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STRUCTUURVISIE STROMBEEK-BEVER  Op zoek naar een kwalitatieve leefomgeving nabij een aangenaam centrum met 
ontmoetingsplekken die het eigen karakter van Strombeek-Bever benadrukken. 
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Zoeken we niet allemaal een 
aangename buurt waar we een 
betaalbare woning kunnen vinden met 
een kwalitatieve buitenruimte,
waar het lokaal centrum beschikt over 
de nodige diensten en voorzieningen,
waar we bij de eerste zonnestralen 
een terrasje  kunnen doen terwijl de 
kinderen spelen in de speeltuin, 
waar mama haar boodschappen kan 
doen terwijl dochterlief naar de 
pianoles is, 
waar kwalitatief onderwijs geboden 
wordt,

Hoe kunnen we nu die kwaliteiten 
extra in de verf zetten om ook 
nieuwe gezinnen aan te trekken? 
Wat ontbreekt om een kwalitatieve 
leefomgeving verder uit te bouwen, 
om een aangenaam centrum te 
creëren met ontmoetingsplekken die 
het eigen karakter van Strombeek-
Bever benadrukken?

waar jongeren alleen met de fi ets 
naar het zwembad kunnen, 
waar jong en oud zijn activiteiten 
vindt, 
waar op het plein iets te beleven valt, 
waar ook een fi lm of theaterstuk kan 
meegepikt worden,
waar recreatief groen een adempauze 
kan bieden,
waar de verbinding met het 
hinterland of de stad gemakkelijk is,
...

Wat maakt Strombeek-Bever aantrekkelijk voor nieuwe 
gezinnen? Wat verwachten wij Vlamingen van ons ideale dorp, 
gemeente of stad?

Strombeek-Bever heeft het allemaal! 

CONCEPT
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deelscenarios per site tijdens voorontwerpfase

eigen karakter

participatie en communicatie

ontmoetingsplekken

inrichtingsschets

woontypologiën
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inrichtingsschets

deelscenarios

deelscenarios

evaluatie gemeentelijk patrionium

herkenbare centrumstrip

deelmasterplan Rode Poortsite
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concept

INHOUDSTAFEL
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versterken van de kwaliteit van de 
leef- en woonomgeving voor heel 
Strombeek-Bever 

voorzien van publieke ruimtes voor 
alle gebruikers en alle vervoersmodi

voorzien van parcours die de 
relaties tussen die verschillende 
functies  bevorderen
voorzien van gemengde functies in 
zowel open als bebouwde ruimte 
die aanzetten tot ontmoetingen 

een invulling geven aan de plein-
vlakken die het karakter van 
Strombeek-Bever in de verf zet

Kwalitatieve leefomgeving

Herkenbaar centrumstrip

Ontmoetingsplekken

Eigen karakter
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A   STRATEGISCHE VISIE
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stad platteland
dorp

1 2 3

Een stad heeft een stadspark, in een 
dorp heeft iedereen zijn tuintje, op 
het platteland vinden we uitgestrekte 
velden en akkers, en ook recreatief 
groen. Ook het waternetwerk 
verschilt in de stad, het dorp of het 
platteland. 
In Strombeek-Bever daarentegen 
lopen stad, dorp, platteland in elkaar 
over. Verschillende groen, water- en 
ook woontypologieën vinden we er 
naast elkaar. 

Om die troef te kunnen uitspelen, 
wensen we nieuwe ontwikkelingen 
enerzijds te enten op het aanwezige 
groen en blauw netwerk en anderzijds 
er ook een specifi eke invulling aan 
te geven om dat eigen karakter van 
Strombeek te benadrukken.

blauw netwerk

groen netwerk open ruimte

in de meer verstedelijkte zones 
kleine injecties buurtgroen of
groendaken

de groene open ruimtes die aanwezig zijn 
vrijwaren. In reeds dens bebouwde zones 
injecties groen toevoegen of opwaarderen, 
zowel in het straatbeeld, als op pleinen, 
als op verlaten hoekpercelen. 

bestaand

project

enten van woontypologieën op deze 
gradiënt in het groene en blauwe netwerk 
om een meer kwalitatieve woonomgeving 
te bieden. 

bebouwde ruimte

1

de aanwezigheid van het water benadruk-
ken in de publieke ruimte

b1

b1

b1 b2 p2p1

p1 b2 p2 b3

p1 b2 b3 p3

b
p

parkjes

fontein

appartementen rijwoning of driegevel-
woning met tuin

rijwoningen 
met privétuin, 
woningen rond 
centrale 
binnentuin

interventies buurtgroen

speelfontein beek speelweefsel vijver

grasperk landelijk groen recreatief groen parcours in bos

in het dorp zoveel mogelijk behouden 
van de open ruimte2

op het platteland zullen nieuwe 
woongebieden zich volledig in het 
groen moeten inplanten. 

