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Het dorp uit de omknelling halen

Dit is een project met maatregelen voor de versteviging van het 
weefsel in Machelen-Diegem. Dit dorp wordt vandaag versmacht door 
de omliggende nationale infrastructuren: een grote spoorwegbundel, 
de nationale luchthaven, de drukste snelweg van België, een nieuwe 
spoorlijn.... Tegelijk wordt Machelen-Diegem onderworpen aan een 
intens sociologisch verstedelijkingsproces, dat de lokale identiteit in 
toenemende mate aanvult. 

Weefsel verstevigen op kleine schaal

Ons voorstel tot oplossing is dubbel. 
Enerzijds stellen we op kleine schaal allerlei maatregelen voor om 
bepaalde straten, pleinen en parken te versterken, en de lokale 
weefselstructuur voor jongeren EN ouderen comfortabeler te maken.

Van expresweg naar boulevard

Anderzijds stellen we vast dat structurele maatregelen nodig zijn, 
omdat het dorp simpelweg niet op kan tegen het spervuur van de 
infrastructuren. Daarom stellen we voor om de Woluwelaan volledig 
te transformeren tot een nieuwsoortige ruimte, een ‘gordelboulevard’. 

De gordelboulevard als bindmiddel voor het Vlaams 
Strategisch Gebied rond Brussel

Vandaag staat Machelen-dorp in confl ict met de stedelijke 
infrastructuur. Het dorp keert de rug naar de doorgangsroutes. 
Door de infrastructuur te hertekenen, te verzachten, en een nieuwe 
identiteit te geven als regionaal bindmiddel, verandert alles.  Opeens 
kan Machelen zich opnieuw naar de nieuwe boulevard richten, met 
voorkanten, adressen.

Van industriële sprawl naar een nieuwsoortig dorpsweefsel 

Machelen moet ook nieuw weefsel groeien en kunnen uitbreiden. Dit 
is moeilijk in Diegem, maar wel mogelijk tussen de Woluwelaan en 
de spoorlijn. We zetten hier dan ook in op een voorstel voor de ver-
weefseling van wat vandaag een series suburbane parkeerzones en 
big boxes is. 

Projectbeschrijving
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INHOUD

Van Zemst tot Tervuren.  De Woluwelaan als aanzet van een 
‘gordelboulevard’ van Zemst tot Tervuren.

De nieuwe ‘gordelboulevard’ als een lokaal bindmiddel voor 
Machelen en Diegem

Machelen: weefselversterkende maatregelen

 Wonen aan de boulevard
 
 Transformatie industriegebied in woon-werk-omgeving

 Dwarsdoorsteken richting kanaalzone

 Wonen aan groenkamers

Diegem: weefselversterkende maatregelen

 Parkzone omringd door woningen

 De Offi ce Wall: een geluidsmuur die geld opbrengt

Fasering

Werkmethode, planning en offerte
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1    Van Zemst tot Tervuren.  De Woluwelaan als aanzet van een ‘gordelboulevard’ van Zemst tot Tervuren.

De Vlaamse Oostrand

Het Vlaams strategisch (of stedelijk?) 
gebied rond Brussel is een grootschalige, 
dicht ontwikkelde fi guur, met een 
opeenstapeling van confl icten tussen 
wonen, werken, en distributie- en 
logistieksnoden. 

 Omtrek van het offi ciële   
 Vlaams  Strategisch Gebied
 De eigenlijke verstedelijkende  
 Vlaamse gordel rond Brussel

Civieke infrastructuur

Als we de Oostrand als een grote gemeente 
bekijken, stellen we een tragische absurditeit 
vast: Alle civieke infrastructuren lopen van en 
naar Brussel. Dit is grosso modo oost-west. Er is 
geen enkele straat of boulevard die de Oostrand 
intern verbindt en identiteit geeft. 

Van Enclave naar een nieuw Gezicht

Met ‘civieke infrastructuur’ willen we zeggen: 
alle straten, boulevards, en publieke ruimtes 
die multi-modaal zijn en een vorm van publiek 
bewustzijn hebben, en waar verschillende 
publieken in 1 ruimte samen gebracht worden.  
De verschillende wijken en ontwikkelingen 
tonen een nieuwe voorkant naar deze ruimte.

