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01
InleIdIng

Met de Open Oproep 22|09 ambieert de gemeente 
Strombeek-Bever een duurzame en kwalitatieve revita-
lisatie en renovatie van het gemeentelijk patrimonium 
en openbaar domein vanuit een geïntegreerde ruim-
telijke visie en concrete op basis van een financieel 
haalbare ontwikkelingsstrategie met een concreet en 
pragmatisch actieplan(uitvoeringsagenda)voor een 
doelgerichte realisatie op korte en lange termijn. 

Het realiseren van deze meervoudige ambitie vraagt 
om een geïntegreerde, interactieve en participa-
tieve interactie  tussen in de ontwikkeling van de
•	 Ontwerpmatige ruimtelijke visie(s)
•	 Realisatie -en uitvoeringsstrategie(en)
•	 Financiële haalbaarheid 
•	
dit impliceert een iteratief ontwerpproces dat 
resulteert in een langetermijn visie en een set 
beleidsondersteunende instrumenten en (ontwerp)
richtlijnen voor een concrete uitvoering en die een-
voudig aanpasbaar zijn om te anticiperen op een 
veranderende maatschappelijke dynamiek. 

We stellen volgende deelproducten voor :
•	 een integrale ruimtelijke visie voor Strombeek-Bever 

op te stellen
•	 deelmasterplannen voor de diverse locaties te maken
•	 een set ontwerprichtlijnen  voor kwalitatieve ruimte-

lijke ontwikkeling van de visie voor:
  -deelmasterplannen
  -openbaar domein
  -beeldkwaliteit 
  -diverse programmatische scenario’s 
•	 deze scenario’s steeds financieel te toetsen om 

erachter te komen wat de effecten zijn
•	 interactief en participatief ontwerpproces door een 

gericht stakeholder management;
•	 een concrete uitvoeringsagenda 
•	 richtlijnen voor een effectieve realisatie (pps-montage 

etc..)

Waarom een masterplan ? Aanpak opdracht
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In de volgende hoofdstukken behandelen we achter-
eenvolgens de visie, de methodiek en het werkplan. 

leeswijzer 
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01.
Visie op Strombeek-Bever
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01
Visie op Strombeek-Bever

de opmaak van een ruimtelijke visie voor Strombeek-
Bever is een prachtige kans om Strombeek-Bever 
mooier en aantrekkelijker te maken. de vraag is 
natuurlijk hoe doen we dat. Waar moet een ruimte-
lijke visie voor Strombeek-Bever zich op concentreren? 
naar onze mening zal Strombeek-Bever haar kwali-
teiten als ontspannen landschappelijk woonoord in 
de nabijheid van de grote stad moeten vieren. Van 
beiden alles is het motto. In het volgende hoofdstuk 
tonen we U aantal thema’s die bij het uitwerken van 
de ruimtelijke visie aan de orde zullen komen. 
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strombeek-bever in het spotlicht

een waaier aan indrukken 

een bezoek aan Strombeek-Bever levert een waaier 
van indrukken op. Veel straten met veel panden. 
enkele onvermoede grootmoedige gebouwen en 
vooral veel geparkeerde auto’s. Soms intiem en klein-
schalig, in de flanken landschappelijk van karak-
teristiek. Regelmatig doemen de grootse lanen en 
fenomenen uit de hoofdstad op. Voor de onbevangen 
nederlandse passant Vlaams van karakter maar met 
doorkijkjes naar de hoofdstedelijke dynamiek van 
Brussel. een dynamiek waar Strombeek-Bever door 
haar ligging onverbrekelijk deel van uit maakt.

Wat blijft is de impressie dat Strombeek-Bever door haar 
oorspronkelijke dorpse identiteit geen deel van groot ste-
delijk Brussel uitmaakt, maar door haar ligging binnen 
de ring eigenlijk ook geen onderdeel is van het mooie lan-
delijke grimbergen. de kwaliteit en aantrekkingskracht 
lijkt te worden bepaald door deze ligging ‘in between’. 
de vraag is alleen of zij werkelijk van beiden niets 
heeft. Of kan het zo zijn dat zij van beiden alles heeft? 
Verenigt Strombeek-Bever de kwaliteiten 
van de grote stad en het landelijke dorp tot 
een eigentijdse aantrekkingskracht? 

Het stadse dorp
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Strombeek-Bever ruimer bezien

Strombeek-Bever ademt nog steeds de karakteristiek van 
haar ontstaan als Vlaams dorp. Autonoom gelegen in 
het Vlaamse ommeland en in de onmiddelbare omge-
ving van Brussel. deze tweepoligheid is het kenmerk 
en zal het ook blijven; Strombeek-Bever wordt nooit 
een grote stad en nooit een gemiddeld dorp. de groene 
enclaves en het kerkplein tonen haar geschiedenis als 
dorp in het Vlaamse landschap en het cultuurcentrum 
is het product van haar ligging nabij de hoofdstad.
 