3

Gradiënten groen en blauw netwerk

b3 p3fermettes, villa’s parkwoningen in het groen

A   KWALITATIEVE LEEFOMGEVING
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semi-publieke ruimte
bouwblokken met hoog potentieel

publieke ruimte / centrumstrip
voorrang zwakke weggebruikers
interventiezone uitvoering werken

parcours gemotoriseerd verkeer 
met voorrang zwakke wegge-
bruikers (zone 30)

versterkte as voor voetgangers, tussen 
publieke en semipublieke ruimte

parcours gemotoriseerd verkeer 
(zone 50)

openbaar vervoer met halte

gratis parking

geïntegreerde parking in 
openlucht 

betalende parking

ondergrondse betalende 
parking

Een kwalitatieve leefomgeving 
betekent ook een kans geven aan 
langzaam verkeer en terrassen, 
evenementen, speelplekken, en 
rustposes toelaten in het centrum. 

Zonder nu al in detail te treden zien 
wij volgende parkeermogelijkheden 
die, mits een correcte signalisatie, 
kunnen worden uitgevoerd.

a. Wie langere tijd wil parkeren, 
laat de auto achter op één van de 
gratis rand-parkings. Deze sluiten 
aan op de “historische” verbindingsas 
Nieuwelaan - Grimbergsesteenweg, 
en zijn gelegen op wandelafstand van 
het centrum: 
- site Koninklijke schenking, die bij 
grote voorstellingen in het cultureel 
centrum kan gebruikt worden. Op 
de site van het cultureel centrum 
zelf wordt een ondergrondse parking 
voorzien voor de dagelijkse werking 
van het centrum. 
- Sportsite De Singel

b. Wie wil parkeren vlakbij de 
centrumstrip kan zijn wagen stallen 
op een nieuwe betalende parking 
gemakkelijk bereikbaar vanuit de 
Sint-Annalaan. 
Wij denken in eerste instantie aan 
een ondergrondse parking op de Rode 
Poortsite, gecombineerd met een 
publiek toegankelijke functie. Ook 
omwonenden moeten de kans krijgen 
een parkeerplaats te huren. 

Om de dominantie van de wagens op 
de verschillende centrumpleinen te 
verminderen, moeten mobiliteit en 
parkeren op schaal van Strombeek-
Bever aangepakt worden.  

c. Parkeren voor korte duur kan mits 
betaling binnen de centrumstrip. 
In bepaalde zones kunnen 
bewonerskaarten voorzien worden. 

d. Met een parkeerkaart voor 
personen met beperkte mobiliteit 
parkeert men zich wanneer men wil 
op de speciaal aangegeven plaatsen.

P-route

Mobiliteit en parkeren

P - Routevolg

snel een plaatsje?

>>>

A   KWALITATIEVE LEEFOMGEVING
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materiaal textuur

afbakening

mobiliteit

eenheid in de centrumstrip door behandeling van het grondoppervlak variatie in pleinvakken door integratie van verschillende texturen

voorrang aan zwakke weggebruikers door kleine interventies

kleine elementen bakenen 
het speelveld van de auto af

lichte niveauver-
schillen markeren 
verschillende 
zones (rioolgoot)

een aangename en veilige ruimte bieden aan voetgangers en fi etsers

éénrichtingsverkeer in 
Soenstraat/ Wemelsestraat: 
vergroten van de 
voetgangerszone, vegetatie 
toevoegen en rustplaatsen 
creëren voor comfort zwakke 
weggebruiker
H. Drapsstraat/ J.Mulsstraat: 
creëren  van parkeerplaatsen 
(langsparkeren vervangen door 
geschrankt parkeren)

zone 30-shared space
tweerichtingsverkeer

verplaatsing van de weg

om de ontwikkeling van horeca 
in de publieke ruimte toe te 
laten:

schrappen van doorgaand verkeer

openbaar vervoer

meerdere lijnen aan eenzelfde halte 
te laten stoppen wordt beoogd. De 
concrete haalbaarheid van deze 
ingreep zal in een latere fase worden 
bestudeerd.

bestaande haltes

vakken begrensd door 
opstand markeren 
circulatiezones

verbinding tussen functie en pleinvak

vakken

Van zodra men de centrumstrip 
betreedt, weet men waar men aan 
toe is. Alle vervoersmodi komen 
samen op één plateau. In deze 
“shared space” krijgen voetgangers 
en fi etsers, wagens en bussen hun 
plaats en worden ze gezien. Een 
uniform materiaal wordt toegepast 
van gevel tot gevel en kan naargelang 
de textuur een bepaalde hiërarchie 
aanduiden.

In deze centrumstrip zijn er 
pleinvakken die een specifi eke 
invulling krijgen gelinkt aan het 
karakter van die plek. Door te spelen 
met inrichtingselementen zullen 
deze vakken ook de plaats van 
verschillende gebruikers afbakenen. 