De missing link

Een boulevard die van noord naar zuid de 
verschillende Vlaamse gemeentes van de 
rand aan elkaar zou rijgen in een publieke 
halssnoer, vormt het ontbrekend stuk in de 
puzzel die aan de Vlaamse rand een eigen 
territoriale identiteit kan geven. 
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1    Van Zemst tot Tervuren. Precedenten - Stedelijke armaturen/Civieke boulevards

Massachusets Avenue, Boston - Cambridge - Somerville - Arlington - Lexington , VSA - Deze avenue gaat helemaal van de noordelijke 
buitenwijken, door de stad, naar de zuidelijke buitenwijken. Meer dan 40km lang, rijgt het bijna de gehele regio tot 1 fi guur: een boulevard 
waar fi etsen,  bussen, auto’s, voetgangers, en winkels zich aan elkaar tonen. 

Wilshire Boulevard, Los Angeles, VSA -- Deze boulevard gaat van het centrum van Los Angeles tot aan het water. De verkeersintensiteit van verschillende modi wordt gecombineerd. Het resultaat is de meest publieke fi guur van de hele stad. Als gevolg ervan willen 
vele bedrijven en hotels zich er tonen. 

Calle de Arturo Soria, Madrid, Spanje - De stedenbouwkundige Soria Y Mata ontwierp een lineaire randstad als model voor suburbane 
groei van Madrid.

Le plan Besme, 1865, met huidige R21 - Ook Brussel heeft een ouder precedent. De stedenbouwkundige V. Besme 
ontwierp een buitenring (onder meer de General Jacques laan) die tot vandaag structuur geeft aan Oost-Brussel.

2 km
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1    Van Zemst tot Tervuren.  De Woluwelaan als aanzet van een ‘gordelboulevard’ vanaf Zemst tot Tervuren.

We stellen voor om de Woluwelaan te herdopen tot een ‘Gordelboulevard’: een civieke 
lineaire pleinruimte die van Zemst tot Tervuren diverse dorpskernen verbindt en integreert 
met een heleboel nieuwe ontwikkelingen (kantoorwijken, logistieke centra) die recent 
gebouwd werden in de rand. 

Daarmee doen we 2 dingen
Enerzijds geven we een architecturale en landschappelijke vormgeving aan het concept 
van het ‘Vlaamse strategisch (stedelijk) gebied’. 
Anderzijds keren we het huidig autisme van de streek binnenstebuiten: in plaats van een 
aantal op zichzelf gekeerde enclaves, nodigen we elke enclave uit om zich te tonen en te 
presenteren op de stoep van de Gordelboulevard.

>> Gewenste ruimtelijke structuur voor het ruime Zaventemse, gepubliceerd op 14 nov 2008, uit de kaartenbundel van het 
eindrapport voor het VSGB (http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_sg/docs/vsgb/VSGB-kaartenbundel-
einddrapport.pdf)
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De gordelboulevard beweegt zich tangentieel langs elk dorp. Elke dorpskern behoudt 
haar autonomie, maar tegelijk wordt een nieuwe kern voorzien daar waar het dorp 
raakt aan de gordelboulevard. Deze zone wordt het voorkeursgebeid voor dichtere 
ontwikkelingen. Het dorp toont zich hier en komt in contact met de meer regionale 
en internationale verkeersstromen. 
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2    De nieuwe ‘gordelboulevard’ als een lokaal bindmiddel voor Machelen en Diegem

 3A

 3B

 3C
Dit is een overzichtsplan waarop alle maatregelen samengevat worden in heldere 
ruimtelijke fi guren. Met elk cijfer correspondeert een hoofdstuk in dit dossier.

De nieuwe ‘gordelboulevard’ 

Machelen: weefselversterkende maatregelen

 Wonen aan de boulevard

 Transformatie industriegebied in woon-werk-omgeving

 Dwarsdoorsteken richting kanaalzone

 Wonen aan groenkamers

Diegem: weefselversterkende maatregelen

 Parkzone omringd door woningen

 De Offi ce Wall: een geluidsmuur die geld opbrengt
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Copacabana Beach, Rio de Janeiro, Brazilie 

Promenade Samuel de Champlain, Quebec, Canada
N0     50 100          200                                           500 m

De onderstaande precedenten tonen aan dat, mits goed ontwerp en voldoende 
snede, het perfect mogelijk is om een doorgaande verkeersstroom te combineren 
met regelmatig dwarsende voetgangers- en fi etsersstromen. De nieuwe Woluwelaan 
zal dit ook aantonen.
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2    De nieuwe ‘gordelboulevard’ als een lokaal bindmiddel voor Machelen en Diegem
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Verkeersstromen

De verkeersstromen worden herontworpen om de doorwaadbaarheid dwars op 
de Woluwelaan te maximaliseren. Voetgangers, fi etsers, en oversteken op de 
Woluwelaan krijgen alle een plaats. We hanteren het principe van de scheiding van 
hiërarchische niveaus: doorgaand verkeer van de Ring wordt ontkoppeld van het 
verkeer op de Gordelboulevard. Deze verkeersstudie moet in meer detail bekeken 
worden bij gunning.