Oorspronkelijk is Strombeek-Bever gegroeid vanuit een 
knooppuntje waar doorgaande routes elkaar kruisten. 
een plaats die door de kerk nader werd bepaald. de hui-
dige ruimtelijk structuur is complexer. er lijken meerdere 
centra te zijn in het spinnenweb van straten en pleinen. 
er is geen eenduidig hart of centrum aan te wijzen. 

de bebouwing is een mix van grondgebonden wonin-
gen en appartementgebouwen. nergens wordt het 
echt compact dan wel is het nog oorspronkelijk dorps. 
Met het groter worden van Strombeek-Bever is er meer 
behoefte aan het vormgeven aan een zekere ruimte-
lijke hiërarchie, aan het maken van verschil, aan het 
maken van keuzes. Waar is het centrum gebied en hoe 
is dat zichtbaar gemaakt als aangenaam verblijfsge-
bied? Waar creëert nieuwe programma een krachtige 
en nieuwe woonkwaliteit? Vragen waar de structuur-
visie ons inziens een antwoord op moet geven. 
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strombeek-bever in het spotlicht

Strombeek-Bever is gebaat bij het versterken van 
haar ruimtelijke kwaliteit. Zij zou moeten focus-
sen op, en profiteren van, haar identiteit als 
woonoord in de periferie van de grote stad en 
als onderdeel van het Vlaamse ommeland. 
Stads en landschappelijk. 
Rijk aan stedelijk programma en 
relaxed als woonplek. 

In Strombeek-Bever treffen we van binnen naar bui-
ten drie totaal verschillende karakteristieken aan. 
deze karakteristieken zijn: het centrumgebied, de 
tuinstad en de groene flanken. de onmiddelbare 
nabijheid van deze drie op het oog contrasterende 
karakteristieken is het kenmerk van Strombeek-
Bever. In onze visie staat het versterken van en het 
verbinden tussen deze drie karakteristieken centraal. 
Samen vormen ze het dnA van Strombeek-Bever.
Het dnA is sturend in het ontwikkelen van 
bebouwingstypologien, het ontwerp van de 
openbare ruimte en de deelplannen.

drie ruimtelijke karakteristieken

1. centrum 2. tuinstad 3. groene flanken
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Focus op dat wat belangrijk is

de focus in de ruimtelijke visie moet lig-
gen op de volgende drie ingrepen:

1. Het versterken van de kwaliteit van het publiek 
domein als verblijfsruimte. 

dit moet worden vertaald in voorstellen voor de 
transformatie van het publiek domein. een plan 
voor de geleidelijke herinrichting van de in de loop 
van de jaren kapot gezoneerde straten en pleinen 
in de richting van een netwerk van aangename ver-
blijfsplekken. dit vraagt om herinrichtingsvoorstel-
len maar ook om het maken van gerichte keuzes 
in de programmering van de stedelijk ruimte.
 

2. Het versterken van de kwaliteiten van tuinstad 
Strombeek-Bever

Het wonen in het groen kan het visitekaartje van 
Strombeek-Bever worden”. de toekomstige program-
mering van de open groene ruimte biedt een unieke 
kans om de “doorwaadbaarheid” van de bouwblok-
ken te versterken en te bouwen aan een openbaar 
secundair netwerk van verbindingen. een netwerk dat 
de kwaliteit van Strombeek-Bever als tuinstad veran-
kert en zichtbaar maakt in de ruimtelijke structuur. 

3. het werken aan de groene flanken
Het werken aan de groene flanken biedt kansen 
voor de ontwikkeling van bijzondere programma’s, 
recreatie, onderwijs en sport. Het is interessant 
als Strombeek-Bever ruimtelijk, financieel, en 
programmatisch verder kijkt dan het centrum-
gebied alleen. Hier liggen mooie kansen!
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strombeek-bever in het spotlicht
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drie pleinen, drie aantrekkingspolen

We zien in potentie tenminste drie onderling zeer ver-
schillende en aantrekkelijke verblijfsruimtes die het 
centrum van Strombeek-Bever kleur en betekenis kun-
nen geven; het Sint Amandsplein, gemeenteplein en 
het emmerechtsplein. drie in betekenis en verschij-
ningsvorm totaal verschillende stedelijke ruimtes op 
loopafstand van elkaar. Het Sint Amandsplein als plek 
van historie, het gemeenteplein als cultureel brandpunt 
en het emmerechtsplein als plaats van commercie. deze 
programmatische karakteristiek en sluimerende identiteit 
zou beter gefasciliteerd en versterkt moeten worden. 

Het Sint Amandsplein fasciliteert het dagelijks 
leven, representeert het collectieve openbare leven 
van Strombeek-Bever; de markt, de kerk, de cafés, 
de school. Aan de randen van het plein divers pro-
gramma. niet monumentaal; maar terloops. 

Het emmerechtsplein is op dit moment heel sterk 
asymmetrisch en gezoneerd ingericht. de moderne 
woongebouwen hebben een stille niet geprogram-
meerde begane grond verdieping, de winkels vor-
men een levendige plint langs de andere zijde. Het 
niveauverschil in het terrein geeft aanleiding na te 
denken over een slimme doorsnede die het parkeren 
voor de winkels op een prettige wijze organiseert.