Centrumstrip met pleinvakken

A   HERKENBARE CENTRUMSTRIP
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activeren door openbaar vervoer

2

3

4

1

onderwijs

sport

onderwijs

cultuur

???

sport

speelplein

diensten

shopping

horeca

bestaand potentieel

diensten

publieke 
voorzieningen

***
versterken van de verbin-
dende winkelstraat

activeren 
van de publieke ruimte

gemeenteplein

voormiddag voormiddagnamiddag namiddagavond avond
week/zaterdag zondag

sint-amandsplein

l.l.emmerechtsplein

Plein langs
Grimbergsesteenweg

bestaande functies versterken door 
bijkomende functies te voorzien

ruimte geven aan bestaande  bloeiende 
functies om in de publieke ruimte te 
treden

aanbieden van een ruimte die zich leent 
tot de ontwikkeling van activiteiten (ter-
rassen, petanque,...)

voorzien van recreatieplekken, 
speelplekken...

door intelligent plaatsen van en nadruk 
leggen op de haltes 

activeren van de publieke ruimte 
door bebouwing

activeren van de publieke ruimte 
door de inrichting

activeren van de bebouwing via de 
publieke ruimte

parcours

meerdere parcours 
die de invloedszone 
van de pleinen 
vergroten

winkelaars

ouderen

jongeren

kinderen

families

bezoekers 

[CC, CVO, OCMW]

Verschillende doelgroepen doorkruisen 
de dorpskern op verschillende 
manieren en verschillende tijdstippen. 

We wensen een speelweefsel uit 
te bouwen tussen formele plekken 
waar kinderen komen (sport, 
school, naschoolse activiteiten,...), 
informele doorsteken doorheen 
parkjes en binnengebieden tot aan de 
centrumstrip. 

Net als een speelweefsel voor kinderen 
kunnen we nadenken over parcours 
voor andere doelgroepen. Daarbij 
denken we bijvoorbeeld aan een 
voergangerslus voor ouderen: een 
aaneengesloten route, niet langer dan 
2 km, om zelfstandig op eigen tempo 
hun doel lopend te bereiken. Niet 
alleen de woning ligt op het parcous, 
ook de diensten die dagelijks nodig 
zijn:  de bakker, apotheek, kruidenier, 
sociaal restaurant,... Op regelmatige 

afstanden zijn er comfortabele 
rustplekken (banken uit de wind, 
café,...) waar even verpoosd kan 
worden. 

Als er voldoende interesse is, kunnen 
deze parcours aangevuld worden tot 
een heus prikkelpad. Verschillende 
partners (scholen, seniorencentrum, 
verenigingen,...) krijgen de kans 
hun  omgeving in de verf te zetten 
via zintuiglijke prikkels (ontdekken 
stille plekken, mooie zichten,  
lekkere fruitbomen,...) . Op die 
manier wordt samengewerkt aan 
een actieve dorpskern en wordt de 
sociale cohesie bevorderd.
 

Strategische plekken waar parcours 
samenkomen lenen zich tot 
verdere activering van publieke of 
bebouwde ruimte. Het worden echte 
ontmoetingsplekken. 

strategische locaties zoeken voor 
nieuwe functies (bijv. polyvalente zaal) 
die intergenerationele en interculturele 
ontmoetingen bevorderen.

Activering

Parcours

A   ONTMOETINGSPLEKKEN
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morfologie
meubilair

invulling

versterken van het karakter per plek door gebruik te maken van zijn sterke punten 

zelfde type meubilair met andere maatvoering, uitwerking 
naar gelang het karakter van de plek

differentiatie van vakken door variatie in invulling

grote open vlakte voor openlucht-
activiteiten [cinéma, concert...]

meubilair dat zich over een grote 
afstand uitstrekt

vrijwaren van het zicht op de kerk-
toren 

uitwerken van het oude gemeente-
huis als pleinwand van het 
evenementenplein

vlak en beschaduwd oppervlak om 
spelletjes te huisvesten

spelen met hoogteverschillen ter creatie van een 
skatepark

niveauverschillen rond de Sint-
Amandskerk inzetten

onderbroken meubiliar bedoeld voor 
het huisvesten van kleinere groepen

bomen variatie in hoogte

15-20 m

8-10 m

ordeordepleinen structurerende assen 2°2° 1°1°

IIc Ia IIa IIIa IVaIb 

parkeervakken in het groenpunctuele speelelementen zodat 
ruimte vrijblijft voor bvb markt-
activiteiten

Het karakter van Strombeek zal 
worden versterkt op twee niveaus. 
Op de schaal van Strombeek door het 
vrijwaren van bepaalde zichten, het 
toevoegen van een hiërarchiserende 
bomenstructuur; op de schaal van 
iedere specifi eke plek door te spelen 
met de karakteristieken die haar 
eigen zijn. 