Dus: de aansluiting van Woluwelaan met Ring mag niet automatisch. We scheiden 
beide stromen met een kruispunt. De lokaalregionale stroom blijft in een aparte 
bedding, die weliswaar vlak bij Diegem naast de Ring komt, maar dan doorsteekt 
richting Zaventem (volgens het concept van de Gordelboulevard die dorpen met 
elkaar verbindt). De grotere ring- blijft als een aparte beweging, die met het voormalig 
knooppunt E19-RING ontsloten wordt vanaf de Gordelboulevard.

PROGRAMMA’S

De functiekaart van het project is duidelijk. Rond de Machelse Woluwelaan / nieuwe 
gordelboulevard komt een nieuwe woonfunctie, uitkijken op het groen en de pleinen 
van de boulevard. In Diegem komt er een kantoorstrip langsheen de Ring. 
Beide systemen ontmoeten elkaar en verknopen bijna op de grens tussen Diegem 
en Machelen. De woonfunctie in Diegem wordt losgekoppeld van de boulevard, 
en wordt geconcentreerd rond het nieuwe park dat in het midden van Diegem ligt. 
Doorgaan verkeer is niet langer hier, maar gaat langs de ring. 

Programma’s

Stedelijke rand

Wonen

Groen

Recreatie

Mix werken en wonen

Bedrijven/kantoren
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0     50 100          200                                           500 m

De gordelboulevard wordt een nieuw soort ruimte en vorm, specifi ek voor de 
Vlaamse rand. Hier zijn haar principes:

1. De Gordelboulevard heeft elementen van pleinen (stedelijk) maar toch ook met 
een koeienvlekkenpatroon van groen (landelijk). 
2. De Gordelboulevard heeft verschillende ‘oversteekpleinen’ tussen beide zijden 
van deze parklaan. 
3. De Woluwebeek wordt weer opengelegd. 
4. Er wordt een trambedding ingebracht voor de verlenging van tramlijn 94. 
5. Het profi el van de boulevard wordt verbreed waar mogelijk ten opzichte van de 
huidige profi elen. Deze verbreding laten toe om plein– en parkruimtes in te brengen.

6. De boulevard heeft een variabele sectie. Dit ontwerpprincipe is gebaseerd op het 
historisch concept van de ‘parkway’, met variabele middenbermen en zichten. 
7. Informele oversteekzones kunnen ontstaan als we tussen elk baanvak een berm 
plaatsen, waardoor men gemakkelijk 1 baanvak per keer kan oversteken, informeel, 
zonder lichten.
8. Publieke functies kunnen gekoppeld worden aan de publieke boulevard, zo 
zou het kinderdagverblijf hier gebouwd kunnen worden, het kasteel van Beaulieu 
herbestemd en een oude fabriek zou een feestzaal kunnen worden.

2    De nieuwe ‘gordelboulevard’ als een lokaal bindmiddel voor Machelen en Diegem
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Snede nabij het rond punt met de Luchthavenlaan - De typische doorsnede van de Woluwelaan volgt de bestaande wegbedding van twee maal twee rijstroken. 
Daarbij komen ook de huidige en nieuwe waterloop, een nieuwe tramlijn (2 richtingen) en groenzones. 

Snede bij verbreed profi el ter hoogte van de Kerklaan - De rijbanen worden hier uiteengelegd zodat een reuzezebrapad ontstaat om het oversteken te gemakkelijken. 
De resterende ruimte is publieke ruimte met plein- en parkfunctie, voor voetgangers, fi etsers, activiteiten en festiviteiten.

Smallere snede bij de grens van Machelen en Diegem - Links wordt de oude industriezone herontwikkeld, rechts wordt een buffer van hogere gebouwen gebouwd 
rond de bestaande wijk Schetsveld.

Snede bij de ring in Diegem - Toegang tot de nieuwe kantoorzone van Diegem, met een publieke ruimte die uitkijkt op de landings- en vertrekbanen van Zaventem.