Het gemeenteplein is op dit moment geen plein maar 
een groeisel van gebouwen langs de straatweg. Hier is 
de opgave prangend en evident. In een volgend hoofd-
stuk gaan we hier dieper op in. Kan de groei en uitbouw 
van het cultureel centrum resulteren in een openbaar 
domein dat de naam “Cultuurplein” waardig wordt.

Cultuurplein Sint Amandsplein
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strombeek-bever in het spotlicht

Tot slot kan de samenhang tussen deze plekken worden 
verbeterd door te studeren op de verkeerscirculatie in het 
centrumgebied van Strombeek-Bever. Zijn er mogelijk-
heden om het netwerk van straten tussen de pleinen ver-
keersluw te maken. Is er een situatie denkbaar dat in het 
centrum gebied alleen bestemmingsverkeer toegelaten 
wordt. Is het in dat perspectief mogelijk om voorstellen te 
doen voor het wijzigen van de profielen en het materiaal-
gebruik van de straten die de pleinen verbinden. Op deze 
antwoorden zullen we ons in de uitwerking concentreren. 
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Mobiliteit, parkeren en ruimtelijk 
ontwerp

de auto is heel bepalend voor het zicht op Strombeek-
Bever. de verblijfskwaliteit van de straten en pleinen 
heeft erg te leiden onder de enorme aantallen gepar-
keerde auto’s. er zijn op het eerste zicht al een aantal 
ingrepen denkbaar. Zo zou een verdiepte parkeergarage 
onder het cultuurplein ruimtelijk en functioneel heel 
interessant kunnen zijn. de bijbehorende prangende 
vragen moeten tijdens het ontwerpproces interactief 
worden onderzocht. Bv. wat betekent dit voor de finan-
ciën en hoe verhoudt zich dit tot het mobiliteitsplan ? 
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strombeek-bever in het spotlicht

Technische visie 
ondergrondse parkeergarage
Op basis van de beperkte gegevens over grondgesteld-
heid en grondwaterstand in de omgeving lijkt een 
éénlaags ondergrondse parking de voorkeur te hebben. 
Uitgebreid geo-technisch en geohydrologisch onderzoek 
op de specifieke locaties is noodzakelijk, ook ge-let op de 
problematiek met de kelder van het auditorium (veenlaag 
in ondergrond). Voor een ondergrondse parking van 
één laag lijken geen (of slechts een beperkte) bema-
ling en aanvullende voorzieningen voor de fundering 
benodigd. Het meest voor de handliggend is daarvoor 
de openbare ruimte, de huidige bovengrondse parkeer-
plaatsen op de pleinen, te gebruiken. dit heeft de minste 
impact op de omliggende bebouwing. Om dezelfde 
reden is aanbrengen van een parking onder bestaande 
bebouwing nog ingrijpender en niet realistisch.

Het bouwen op een ondergrondse parking is te 
overwegen maar vraagt extra aan-dacht voor de 
fundering. Kostenreducerende alternatieven voor 
een ondergrondse parking kunnen een verdiepte of 
een natuurlijk geventileerde parkeergarage zijn.
Interessant zijn de plannen van Aquafin, die voorzien 
in het plaatsen van collectoren op het gemeente-
plein en het Sint Amandsplein. de collectoren hoe-
ven voor de locatie van een parkeergarage niet als 
een obstakel te worden gezien. Het biedt de kans 
tot het reduceren (ofwel delen) van de kosten door 
in de parkeergarage de collector te integreren. 
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Het Cultuurplein centraal

Bij het cultuurcentrum staat de vraag centraal hoe hier 
een aantrekkelijke verblijfsruimte kan worden gecreëerd. 
een stedelijk podium voor het cultuurcentrum dat de 
programmering van het centrum in de openbare ruimte 
faciliteert en representeert. Ook zal moeten worden 
gestudeerd op een verdubbeling van het programma. 
Welke gebouwdelen van de oorspronkelijke bebouwing 
kan in deze vernieuwingsoperatie geïntegreerd worden 
en welke niet? Wat is hiervan de ruimtelijke impact op de 
openbare ruimte? Beide opgaven vragen om een precieze 
studie naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. dui-
delijk is echter wel dat beide opgaven sterk zijn verweven 
en als integrale opdracht bestudeerd dienen te worden. 
Onze eerste indruk is dat bij een dergelijke stu-
die de volgende thema’s centraal zullen staan;

1. Het architectonisch concept. 
Het huidige complex bestaat uit een, in samen-
hang ontworpen, modernistisch ensemble van deels 
stoere gebouwen. Technisch weten we al het een 
en ander over de duurzaamheid en bruikbaarheid 
van de verschillende delen van het complex. Hoe 
nu deze delen samen met de uitbreiding wederom 
te smeden tot een samenhangend ensemble.

polyvalente 
zaal

horeca

tentoonstel-
lingsruimte

schouwburg

bibliotheek

20



strombeek-bever in het spotlicht

2. Het adres aan de openbare ruimte. 
Het Cultuurcentrum zal zich  duidelijker dan nu 
het geval is moeten adresseren aan de openbare 
ruimte. Bij voorkeur door het tonen van een een-
duidige voorkant van aan de publieke ruimte. een 
voorkant met een evidente en centrale entree

3. Verkeersstructuur.
 Kan de verkeerscirculatie zo gewijzigd worden dat          
de nieuwe laan niet recht uit blijft lopen ter plekke van 
het Cultuurcentrum maar plaats maakt voor het stadspo-
dium op het dak van een ondergrondse parkeergarage. 