Sommige pleinvakken krijgen daarom 
een meer minerale (evenementenvak) 
en andere een meer groene invulling 
(bloemenvak). Ook sport en spel 
voor alle leeftijden krijgt een plaats 
(skate-, zandbak- of petanquevak). 
“Parkeervakken”, op enkele pleintjes 
aan de rand van  de centrumstrip, 
zijn uitgewerkt als parkeren in het 
groen. 

identiteits-element herkenningspunt in Strombeek-Bever

PIId

Ib

gemeenteplein sint-amandsplein l.l.emmerechtsplein plein langs grimbergsesteenweg

Ia

IIa

IIIa

IVa

P

P

P

IIc

IIb

IIb

IIIb

IId

De verschillende elementen in de 
publieke ruimte (banken, bomen, 
verlichting,...) en hun variaties 
om een verschillend karakter te 
beogen (langere banken op grotere 
pleinen, meer of minder minerale 
materialen,...) zullen tijdens 
de concrete uitwerking van het 
masterplan publieke ruimte in een 
“toolbox” gegoten worden.

A   EIGEN KARAKTER
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SV

GP

PC
Observaties

Publieke ruimte

Cultuursite

Villegasstraat

Rode Poortsite

Kloosterweide

Identiteit 
spelers

toolbox

Speelweefsel
Mobiliteit, parkeren, 
infrastructuur, 
water,... 

WandelingTentoonstelling 
(optioneel)

Duurzaamheid

Draaiboek 
kritisch pad 
+ meer-
jarenplan 
gemeentelijk 
patrimonium

Tussentijdse 
nota1

ProgrammatieOnderzoek

C1 C2 C..

V1 V2 V..

R1 R2 R..

K1 K2 K3

KostenBouwtechnische en 
markttechnische 
aspecten

Tussentijdse 
nota2

C1

C2

C3

V2

V1

V3

C3

C..

C2

Deelscenarios per site Coherente combinaties van deelscenarios per site Uitwerking gekozen combinatie

C1 C2 C..

R1 R2 R..

+

........... ...........

K..

K1

K2

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

...

...

...

C1 V2 C3 K..+ + + + ...

B   METHODOLOGIE
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SV

P

P

Piereman

De Singel

Koninklijke Schenking

Site

Cultuursite

Villegas

Rode Poort

Kloosterweide

Aandachtspunten
in functie van de strategische 
visie aangevuld met energetische 
aspecten, kostenaspecten

stedelijke connotatie
bereikbaarheid wagen, openbaar 
vervoer, fi ets, voetganger
combinatie van lokale en regionale 
werking
relatie tot gemeenteplein
...

bereikbaarheid jonge fi etsers en 
voetgangers
relatie tot kantine en keuken van 
het OCMW
mogelijkheid site uit te breiden 
met extra percelen? 
...

deels eigendom van het OCMW
Grotendeels leeg perceel (fasering 
in ontwikkeling van de site is 
mogelijk)
Nabijheid van het centrum, school
Goede bereikbaarheid met de auto
...

eigendom Intercommunale 
Haviland
Groene open ruimte in het centrum
Verbinding mogelijk tussen St-
Amandsplein en sportsite (met 
stedelijk zwembad)
....

open ruimte met natuurlijk 
karakter (vijver)
sport voor alle leeftijden 
(petanque, zwembad, voetbal...)
....

aangenaam terras
mogelijkheid tot randparking
...

sportterreinen en groenbuffer naar 
A12
...

Cultuurcentrum, OCMW, Bibliotheek, 
Academie

Sportterrein

Sporthall

Academie

Basisschool

Basisschool

Zwembad

St Amandskerk

OCMW

Sportterrein

Sportterrein

tussen sites

tussen functies

2674 4150

m²

5450 8600

850 854

860 1660

1300 2140

665 755

1950

Basisschool

Cultuur centrum

Academie

Bibliotheek

OCMW

Polyvalente zaal

CVO

Woningen

Parking

Kantoren

8u00 12u00 16u00 20u00 24u008u00 12u00 16u00 20u00 24u00

week WE

Gebruik
op zoek naar meervoudig gebruik van gebouwen, 
ifv activering publieke ruimte 

nader te onderzoeken

nader te onderzoeken

nader te onderzoeken

B   DEELSCENARIOS PER SITE 

RelatiesFuncties Bestaande 
oppervlakte

Gevraagde 
oppervlakte

13
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Bibliotheek
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Academie

Deelscenario1

Bibliotheek op hoekperceel geeft uit 
op evenementenplein, CVO op foyer en 
intiemer plein, Academie en CC op beiden

Deelscenario3

CVO geeft uit op publiek plein (en activeert 
het dus ook ‘s avonds), Bibliotheek op foyer en 
intiemer plein, Academie en CC op beiden 

P
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Academie

P
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Deelscenario2

Academie op hoekperceel laat ruimte voor bouw 
woningen, CVO geeft uit op foyer en intiemer 
plein, Academie en CC op beiden