13OO 1911



0     50 100          200                                           500 m

De oversteekplaatsen bevinden zich telkens op strategische knooppunten waar 
doorsteken Machelen en haar uitbreidingsgebied aan elkaar rijgen. Zo wordt 
elke oversteekplaats een pleinfi guur. Het ontwerp hiervan kan zich inspireren op 
relevante recente landschapsontwerpen voor grote boulevards, zoals de voorbeelden 
hiernaast.

2    De nieuwe ‘gordelboulevard’ als een lokaal bindmiddel voor Machelen en Diegem

N

Mogelijke locatie nieuw 
kinderdagverlijf of 
feestzaal

Kerk

Gemeentehuis
Jeugdhuis

Kasteel Beaulieu

Oude Wanson fabriek

Mogelijke locatie nieuw 
kinderdagverlijf of 
feestzaal

Diegem

Machelen
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Referentieprojecten van links naar rechts en boven naar 
onder:

Copacabana Beach Promenade, Rio de Janeiro, Brazilie,   
door R Burle Marx.
Promenade Samuel de Champlain, Quebec, Canada,
 door Daoust Lestage e.a.
Pleingeheel, Duinkerken, Belgie, door West 8
Plein in Brazilie, door R Burle Marx
Detail van Copacabana Beach Promenade
Tuin in Brazilie, door R Burle Marx
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3    Machelen: weefselversterkende maatregelen
A    WONEN AAN DE BOULEVARD
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Nieuwe woningen en parkeerplaats langs de boulevard

 Parcelering van land. 
 Nieuwe mogelijkheid tot woningen
 Bestaande woningen
 Voordeur
 Parkeergelegenheid

De nieuwe gordelboulevard is landelijk en stedelijk tegelijk, is een aantrek-
kingspool voor nieuwe woonfuncties, maar ook voor baanwinkels. Het zal dus 
de belastingsbasis van de gemeente gevoelig verhogen. 

De ontwikkeling en kosten van de nieuwe Woluwelaan dienen gekoppeld wor-
den aan de percelering en ontwikkeling van de gronden erlangs. We hebben 
reeds naar parkeerstrategieën gekeken voor deze nieuwe ontwikkelingen. 

N0        50     100               200                                                           500 m

17OO 1911



3    Machelen: weefselversterkende maatregelen
B    TRANSFORMATIE INDUSTRIEGEBIED IN WOON-WERK-OMGEVING

Nieuw weefsel ...

Het vernieuwde weefsel van Machelen kan maar slagen indien het zich rond de 
gordelboulevard kan breien. Hierbij is een hogere dichtheid van straten en percelen 
wenselijk, waarbinnen geen enkele ongedefi nieerde openbare ruimte ligt, maar 
waar de gordelboulevard de duidelijk aanwezige kwalitatieve publieke plaats wordt.

Het uitgestrekte gebied tussen de spoorlijn en de Woluwelaan wordt gekenmerkt 
door een groot aantal ‘big boxen’ - grootschalige industriele dozen waarbinnen 
verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden - en leegstaande panden en gronden. 

Drie grote eenheden kunnen onderscheiden worden (CAT, Macro en Uplace), de rest 

van het terrein is opgedeeld in meerdere kleine, chaotische plots met functies die in 
de nabije toekomst waarschijnlijk zullen verdwijnen. 

In dit voorstel wordt de gehele zone onderverdeeld in nieuwe langwerpige plots. 
Hierbinnen kan een deel van het bestaande industrieel patrimonium opgenomen 
worden, en nieuwe typologieen bedacht aan de hand van de bestaande big box logica. 
De reeds bestaande Kerklaan wordt verbreed en heraangelegd, de Rittwegerlaan 
verlengd. Het nieuwe dense weefsel wordt sterk verweven met het reeds bestaande 
weefsel van Machelen door een aantal bestaande en nieuwe doorsteken. Bovendien 
wordt Machelen verbonden met Vilvoorde en Zaventem. De zichtlocaties aan de 
nieuwe Woluwelaan, de zone naast de sporen en de zone langs de Rittwegerlaan 
kunnen een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van regionale 

bedrijven, winkels of recreatieve faciliteiten van dit gebied. De aanwezigheid van de 
kwalitatieve groene gordelboulevard kan de opkomst betekenen van een levendige 
buurt waar wonen, werken en plezier in elkaar verweven zijn.