21
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strombeek-bever in het spotlicht
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groene routes in de tuinstad

Strombeek-Bever kent veel groene ruimte. In het ste-
delijke weefsel, de kloosterweidesite en de rodepoort-
site en langs haar flanken,aan de groene corridor 
langs de grote ring en de zone langs de A12 met oa 
de koninklijke schenking. Voor het merendeel hebben 
deze ruimtes de karakteristiek van verborgen encla-
ves, left-overs, backyards die niet goed aangesloten 
zijn op het openbare netwerk van straten. Het (her)
ontwikkelen van deze verborgen ruimtes biedt kansen 
voor het versterken van de kwaliteit van Strombeek-
Bever als tuinstad. Allereerst door woontypologieën in 
te voegen die anticiperen op deze groene kwaliteit. 

Parallel daaraan kan gaandeweg worden gewerkt 
aan het doorwaadbaar maken van soms erg grote 
bouwvelden of bouwblokken. nieuwe woonpro-
gramma’s breken de verborgen groengebieden 
open en maken ze toegankelijk en tot een onderdeel 
van het openbaar gebied van Strombeek-Bever. 
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strombeek-bever in het spotlicht
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de catalogus van de buitenruimte 

Het centrumgebied, bestaande uit de drie pleinen en het 
netwerk van straten dat ze verbindt, zou in karakteris-
tieke materialen bestraat kunnen worden. een dergelijke 
aanpak zou de herkenbaarheid en samenhang van het 
centrumgebied in de loop van de tijd kunnen realiseren 
en borgen. de pleinen vormen in een dergelijke bena-
dering de ruimtelijke en programmatische “specials” 
binnen een opgewaardeerd netwerk van straten. Voorstel-
len in die richting zouden moeten leiden tot een cata-
logus voor de buitenruimte. In deze catalogus  worden 
de ruimtelijke karakteristiek, het mogelijke materiaalge-
bruik van het centrumgebied beschreven. een product 
dat de opmaat kan zijn voor een handboek openbare 
ruimte dat vorm kan geven aan een toekomstige renais-
sance van het publiek domein van Strombeek-Bever.
We bieden de catalogus aan als onder-
deel van de ruimtelijke visie. 

Samenhang

C Standaard materialisatie

1

2

3
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strombeek-bever in het spotlicht
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02.
methodiek



variant appartementen in het groen

Om te komen tot een optimaal eindresultaat, is 
het belangrijk om gedurende het gehele proces 
inzicht te hebben in de financiële consequenties 
van de gemaakte keuzes. dit om te voorkomen 
dat in een (te) laat stadium ontdekt wordt dat een 
gekozen variant financieel niet haalbaar is.

een methode om deze financiële transparantie te 
bereiken, is ‘tekenen en rekenen’. door ruimtelijke 
ontwerpen direct en dynamisch te koppelen aan een 
rekenmodel, worden de consequenties van keuzes direct 
duidelijk en wordt voorkomen dat veel tijd en energie 
wordt gestoken in achteraf gezien onhaalbare plannen.

Interactief tekenen en rekenen 

de vraag is: hoe realiseer je deze directe koppeling?. Ons 
team heeft hiervoor de beschikking over gebruiksvriende-
lijke software. Met deze software kunnen gedurende het 
gehele proces de financiële consequenties in beeld wor-
den gebracht. Tevens kan het model in een interactieve 
setting, samen met de opdrachtgever, worden toegepast. 
de opdrachtgever krijgt hierdoor de kans om haar loca-
tie-specifieke kennis en expertise om te zetten naar sug-
gesties en opmerkingen die direct worden doorgerekend. 

SCENARIO 1
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strombeek-bever in het spotlicht

variant grondgebonden woningen met tuin.

variant appartementen met schoolSCENARIO 3

SCENARIO 2
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maximaal appartementen.

VERKAVELINGSSCHETSPARAMETERES EN FINANCIELE CONSEQUENTIES

Start bouw: 2015

Appartementen:
115 m2 bvo / 90 m2 gbo
Bouwkosten all-in € 1.250 / m2 bvo
Opbrengst € 2.400 / m2 gbo = € 215.000 / woning

Grondgebonden woningen:
130 m2 bvo / 113 m2 gbo
Bouwkosten all-in € 1.100 / m2 bvo
Opbrengst € 2.250 / m2 gbo = € 255.000 / woning

Gebouwd parkeren en onderwijsgebouw:
Kostenneutraal (voorlopig)

Grondexploitatie:
Sloop/bouwrijpmaken € 45 / m2 plangebied
Woonrijp maken € 50 / m2 openbaar gebied
Plankosten = 25 %, onvoorzien = 10 %

SCenARIO 1

Voorlopige uitgangspunten tekenen en rekenen

Voorbeelden van interactief 
tekenen en rekenen 
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strombeek-bever in het spotlicht

maximaal woningen met een tuin.