P

1660 Bibliotheek

evenementen-
plein

evenementen-
plein

evenementen-
plein

intiemer
plein

intiemer
plein

intiemer
plein

foyer

foyer

foyer

P

1950
CVO

P

P

850

850

P

P

1950

1950

CVO

CVO

P
1660

Bibliotheek

P

P

P

8600

8600

8600

Cultuur centrum

Cultuur centrum

Cultuur centrum

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

str
om

beekli
nde

sint-annalaan

sin
t-a

m
an

ds
str

aa
t

nieuwelaan

< 15 min te voet

horeca
bestaand

potentieel

diensten

diensten

publieke voorzieningen

publieke voorzieningen

winkelaars ouderen jongeren

families bezoekers kinderen 

**
Activeren van de verschillende zijden van het plein 
(inzetten hoekperceel, uitbouwen tegen blinde 
gevels aan de huidige academie) 

Toevoegen ondergrondse 
parking zodat ruimte 
vrijkomt voor het 
plein, verblijfplaatsen 
creëren voor vele 
mensen die hier samen 
komen, optimaliseren 
bereikbaarheid wagen, 
openbaar vervoer, fiets, 
voetganger...

Meer stedelijk karakter geven aan het groen

P

C   DEELMASTERPLAN CULTUURSITE: DEELSCENARIOS

groene open ruimte

mobiliteit

activering/ vakken

14
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Knutselen met kinderen of een boek lezen op  het binnenplein

Gebruik maken van niveauverschil in de straat voor ondergronds 
parkeren onder de nieuwe functies

Foyer gebruikt door bezoekers academie, 
bibliotheek en cultureel centrum

Gevel als billboard naar het 
evenementenpleinGroene plateaus voor alle gebruikers, om even 

een krant te lezen of te wachten op de bus

Mogelijke activiteiten op het 
binnenplein

Grote lege vlakte voor 
openlucht-evenementen

Fonteinen als speelelement Groenvakken als rust/wacht-
plaats

betrekken. Terwijl de toren van 
de Sint-Amandskerk van overal de 
aandacht trekt, vinden we het juist 
goed zo dat je de ware schaal van 
het cultureel centrum pas ontdekt 
eens je er bent.
We wensen dan ook het karakter 
van de raadszaal als “pleinwand” 
te versterken, de nieuwbouw 
op de hoek van Soensstraat en 
Wemmelsestraat als gelijkaardig 
signaal uit te werken en zo vorm te 
geven aan het evenementplein dat 
tussenin ontstaat.  
De publieke ruimte en de foyer 
vormen de schakels tussen het 
Cultureel Centrum, de bibliotheek, 
de academie en het CVO. De 
publieke buiten en binnenruimte 
lopen in elkaar over. Grenzen 

tussen binnen en buiten vervagen. 
Drempeloosheid ontstaat. Tegen 
de vele gesloten muren die de 
huidige buitenruimte omgeven, 
worden verschillende volumes 
geplaatst zodat de buitenruimte 
van alle kanten geactiveerd wordt. 
Ook ontstaan zo verschillende 
deelpleinen met elk hun eigen 
karakter. 

Programma:

Parking: +/- 165 plaatsen
Bibliotheek: 1660 m²
Cultureel Centrum: 8600 m²
CVO: 1950 m²
Academie: 850 m²

A

A

A A

1
2
3
4
5

1

2

5

3

4

Ingang parking

CVO
Cultureel Centrum
Academie
Bibliotheek
Foyer
Open façade naar publieke ruimte toe 
(activeren van publieke ruimte ) 

0 5 25

 1/500

De huidige werking van het 
cultureel centrum, waarbij in 
één gebouw twee werelden 
samenkomen, is bijzonder 
interessant. Het gebouw combineert 
een sterk stedelijke, regionale 
werking binnen Vlaanderen 
(Nederlandstalig theater op 
topniveau) met een uitstekende 
lokale verankering en buurtwerking 
(samenwerking met lokale 
verenigingen). 

We vinden dat ook het 
gemeenteplein dat dubbel 
karakter moet kunnen uitstralen. 
We kiezen er duidelijk niet voor 
de pleinoppervlakte voor het 
cultuurcentrum te maximaliseren 
en het volledige gemeenteplein te 

C   DEELMASTERPLAN CULTUURSITE: INRICHTINGSSCHETS GEMEENTEPLEIN 
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textuur vakken 

shared space

huizen met garage

huizen zonder garage

bankmeubel

1.5m +/-2.25m

+/-2.75m

1.5m

1.5m

1.5m

2m

1.5m

1.5m

+/-1.5m

2m

2m

1.5m

min 3.40m
max 4.50m

min 3.40m
max 4.50m

min 3.40m
max 4.50m

Eén bepaalde textuur strekt zicht uit over 
het straatoppervlak. Er is geen onderscheid 
tussen voetpad of weg; voetgangers, fietsers, 
automobilisten: iedereen deelt de ruimte.