Uit deze overwegingen, alsook vanuit de bestaande vervuilingen en omwille van 
de geluidsoverlast van treinen, wordt bij de zonering en plotverdeling een aantal 
maatregelen in acht genomen: aan de zichtlocaties mogen zich bedrijven vestigen, 
maar aan de woluwelaan wordt van het zicht gebruik gemaakt door wonen op meer 
verdiepen; daar waar de vervuiling het ergst is, worden zones afgebakend waar 
enkel parkeren of eventueel een bedrijfsfunctie kan plaatsvinden; aan de kant van 
de sporen zorgt een reeks hogere gebouwen voor geluidsabsorptie.

CAT

MACRO

UPLACE

huidige situatie parcelering en doorsteken consolidering van plots door vervuiling en bestaande gebouwen geluidsmuur tegen treinoverlast

belangrijkste assen

ernst van de vervuiling 
(donkerst = ergst)
geconsolideerde plots

55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
> 75 dB
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Het resultaat is een dens weefsel waarin wonen, werken en andere activiteiten samen voorkomen. 

baanwinkels/kantoren
gemixt
wonen
parkeren

Basishoogte
2 bouwlagen
2 bouwlagen en onderverdeeld in 
langwerpige plots

Daar bovenop
2 bouwlagen extra
3 tot 7 bouwlagen extra
7 bouwlagen extra

2 bouwlagen parking
vervuilde ondergrond !

belangrijkse straten: verbreed
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3    Machelen: weefselversterkende maatregelen
B    TRANSFORMATIE INDUSTRIEGEBIED IN WOON-WERK-OMGEVING

Nieuwe typologie

In plaats van een tabula rasa stellen we een graduele transformatie voor. Dat 
betekent dat we blijven werken met bestaande typologische logica’s zoals de 
big box. Vandaag is dit het meest voorkomende type op de site en we stellen 
voor om te verdichten naar een weefsel dat hiertussen invult en met de 
hoogtes van bestaande big boxen omgaat. Het resultaat is een weefsel waarin 
de bestaande industriele structuren en de nieuwe woonwijken samenwerken, 
een consistent beeld opleveren van een unieke nieuwe woon-werk omgeving. 

Kantoren.  Zien en gezien worden, geluidsabsorberende materialen, maximaal 9 bouwlagen.

Mixed use.  Vlak bij de sporen maar beschermd van geluid door de kantoren.

Bedrijfje/Baanwinkel/... Gunstige locatie wegens belangrijkheid van de Rittwegerlaan door diens verlenging, 
maximaal 4 bouwlagen.

Wonen. Nieuw type woningen: kunnen perfect ingepast worden in reeds bestaande of nieuwe big boxen, of 
een type op zich zijn.

 Grote eengezinswoning met patio
 
 Twee kleine eengezinswoningen, de ene achter de andere

 Geconsolideerde plots: winkel, park (gedurende natuurlijke sanering), parking...

Parking: Ieder blok wordt voorzien van minstens een parkeergebouw van 2 verdiepen met 4 rijen parking. 
Deze moeten er voor zorgen dat de auto minder dominant is in het straatbeeld en dat de huizen geen eigen 
garage op het niveau van het maaiveld hebben.

De Baanwinkel. Aangetrokken door de vernieuwde gordelboulevard kunnen zich hier baanwinkels, 
baanrestaurants... ontwikkelen, volgens de typologieen die nu reeds bestaan.

Wonen aan de Boulevard. Ook wonen aan de boulevard wordt aantrekkelijk dankzij zijn publiek karakter. Dit 
gebeurt bovenop de baanwinkels, in 3 tot 7 verdiepingen.

 

1  
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 B

 C
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7m
34m

60m

Bestaande typologica van de buurt: big boxen en industrieel patrimonium.
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3    Machelen: weefselversterkende maatregelen
C    DWARSDOORSTEKEN RICHTING KANAALZONEC    DWARSDOORSTEKEN RICHTING KANAALZONE

Lokale weefselversterkende maatregelen zijn zeker zinvol. 
We willen het lokale leven vooral samenbrengen rond 2 straten die bestaand 
en nieuw (andere kant Woluwelaan) Machelen-Diegem samenbrengen. 