OCMW, zorgwoningen en appartementen.SCenARIO 3

SCenARIO 2
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03.
werkplan



Werkwijze

werkplan
03

We stellen voor in alle drie de fasen te werken met een 
iteratief ontwerpproces waarin we in een vier wekelijks 
ritme onze ontwerpstappen voorleggen aan het project-
team van de gemeente Strombeek-Bever/grimbergen. 
Onze ervaring leert dat een dergelijk ritme voldoende 
ruimte laat voor reflectie én voortgang. In het project-
team hebben alle relevante ambtelijke disciplines 
zitting. In een dergelijk samengesteld projectteam 
bespreken we de inhoudelijke stappen, wordt informatie 
uitgewisseld, en worden de vervolgstappen bepaald.
de projectleider treed op als voorzitter van het 
projectteam en staat voor de organisatie en de 
leiding van het realisatieproces. Hij neemt de pro-
jectregie op zich. Tussen de drie fasen is bestuur-
lijk besluitvorming noodzakelijk. Hiervoor is in het 
tijdschema de nodige ruimte gereserveerd.

In het ontwerproces zijn een tweetal ontwerppistes 
te onderscheiden. In de eerste ontwerppiste staat de 
openbare ruimte centraal. er wordt in alle breedte 
gewerkt aan de opwaardering van het centrum van 
Strombeek-Bever. dit resulteert in ideeën over beeld-
kwaliteit, organisatie en programma. Parallel hier-
aan worden de mogelijkheden verkend voor het (her)
ontwikkelen van de vier deellocaties: de Rodepoortsite, 
Kloosterweidesite, ‘t Villegastje en het gemeenteplein. 

We stellen voor om beide denkpistes vanaf het begin 
parallel en iteratief te ontwikkelen. Samen moeten ze 
immers duidelijkheid scheppen over de ruimtelijke en 
financiële samenhang tussen te ambiëren bouwini-
tiatieven en de ambitie van het openbaar domein.

Het ontwerpproces kenmerkt zich door ontwerpend 
onderzoek. In dit ontwerpend onderzoek komen alle 
bovengenoemde thema’s cyclisch aan de orde. Het 
rekenen is onderdeel van dit cyclisch proces. 

dit ontwerpend onderzoek kent 3 fases. 

de eerste ontwerpfase focust op de grote 
visie en toets programmatische en ruimte-
lijke scenario’s voor de deellocaties. 
de tweede ontwerpfase focust op het opstellen van 
2 of 3 relevante investeringsscenarios voor Strom-
beek-Bever. Ook wordt in deze fase gewerkt aan 
de beeldkwaliteiteisen voor Strombeek-Bever. 
In de derde fase wordt een voorkeursscenario verder uit-
gewerkt tot een ruimtelijke visie en vier deelmasterplan-
nen. Onderdeel van de 3e fase is bovendien het actieplan. 
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Communicatie en participatie

Het team ambieert een interactief en breed maatschap-
pelijk gedragen ontwerpproces. Hiervoor wordt samen 
met de opdrachtgever een specifieke projectarchitectuur 
(dashboard) uitgewerkt zodat alle betrokken actoren 
(stakeholders): ambtelijke en bestuurlijke vertegen-
woordigers, bewoners, hogere overheden en adminis-
traties,… op een doelgerichte manier geïnformeerd en 
geconsulteerd kunnen worden. Het inzetten van een 
dergelijk doelgericht stakeholder management worden 
de ruimtelijke visieontwikkeling ingebed in een breed 
intern (bestuurlijk) en extern (bewoners,…) draagvlak. 

de doelstelling van de nieuwe structuurvisie is twee-
ledig. Het dient enerzijds een bijzonder wervend 
beeld te ontwikkelen én moet anderzijds de nodige 
instrumenten en middelen aanreiken om een sterke 
en autonome regie door de stad mogelijk te maken 
zodat ze in staat is om de ruimtelijke kwaliteit en 
maatschappelijke processen met elkaar te verbinden 
om het  gewenste beeld (en kwaliteit) te realiseren.

Om deze doelstellingen te bereiken kan de structuurvisie 
op verschillende manieren, afhankelijk van de procesfase 
en/of toepassingsbereik, ingezet worden. Het is zowel 
een instrument voor dialoog en onderhandeling, maar 
het kan evenzeer resulteren in een pragmatisch en rich-
tinggevend ontwerphandboek dat tevens geïntegreerd 
kan worden in een (juridisch afdwingbaar) beleidska-
der. Hieronder volgt een indicatieve korte beschrijving 
van deze mogelijkheden meervoudige inzetbaarheid de 
ruimtelijke structuurvisie. de precieze inzet zal in samen-
hang met de opdrachtgever verder gespecifieerd i.f.v. 
de beoogde doelstellingen en het beschikbare budget.

1. dialoog
In de eerste plaats vervult de structuurvisie een belang-
rijke rol als dialooginstrument voor het creëren van een 
breed maatschappelijk draagvlak vanuit een heldere 
en wervende visie op de ruimte en haar kwaliteiten. 