Bomen, straatlantaarns, parkeervakken voor 
bewoners markeren wel het speelveld van de 
auto. 

Bredere stroken vergezeld met banken als 
verblijfplaats, bevinden zich daar waar er 
winkels zijn. Met respect voor het private 
karakter van de huiskamer schermen bomen 
en geparkeerde wagens aan deze zijde blikken 
naar binnen toe gedeeltelijk af.

Door de lichtinval op de bankjes is ook 
‘s nachts nog duidelijk dat in deze straat de 
auto geen voorrang heeft.

0 5 25

C   INRICHTINGSSCHETS VICTOR SOENSSTRAAT 
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€P

P

P

P

P

P

P

******

**

+/-9500 

***

*

4150

OCMW

Woningen

Woningen

Kantoren

Polyvalente zaal

Basisschool

2140

775

Woningen

Uitbouwen van de relatie tot omliggende 
functies en parcours 
Scheiden van de gemotoriseerde toegang tot de 
parking en de wandelparcours 

Voorzien van publieke voorzieningen met 
signaalfunctie om de relatie tot centrumgebied 
te optimaliseren (en de publieke parking te laten 
functioneren)  

+/-6770

kinderdagverblijf

600

+/-7350

1850

Gemengd programma met wonen en kantoren/diensten 
op strategische locaties
(bijvoorbeeld bij verkoop aan privéontwikkelaar)

Gemengd programma met multifunctioneel kantoor (bijvoor-
beeld voor sociaal huis OCMW) en wonen

Gemengd programma met nieuwe basisschool, polyvalente 
zaal en wonen

Behouden van voldoende groen en open 
karakter

koningslosteenweg

nijverheidslaan

jongeren kinderen families bezoekers 

horeca

bestaand

potentieel

diensten
publieke voorzieningen

publieke voorzieningen

C   DEELMASTERPLAN RODE POORTSITE: DEELSCENARIOS

Deelscenario2

Deelscenario3

Deelscenario1

groene open ruimte

mobiliteit

activering- vakken

17
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5

5

1

1

2

3

4

A

A

B

B

Programma:
Parking: +/- 400 plaatsen
Aantal woningen: 51
OCMW/kantoren: 2395m²
Kinderdagverblijf: 600 m²

zichtbaarheid van de bestaande bomenrij vanuit de 
publieke ruimte

begroening in meer rigide vormen 
boven de parkingplaat

mogelijke uitwerkingen van vakken op het binnenplein

meer organische vormen met integratie 
van tuinmeubilair

gebruik van minerale materialen 

terrassen georiënteerd naar de 
publieke ruimte 

bestaande bomen

groendaken

tuin georiënteerd naar de publieke 
ruimte 

doorgang naar centrum

publiek gebouw (OCMW/kantoren) 
met signaalwerking naar de straat 
toe

publiek gebouw-kinderdagverblijf

verhoogd grasvlak met zitrand

private tuin met deur naar centrale publieke ruimte

Overdag activering van de centrale publieke ruimte door gebruik-
ers van het kinderdagverblijf en OCMW/kantoren, ‘s avonds door 
bewoners

A B

blok A blok B blok E

OCMW/kantoren

OCMW/kantoren

 1/500

1
2
3
4

Ingang parking
Toegang voetgangers 
OCMW/kantoren
Kinderdagverblijf
Tuin Kinderdagverblijf 
Speeltuin
Toegang tot individuele woningen
Toegang tot collectieve woningen
Toegang tot publieke voorzieningen
Open façade naar publieke ruimte toe (voorzieningen )

Geplaveid boven parking
Vegetatie/privétuin
Vegetatie/publieke ruimte
Te behouden bestaande bomenrij

0 5 25

C   DEELMASTERPLAN RODE POORTSITE: INRICHTINGSSCHETS
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6 m

6 m

6 m

GV
GV+1(+dak)
GV+2(+dak)
GV+3(+dak)
GV+4
GV+5

Appartementsblokken

Rijwoningen

Industriële functies

Parkeerboxen

180 m² + tuin 216 m² + tuin

72 m²  + tuin

144 m² +terras

144 m² + tuin

Grondgebonden eengezinswoningen Grondgebonden woningen gecombineerd met 
wonen voor ouderen of kangoeroe-woningen

Combinatie grondgebonden woningen en 
appartementen

grondgebonden eengezinswoningen (mogelijk 
bijvoorbeeld als co-housing project te ontwikkelen)

Appartementen boven publieke functies

Evenwicht tussen variatie en homogeniteit Homogeniteit binnen gemengd gebouw met 
verschillende typologieën

Relatie tot publieke ruimte en private 
tuin, uitvoering trappen tussen volumes

Variatie in bouwhoogtes

basis: 2 modules 6mx6m die organisatie 
ondergrondse parking toelaten

Door de modulering kan elk blok met de gewenste 
basistypologieën worden ingevuld.