Deze straten zouden voorzien worden van een regelmatig ritme van open 
ruimtes, waar ook de oudere inwoner of wandelaar even kan vertoeven en 
uitrusten. Onze voorstellen voor het De Neufforge plein, het De Spoelberchplein. 
de Kerklaan en de Vilvoordelaan/Nieuwstraat zullen gebaseerd zijn op deze 
aanpak. 

De bedoeling is om van deze 2 straten en bijbehorende pleintjes, primair 
verblijfsruimtes met een multifunctioneel karakter te maken. Dat betekent 
niet dat we geen autoverkeer meer toelaten, maar wel dat het niet primeert.

Daarom stellen we voor om deze straten bij voorkeur her aan te leggen en 
een nieuwe, waar mogelijk doorlopend herkenbare sectie, te geven. 

a b c

Bergen op Zoom, Nederland - 
Structuurbeeld Binnenstad
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Nieuw plein De Neufforgeplein De SpoelberchpleinNieuw plein

Gemeenteplein Kerkplein Plein aan de toekomststraatStationsplein Pleintje in de 
vredestraat

Plein Bosveld

d e

a b

c
d

e
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3    Machelen: weefselversterkende maatregelen
C    DWARSDOORSTEKEN RICHTING KANAALZONE

Het de Neufforgeplein het de Spoelberchplein liggen beiden 
op een van de belangrijke doorsteken.  In de schetsen 
hiernaast komt het multifunctionele karakter van de pleinen 
naar voor bij een mogelijke nieuwe aanleg. Er werd aandacht 
besteed aan de onderlinge eenheid van de pleinen en de 
eenheid tussen auto en plein.

De Neufforgeplein voor en na.

24



De Spoelberchplein voor en na.

25OO 1911



3    Machelen: weefselversterkende maatregelen
D    WONEN AAN DE GROENKAMERS

Aan de noordzijde van Machelen scheidt een strook landbouwontwikkelingen 
de gemeente van de E19. 

We stellen voor om de rand van de gemeente ‘af te bouwen’ met een serie 
woningen met zicht op de velden. Hier is het goed wonen – privatief, met veel 
lichtinval naast zulk een open groene ruimte. 

Het landbouwgebied kan best begrensd en ingekaderd worden met een serie 
groenkamers. Deze kamers helpen om de geluidsoverlast die de E19 teweeg-
brengt, te absorberen.

 Akkerland
 Nieuwe woningen
 Bestaande woningen
 Groenkamers gevormd door bomenrijen

Door het plaatsen van verschillende rijen bomen ontstaan kamers. 
Deze helpen bij het absorberen van geluid komende van de E19.

N0        50     100               200                                                           500 m
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4    Diegem: weefselversterkende maatregelen
A    PARKZONE OMRINGD DOOR WONINGEN

In Diegem voorzien we twee scenario’s: een alternatief met behoud van het 
huidige woonweefsel, en een alternatief met een uitbreiding van het huidige 
woonweefsel. 
 
In beide scenario’s buigt de grote boulevard naar het noorden, om voort te 
lopen langs de Ring (evt. in overkraging er bovenop). Daarmee wordt de ver-
keersstroom en het publieke karakter van deze Gordelboulevard ook afgeleid. 
Het centrum van Diegem word bijna… stil. We investeren in de aanleg van 
een centrale parkruimte. Rond dit park wordt gewoond. 

Kronenburgerpark, Nijmegen

Koningin Astridpark, Brugge

Stadspark, Antwerpen
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4    Diegem: weefselversterkende maatregelen
A    PARKZONE OMRINGD DOOR WONINGEN

Het verschil tussen beide varianten gaat erover of de bouwblokken rond het 
park volledig woonzone blijven, of we vooral gaan wonen direct rond het park, 
en de rest van het blok laten ontwikkelen volgens een logistieke – of kantoor-
logica, die vanuit het noorden ontsloten wordt. 

a. De maximale variant: het wonen wordt maximaal uitgebreid langs het park
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b. de minimale variant: hierbij wordt er niet verder uitgebreid qua woningen, 
maar wordt het park optimaal uitgebouwd en krijgen kantoren een kans.
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4    Diegem: weefselversterkende maatregelen
B    DE OFFICE WALL: een geluidsmuur die geld opbrengt

We stellen voor om langs het aller-drukste deel van de Rand-ring te 
bebouwen met een vrijwel doorlopende kantoorwand, die enerzijds 
belastingsinkomen opbrengt voor de gemeente, en anderzijds 
akoestische afscherming voor de woonkern van Diegem. Omwille van 
de landings- en steigingsbanen van de vliegtuigen van Zaventem, 
zullen de gebouwen varieren in hoogte.