2. Onderhandeling
de structuurvisie speelt ook een belangrijke rol als 
overleginstrument zowel in de toepassing als in de 
verdere uitwerking en verfijning van de visie in een 
concrete en haalbare ontwerprichtlijnen. dit gebeurt 
aan de hand van een iteratief en participatief ont-
werpproces waarbij de VISIe wordt ingezet als een 

“ontwerpmatig onderhandelingsinstrument “ in het 
overleg met alle betrokken actoren (overheden, publieke 
en private opdrachtgevers,..). Omgekeerd kunnen de 
onderhandelingen voeding geven aan de uitwerking 
en verdere ontwikkeling van de ontwerprichtlijnen. 

door deze actieve uitwerking met de actoren krijgt de 
structuurvisie  een impliciete meerwaarde omdat:
•	 het	draagvalk	wordt	vergroot	doordat	het	
is afgestemd op de eisen van de actoren
•	 de	realiseerbaarheid	wordt	vergroot	doordat	
de investerings- en ontwikkelingskosten kun-
nen gespreid worden over de diverse actoren
•	 een	flexibele	maar	samenhangende	ruimte-
lijke ontwikkeling in de tijd mogelijk wordt

 3. (Ontwerp)handboek
de VISIe moet uiteindelijk resulteren in een beleids-
ondersteunend instrument (handboek)bestaande uit 
een set concrete, pragmatisch inzetbare en financieel 
haalbare ontwerprichtlijnen, aangevuld met een uit-
voeringsagenda die de acties, de taken en de ontwik-
kelingskosten verdelen tussen de verschillende actoren. 
Het vormt een transparante leidraad bij de opmaak van 
en de uitvoeringsgerichte uitwerking van ontwerpen 
(eventuele) masterplannen, bestemmings-, inrich-
tings- en bouwplannen of lopende planprocessen.

 4. Beleidsinstrument
door deze VISIe als beleidsinstrument meer juri-
disch te verankeren kan de stad meer autonomie 
en garanties ontwikkelen in het regisseren van het 
ruimtelijk beleid met publieke en private actoren. 
de toepassing en functie van de structuurvisie als 
beleidsondersteunend instrument is drieledig:
•	 als	beleidskader	waarbij	het	VISIE	samen	met	
de stedenbouwkundige voorschriften de hoofdlij-
nen van het ruimtelijk beleid vastlegt met betrek-
king tot de gewenste structuur en beeldkwaliteit.
•	 als	ontwerp-	en	uitvoeringskader	dat	richting	
geeft aan het uitwerkingsniveau van de architec-
tuur en de inrichting van de (openbare) ruimte. 
•	 als	toetsingskader	bij	de	gemeentelijke	
beoordeling van bouwplannen, alsmede voor 
het beheer van de openbare ruimten.
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Uitvoeringstermijn

We komen in drie fases tot de eindpresentatie van de 
ruimtelijke visie en de uitwerking van de deelmasterplan-
nen. Iedere stap wordt afgerond met een tussenpresen-
tatie. Onderstaand uitvoeringstermijn is indicatief en 
kan (voor start van de werkzaamheden) in wederzijds 
overleg worden aangepast. Binnen deze werkwijze zullen 
de totale werkzaamheden ?? weken in beslag nemen. de 
onderstaande werkzaamheden zijn exclusief bestuurlijke 
overlegmomenten en vakanties (alleen de zomervacantie 
is opgenomen)  in de onderstaande tabel opgenomen.

WEEK fase 1, 8 weken
13  ruimtelijke visie en rekenenen stap 1
14
15
16 tussentijds overleg met projectgroep
17 stap 2
18
19
20 presenteren afronding fase 1 

commentaar periode gemeente

1212 fase 2, 13 weken
25 verfijning visie en opzet deelmasterplannen stap 1
26
27
28
29 tussentijds overleg met projectgroep

zomervacantie
37 stap 2
38
39
40 tussentijds overleg met projectgroep
41 stap 3
42
43
44 presenteren afronding fase 2

commentaar periode gemeente

1213 fase 3, 9 weken
1 afronden en katalogus beeldkwaliteit stap 1
2
3
4
5 tussentijds overleg met projectgroep
6 stap 2
7
8
9 eindpresentatie structuurvisie en actieplan
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Ontwerpstappen

Fase 1, ruimtelijke visie en rekenen.

de eerste ontwerpfase focust op de grote 
visie en toets programmatische en ruimte-
lijke scenario’s voor de deellocaties. 

In de eerste fase worden de ambities op het schaal-
niveau van het netwerk van openbare ruimten nader in 
beeld gebracht en onderzocht op hun mogelijkheden 
en haalbaarheid. Parallel daaraan worden de pro-
grammatische potenties van de verschillende locaties 
onderzocht. In een matrix van programmatische en 
typologische mogelijkheden worden investeringssce-
nario’s van de locaties op kwaliteit en haalbaarheid 
verkend. Het financieel en ruimtelijke draagvermogen 
van de locaties wordt vervolgens in beeld gebracht en 
geëvalueerd. In deze eerste fase kan de rekenmethode 
worden gebruikt bij het onderzoeken van de oplos-
singsruimte, door zeer snel diverse oplossingsrichtin-
gen te modelleren en de effecten duidelijk te maken.

de ambities voor het openbaar domein worden in dit 
voorontwerp in samenhang met de wenselijke ontwikke-
ling van de onderscheiden locaties gepresenteerd. de 
rode draad voor het vervolgproces is hiermee uitgerold.