Een fasering van het project is mogelijk. Ook zonder het perceel met blok C en kinderdagverblijf (momenteel 
industrieel gebruik) kan het project worden uitgevoerd. 

180 m² + tuin

144 m²  + tuin

216 m²  + tuin

Gecombineerde woningen met individu-
ele toegang aan publieke ruimte

blok A

blok B

blok C

blok D
blok E

Basistypologie - blok EBasistypologie  - blok DBasistypologie - blok BBasistypologie -  blok CBasistypologie - blok A

 appartement dat aanpasbaar is voor mensen met beperkte mobiliteit

72 m²  + tuin

144 m² +tuin

126 m² + terras

108 m²  + terras

90 m²  + terras

252 m² 

126 m² + terras

108 m² + terras

90 m²   + terras

72 m²   + terras

Variatie typologieën Variatie in bouwhoogtes

C   DEELMASTERPLAN RODE POORTSITE: WOONTYPOLOGIEËN 

Bestaand

Project
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1 energie

2 biotopen & water

3 materialen & afvalbeheer

4 partnerschappen & coproductie

5 aantrekkelijkheid & levenskwaliteit

6 sociale en functionele mix

7 gedeelde ruimten & dichtheid 

8 ecomobiliteit 

9 aanpassingsvermogen  

“Het doel is betaalbare bouwpercelen aan te bieden waarop jonge gezinnen zelf een woning op maat 
kunnen bouwen. 
Op deze percelen zullen de gezinnen een nieuwe woning bouwen volgens hun wensen en noden, 
maar binnen het kader van een gekozen ontwerp. De gezinnen kunnen daarbij kiezen uit tien ver-
schillende ontwerpen van architecten die geselecteerd werden uit vele inzendingen van professio-
nele architectenbureaus. De vernieuwende visie, esthetiek, architecturale kwaliteit, duurzaamheid, 
functionaliteit en fl exibiliteit van het ontwerp waren de voornaamste criteria. “
Bron: AGSOB Gent

PRINCIPE WOONKAVELS: 

Volgende samenvatting op basis van de 3 pijlers voor duurzame ontwikkeling 
(Referentiedocument: Sustainable Check-Up en Memento voor Duurzame Wijken 
(www.leefmilieubrussel.be) toont dat zelf al in dit stadium een aantal aspecten 
van duurzame ontwikkeling meespelen in het ontwerp voor de Rode Poortsite. 
Daaruit blijkt ook dat vele aspecten van duurzaamheid vaak zonder extra meerkost 
realiseerbaar zijn en toch een grote meerwaarde kunnen bieden voor het hele 

project, de wijk, en zeker ook voor de bestaande omwonenden: de manier van leven 
wordt milieuvriendelijker, het buurtleven wordt bevorderd, duurzame ruimtes en 
gebouwen worden gecreëerd, bewoners worden minder afhankelijk van de wagen.
Er wordt ook een eerste aanzet gegeven voor een aantal aandachtspunten voor 
de woningen, zelfs al zijn de typologieën in dit stadium nog niet gedetailleerd 
uitgewerkt. 

- inplanting (NZ of OW) voor maximaal benutten van zonnewinsten: mogelijke 
aanpassing naar doorgedreven lage energie woningen of passiefwoningen 
- detaillering van de woningen zal rekening houden met beperking van 
energieconsumptie: maximaal gebruik van natuurlijke lichtinval  (bvb ook in 
circulatieruimtes,…), aandacht binnenklimaat en akoestisch comfort, regeling 
verwarming eenheid per eenheid
- mogelijke toepassing sanitair warm water op zonneboilers 
- in volgende fase nadenken over de mogelijkheden van hernieuwbare energie, 
cogeneratie,...

- plaatselijk recupereren en beheren van regenwater
- indien mogelijk aantakken op bestaande blauw netwerk (bvb watergreppels in de 
straten, voorzien van bufferbekkens) 
- voorzien van grote doorlaatbaarheid van de grond voor natuurlijke waterinfi ltratie 
(bvb bij aanleg van parkeervakken)
- mogelijke toepassing van groendaken 

- bevorderen contact tussen gemeente en plaatselijke initiatieven om eventuele 
partnerschappen op te starten (deelname aan programmatorische uitwerking, 
partnerschap op vlak van beheer semi-publieke ruimtes,...) 
- interesse van (toekomstige) gebruikers aanwakkeren door tijdelijke activiteiten op 
bepaalde terreinen 
- inbreng van omwonenden in moestuinen, kippenhok,... 
- blijven informeren over duurzaam bouwen en correct gebruik van duurzame 
gebouwen