Kantoren als geluidsbuffer - ‘The Wall’ in 
Utrecht langs de A2                             
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5    Fasering

Een sleutelinvestering betreft zonder twijfel de transformatie van de Woluwelaan. 
Niettemin hoeven we daar niet op te wachten om een aantal projecten reeds op 
te starten. Onze voorkeur is om, eerder dan een lineair traject van project A naar 
B naar C enzovoort, te werken met onafhankelijke fragmenten: fragmenten die 
voor hun realisatie niet van andere investeringen afhankelijk zijn. Het resultaat 
is een menukaart van projecten waarvan elk project op gelijk welk moment kan 
aangezet worden op basis van de beschikbare middelen en politieke prioriteiten. 
Ons masterplan zal dan ook een catalogus van interventies opleveren die elk elkaar 
versterken maar wel los van elkaar aangezet kunnen worden. 

Het enige project dat niet op deze manier van andere losgekoppeld kan worden is 
de heraanleg van de Woluwelaan zelf die op alle vlakken een versnelling van het 
herstel van Machelen-Diegem inluidt.
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OPMAAK MASTERPLAN bevat volgende modules:

Fase 1: een globale visie waarin de ideeën van de wedstrijd verder worden 
uitgediept en de prioriteiten scherp worden gesteld. Na uitgebreid overleg 
omtrent het wedstrijdontwerp vatten we de verdere analyse van het ruime 
projectgebied aan. In deze fase worden er een aantal gesprekken en workshops 
voorzien met de belangrijkste actoren (diensten en partners) met als doel de 
gegevens van de projectdefinitie te verduidelijken. Al deze informatie wordt 
gestructureerd volgens een aantal thema’s. De realiteit en de bestaande 
identiteit van de site wordt als het ware gevat in een aantal opbouwende 
lagen. Voor elk van deze thema’s wordt onze visie van de wedstrijd verder 
verfijnd. De neerslag van deze globale visie wordt een nota met de nodige 
ruimtelijke schemaplannen om de visie te concretiseren, een overzicht van de 
te implementeren programma’s, alsook de nodige inrichtingsprincipes die van 
toepassing zijn voor de verschillende schaalniveaus.  De globale visie wordt 
het concept van het plan dat bijna integraal kan gebruikt worden als memorie 
van toelichting voor de toekomstige RUP’s. 

Voor deze fase voorzien wij 3 maanden. 

Uren projectmedewerkers (architecten en stedenbouwkundigen)  700;
Uren architect-vennoot-stedenbouwkundige: 120

Fase 2: de opstelling van een beeldkwaliteitsplan publieke ruimte, waarin 
de verschillende publieke ruimtes conceptueel en wat betreft haalbaarheid 
ontworpen en uitgetekend worden. Het plan dient als leidraad voor de lange 
termijn ontwikkeling van de verschillende wijken en hun directe omgeving. Het 
plan dient daarvoor flexibel te zijn, maar de krachtlijnen dienen voldoende 
duidelijk te zijn zodat de samenhang op de lange termijn gegarandeerd 
wordt. Beeldkwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. Het vult de globale 
visie aan. Hierin wordt het beeld of de identiteit die we willen creëren voor de 
verschillende sites vastgelegd. Beeldkwaliteit bevat heel abstracte elementen 
(concepten, sferen) maar ook heel gedetailleerde en concrete elementen, 
zoals materialen. Aan de hand van schetsen, referentieprojecten, collages,… 
wordt een soort handboek gemaakt dat allen betrokken bij de ontwikkeling 
van de site kan helpen zich in het totaalverhaal te situeren. 

Voor deze fase voorzien wij 2 maanden

Uren projectmedewerkers (architecten en stedenbouwkundigen)  400; 
Uren architect-vennoot-stedenbouwkundige: 100

Fase 3: Het opzetten van een strategisch dominoplan waarin de kritische 
deel- /vervolgprojecten geïdentificeerd worden, de realiseerbaarheid en 
ontwikkelbaarheid nagegaan wordt met m²-ramingen en kostprijsramingen 
voor de verschillende onderdelen, en waarbij onderzocht wordt wat zo snel 
mogelijk kan aangezet worden, welke partners bij elkaar dienen gebracht te 
worden, afstemming van de planning van de verschillende onderdelen, etc. 