Resultaat fase 1
•	 ruimtelijke visie: tekeningen 2d en 3d op het grote 

schaalniveau.
•	 inrichtingsvarianten voor de verschillende 

deelgebieden. 
•	 inventarisatie civieltechnische randvoorwaarden.
•	 eerste indicatie van de relevante 

investeringsscenario’s.

Fase 2 start na de input uit het bestuurlijke en amb-
telijk commentaar. deze input wordt uiteraard mee-
genomen en verwerkt in de nadere uitwerking.

Fase 2, verfijning visie en opzet deelplannen

In deze fase worden de structuurvisie en de inves-
teringsscenario’s verder verfijnd en uitgewerkt. 

In de eerste ronde (vier weken) wordt de gekozen pro-
grammatische inzet voor de locaties verder uitgewerkt 
en verbeeld tot op het uitwerkingsniveau van de diverse 
masterplannen. d.w.z. dat de bebouwingskarakteris-
tiek in termen van programma, volume, fasering en 
typologie is uitgekristalliseerd. Speciale aandacht zal 
daarbij zijn voor de wijze waarop de bebouwingsvoor-
stellen zich aan de openbare ruimte adresseren. 
In de tweede ronde verschuift de nadruk van het 
werkproces naar de voorstellen voor de inrich-
ting van de openbare ruimte. de catalogus van de 
buitenruimte en de karakteristiek van de specials 
wordt in deze planfase nader in beeld gebracht 
tot op het niveau van een structuurvisie.

Resultaat fase 2
•	 twee of drie investeringsscenario’s
•	 verfijnde ruimtelijke visie
•	 schetsopzet van de catalogus van de buitenruimte
•	 voorontwerp deelmasterplannen

Fase 3 start na de input uit het bestuurlijke en amb-
telijk commentaar. deze input wordt uiteraard mee-
genomen en verwerkt in de nadere uitwerking. er 
wordt een voorkeursmodel gekozen uit de 2/3 inves-
teringsscenario’s die in fase twee zijn voorgelegd. 
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Fase 3 , afronding en actieplan

In deze fase wordt het bestuurlijk geko-
zen voorkeursscenario nader uitgewerkt. 
Ook wordt het actieplan opgesteld. 

In deze derde fase wordt het ontwerp structuurvisie/
masterplan vervolmaakt met een actieplan. dit actieplan 
biedt een doorkijk naar een mogelijke fasering van de 
nadere uitwerking van deelprojecten en tijdshorizonten 
gericht op deelopdracht 2. Zoals eerder gezegd sluit deze 
derde fase af met besluitvorming en een presentatie van 
de resultaten richting de burgers van Strombeek-Bever.
     
Resultaat fase 3
•	 definitieve catalogus van de buitenruimte
•	 definitieve ruimtelijke visie
•	 definitieve actieplan

Het participatie en communicatietraject naar de bur-
gers van Strombeek wordt door de opdrachtgever 
georganiseerd. In het voorgestelde werkproces is 
eind september / begin oktober ruimte gemaakt voor 
een eerste voorlichtingsronde naar de burgers. Aan 
het eind van fase drie ligt het wederom voor de hand 
de resultaten naar de burgers te communiceren. de 
verdere verfijning van het communicatietraject zal in 
overleg met de opdrachtgever worden vormgegeven. 
In onze rol van ontwerpers van de structuurvisie  leve-
ren wij hiervoor de nodige inhoudelijke bijdrage
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duurzaam beheer van het gemeentelijk 
patrimonium 

Tijdens de bezichtiging en uit enkele beschikbaar 
gestelde stukken is het gemeentelijk patrimonium 
globaal beoordeeld op bouwtechnische, bouwfy-
sische en installatietechnische aspecten. Bij de 
beoordeling is uiteraard de architectonische ofwel 
erfgoedwaarde is ogenschouw genomen. nadruk-
kelijk wordt vermeld dat dit een inschatting is 
en dat aanvullend onderzoek nodig zal zijn.

Cultuur Centrum
Het Cultuur Centrum is, afgezien van betonrot in voorna-
melijk de toren en lekkage in de kelder, bouwtechnisch in 
een goede staat. echter, bouwfysisch en installatietech-
nisch is het verouderd en veelal ontoereikend, namelijk;
- veel verouderde kozijnen met enkel glas;
- kierende kozijnen met verouderd hang- en sluitwerk;
- bevestigingen glas/kozijnen zijn verouderd; 
- de installatie is oud: ventilatie is aanwezig, maar 
qua omvang niet groot en waarschijnlijk zelfs onvol-
doende (zeker bij een eventuele uitbreiding);
- het gebouw is in elk geval deels geïsoleerd, 
maar slechts beperkt (spouw lijkt dun);
- veel koudebruggen aanwezig;
- het verwarmingsvermogen lijkt voldoende, 
maar waarschijnlijk is er geen koeling.
de conclusie van het voorgaande moet zijn dat er 
veel vervangen moet worden. dit vraagt om een 
ingrijpende verbouwing, die wellicht aanleiding 
geeft tot een meer extreme aanpak: volledige nieuw-
bouw. Vanuit constructief, architectonisch en ook 
financieel oogpunt is dit beeld te nuanceren.