- opwaarderen bestaande kwaliteiten van de site (groen en blauw netwerk)
- voorzien van een gradiënt in de overgang van privétuin naar publieke ruimte
- correct aansluiten op het bestaand weefstel (rekening houden met verschil in 
densiteit van de bestaande bebouwing en verschillend karakter van de bestaande 
wegen)
- creëren van kwalitatieve publieke open ruimtes: aanleg, onderhoud en verlichting 
garanderen op elk moment gebruikscomfort en gebruiksveiligheid

- tegemoet komen aan programmatorische gebreken in de wijk vanaf de 
eerste planningsfase (combineren wonen met buurtvoorzieningen zoals een 
kinderdagverblijf of sociaal huis die de binnenruimte activeren)
- op zoek naar mogelijk gedeeld gebruik van ruimte: zowel in de publieke ruimte 
(intensievere verlichting op plekken die vaak ’s avonds gebruikt worden,...) als in 
de gebouwen (rationeel ruimtegebruik, functies bundelen die op verschillende uren 
gebruikt worden en lokalen kunnen delen, functies zoneren die bijvoorbeeld enkel ’s 
avonds gebruikt worden,...)
- voorzien van gedeelde functies in de publieke ruimte (bvb fi etsenstallingen, 
afvalsortering,…)
- voorzien van gediversifi eerde collectieve typologieën die nieuwe woonvormen 
mogelijk maken (bvb kangoeroewoningen, cohousing via samenaankoop,…)
- rekening houden met optimale verhouding compactheid, dichtheid, footprint, 
bezonning, betaalbaarheid

- versterken langzaamverkeersassen tot aan bestaande diensten, bushaltes, scholen, 
sportvoorzieningen, parken,...
- scheiden van toegangen gemotoriseerd verkeer (ingang parking) en 
langzaamverkeersassen
- voorzien van fi ets- en autoparkeerplaatsen op wandelafstand van functies en 
woningen

- voorzien van gemeenschappelijke ophaalpunten voor huisvuil, voorzien van 
gemeenschappelijke compostzone, voorzien van lokalen bestemd voor sortering 
- gebruiken van lokale, gerecycleerde, gezonde materialen 
- toepassen van prefabricatie (bvb beton of hout)

- creatie van publieke ruimtes die op verschillende manieren en verschillende 
tijdstippen beleefd kunnen worden (zie bvb studie gebruik in de tijd, en 
kleinschalige injecties die een aaneengeschakeld “speelweefsel” kunnen vormen) 
- bevorderen ontmoetingen tussen verschillende generaties 
- creëren van toegankelijke openbare ruimtes die aanzetten tot ontmoetingen en 
voor alle leeftijdsgroepen: kleine kinderen, jongeren, gezinnen, ouderen, personen 
met beperkte mobiliteit
- aanbieden verschillende soorten buurtdiensten (bvb handelszaken, jeugdhuis, 
diensten voor ouderen (zonder eigen wagen), lokale bedrijven, vrije beroepen,... )
- voorzien van sociale controle (bvb seniorenwoningen, ruimtes voor vrije beroepen 
op gelijkvloers aan de publieke ruimte,...)
- aandacht voor personen met beperkte mobiliteit bij publieke ruimtes en woningen 
(mogelijkheid seniorenwoningen of kangoeroewoningen op gelijkvloers, uitwerking 
centrumstrip als een gelijkvloers plateau)
- mogelijk maken van combinaties van doelpubliek woningen (bvb senioren, 
eenoudergezinnen, grote families, starters,…) doordat de typologieën kunnen 
“meegroeien” of kunnen gekoppeld worden (kangoeroewoningen). 
- voorzien van een gediversifi eerd aanbod aan woningen (grootte, indeling) die 
verschillende vormen van verhuur en verkoop (zowel sociale, geconventioneerde en 
middelgrote woningen) mogelijk maken. De kavels en bouwoppervlaktes zijn bewust 
klein gehouden en kunnen daardoor zowel in aanmerking komen voor individuele 
ontwikkeling (bijvoorbeeld via PRINCIPE WOONKAVELS), voor gegroepeerde ontwikke-
ling per modules woningen door zowel private als publieke investeerders. 

- aanmoedigen verdichting nabij het centrum om andere woonuitbreidingsgebieden 
met kwalitatieve open groene karakter te kunnen vrijwaren van bebouwing
- fasering voorzien binnen dezelfde inrichtingsprincipes (bij uitbreiding van het 
perceel na aankoop van industriële site)
- de typologieën voor de voorzieningen zodanig ontwerpen dat ze in woningen 
veranderd kunnen worden
- mogelijk maken van toekomstige verbouwingen en uiteenlopende levensmodi.
- voorzien van moduleerbare binnenwanden binnen duidelijke traveeën met kleine 
overspanningen 

C   DEELMASTERPLAN RODE POORTSITE: DUURZAAMHEID

thema milieubescherming thema sociale ontwikkeling thema economische ontwikkeling
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