Hier gaan we investeren in ontwikkeling.  Eerder dan een regulerend kader, 
wordt hier actief de ontwikkelbaarheid van kritische onderdelen nagegaan. 
Gesprekken met de belangrijkste overheden, grondeigenaars,  en mogelijke 
ontwikkelaars zijn hier aan de orde.  Deze fase bevat deel 3 en deel 4 zoals 
gedefinieerd in het bestek.

Voor deze fase voorzien wij 2 maanden.

Uren projectmedewerkers (architecten en stedenbouwkundigen)  250; 
Uren architect-vennoot-stedenbouwkundige: 150

Fase 4: Communicatie met publiek (participatief traject).
Recente projecten tonen aan dat communicatie met het publiek zeer belangrijk 
is vanaf de aanzet van het project, zodat de gemeente de beeldvorming mee 
kan aanzetten, eerder dan deze door externe partijen te laten beheersen.
We kunnen een brochure en of een serie tentoonstellingspanelen aanmaken 
en ontwerpen; of in ieder geval een serie belangrijke zichten en plannen maken 
die dienen voor de publieke communicatie rond dit project.

Voor deze fase voorzien wij 2 maanden.

Uren projectmedewerkers (architecten en stedenbouwkundigen)  200; 
Uren architect-vennoot-stedenbouwkundige: 100

Een aantal presentaties en tussentijdse rapporten zijn hierin begrepen:
- Opmaak presentatie tussentijds rapport voor elke module
- Presentatie en overleg met de werkgroep:
Max.  elke 2 weken tijdens de duur van het proces, dat zelf op 9 maanden 
begroot is. 
- Presentatie en overleg met de stuurgroep, 
Max. elke maand tijdens de duur van het masterplanopmaakproces (9x)
-  Presentatie aan het college
Max. 1 maal voor elke fase, dus 4 keer over de duur van het project. 
- Vergaderingen met belangrijke aandeelhouders, 1 op 1, tijdens de 
opmaak van de strategische ontwikkelingsvisie. 

Wij gaan ervan uit dat dit vergaderritme intens genoeg is om de studie te 
verankeren in de lokale kennis, actoren, en instrumentaria. 

Wij voorzien voor de opmaak van dit masterplan een forfaitaire prijs van  
145.000 €.
Indien extra taken gevraagd worden bedraagt de ereloonvergoeding per 
vacatie  (4 uur)
420€, excl. BTW voor architect-vennoot-stedenbouwkundige en 320€, excl. 
BTW voor medewerkers (architecten, ingenieurs en/of stedenbouwkundigen).

UITVOERING VAN HET MASTERPLAN 

Indien deze opdrachten worden berekend per tijdseenheid geldt hetzelfde 
bedrag per vacatie (4 uur), namelijk 420€, excl. BTW voor architect-vennoot-
stedenbouwkundige en 320€, excl. BTW voor medewerkers (architecten, 
ingenieurs en/of stedenbouwkundigen).
De opdrachtgever kan eveneens beslissen deze opdrachten te gunnen op 
basis van barema’s. 
Bij de opmaak de prioritair op te stellen RUP’s hanteren wij de richtlijnen van 
de VVSG (in functie van oppervlakte)
Bij de inrichting van het openbaar domein (straten, pleinen) hanteren wij  het 
KVIV barema I klasse 2 met een reductie van 10%.  

SUPERVISIE VAN HET MASTERPLAN 

Bij toekennen van de uitvoering van het masterplan aan derden kunnen 
wij optreden als supervisor. Om ervoor te zorgen dat dit ontwikkelingsplan 
op de juiste manier wordt geïntegreerd en toegepast is het volgens ons 
belangrijk om de continuïteit te verzekeren aan de hand van een opdracht 
als kwaliteitsbewaker voor de ontwerper van het ontwikkelingsplan. In deze 
kwaliteitskamer zetelt de ontwerper van het ontwikkelingsplan naast de 
bevoegde leden van de aanbestedende overheid. Deze kwaliteitskamer is 
veel meer dan een reflectiekamer, door de ontwerper te laten zetelen in de 
kwaliteitskamer, bezit zij eveneens de mogelijkheid om ontwerpend bij te 
sturen. 
Wij voorzien deze taak uit te voeren als een regieopdracht waarbij volgende 
tarieven naar voor geschoven worden: 125€/uur voor een architect-vennoot-
stedenbouwkundige en 85€/uur voor een architect  

6    Werkmethode - planning - offerte
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