Het cultuur centrum kenmerkt zich door 
twee afwijkende structuren, namelijk;
- de betonnen constructie van het auditorium, 
de OCMW-vleugel en het torengebouw; 
- de staalskeletstructuur om en tussen deze delen 
(foyer, tentoonstellingsruimte, bibliotheek, etc.). 
de OCMW-vleugel heeft met zijn karakteristieke gevel 
een bepaalde herkenbaarheid en architectonische 

waarde. Voor het torengebouw geldt min of meer 
hetzelfde. Hier geldt echter, naast de bouwfysische 
gebreken en het betonrot, de indeling van de ruimten 
als een nadelige factor. Het auditorium heeft een beton-
nen structuur met een kelderconstructie. dit betreft 
een specifieke en relatief dure constructie. nieuw-
bouw maakt een uitbreiding eenvoudig, maar tegen 
aanzienlijke kosten. een eventuele uitbreiding van de 
bestaande zaal lijkt te prefereren. een onderzoek naar 
lekkage van de kelder en de akoestiek om minimaal 
eenzelfde kwaliteit te waarborgen, is daarbij van belang.
Voor het overige is de structuur van het gebouw een 
staalconstructie. In dit deel spelen ook de meeste 
bouwfysische problemen. daarbij is gegeven dat dit 
deel niet of slechts heel beperkt geschikt is voor uit-
breiding. Ingrijpende aanpassingen aan fundering of 
draagstructuur zijn hiervoor nodig. Het verwijderen van 
de volledige constructie lijkt het meest voor de hand 
liggend en biedt de mogelijkheid de gewenste uitbrei-
dingen (gefaseerd) uit te voeren. Met daarbij de vrij-
heid de gewenste ruimtelijke indeling te realiseren.

42



strombeek-bever in het spotlicht

Muziekacademie
Voor de muziekacademie geldt ook dat het deze bouwfy-
sisch en installatietechnisch sterk verouderd is. Afgezien 
van dubbelglas, ontbreekt het aan ventilatie en goede 
installaties. Akoestische voorzieningen zijn niet aan-
wezig. door split-level is de indeling onpraktisch en de 
bereikbaarheid niet optimaal (lift niet op alle verdiepin-
gen). de afmetingen van de ruimten lijken in de meeste 
gevallen niet te voldoen. Voor zijn huidige functie is het 
gebouw niet geschikt, maar met aanpassingen wel bruik-
baar te maken voor een andere functie (wonen, kantoor). 

Rodepoortsite
de sporthal Vertommen op deze site is reeds afgeschre-
ven. Op deze locatie staat tevens een bedrijfsloods. 
door zijn robuuste karakter en nostalgische uitstraling 
een architectonische waarde; in zijn huidige functie 
niet passend in de omgeving. Voor zover te beoor-
delen is de hal constructief in een goede staat. dit 
biedt door zijn kenmerkende en afwijkende vorm ten 
opzichte van het omliggende weefsel een mogelijkheid 
om deze een meer beeldbepalende rol te geven. de 
hal kan dienen als een schil voor een nieuwe functie 
zoals sporthal, parkeren of zelfs kantoren. de moge-
lijkheid hiertoe dient verder te worden onderzocht.

gemeentelijk basisschool ´t Villegastje 
Het gebouw verkeert bouwtechnisch in een zeer goede 
staat; er staat een robuust gebouw. dubbelglas is 
aanwezig, echter het gebouw is minimaal thermisch 
geïsoleerd en wordt ontoereikend geventileerd. Ook is de 
elektrische installatie verouderd. Samen met na-isolatie 
bieden de hoge verdiepingen en zolder voldoende ruimte 
deze bouwfysische en installatietechnische aspecten 
aan te passen. de bereikbaarheid (voornamelijk bui-
tenom) en de huidige indeling komen onpraktisch over, 
maar zijn door een constructieve aanpassing binnen 
het gebouw op te lossen. Het gebouw is met, voorna-
melijk bouwfysische en installatietechnische aanpas-
singen, goed bruikbaar als schoolgebouw, maar ook voor 
andere doeleinden dan onderwijs. de erfgoedwaarde, 
die terecht aan het voorkomen van dit gebouw wordt 
toegekend, kan daarbij in ere worden gehouden. 

een eventuele uitbreiding van de school op deze locatie 
lijkt, ook op basis van eerdere studies, haalbaar, maar is 
sterk beperkt door de beschikbare ruimte. Met het uit-
gangspunt het beeld van het bestaande gebouw niet aan 
te tasten, moet de uitbreiding volledig worden gezocht 
in nieuwbouw op de huidige site met inbegrip van de 
parking en wellicht het OCMW-gebouw (keuken, refter).
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