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fragmenten van maaseik

als nergens anders, 
of tenminste
meer dan elders te lande,
is maaseik nog steeds zeer herkenbaar als compacte 
middeleeuwse stad.

het (grotendeels) ontbreken van een negentiende-eeuwse 
gordel is uniek.
ging de industriële revolutie en daarbijhorende groei dan voorbij 
aan maaseik?
industrie betrof in maaseik voornamelijk grindwinning in de 
maasvlakte, en vond dus plaats op ruime afstand van de stad en 
kennelijk met weinig impact op de stad zelf.
maar ook de typische negentiende-eeuwe spoorstad ontbreekt: 
het station is reeds opnieuw verdwenen en gaf trouwens 
nauwelijks aanleiding tot enige expansie.

stond maaseik even stil in de negentiende eeuw?

de groei die andere steden kenden werd in maaseik afgeleid 
(“gekanaliseerd”) naar het kanaal en gaf aanleiding tot de kern 
van neeroeteren.

wel zeer sterk aanwezig, was het uitbouwen van het complexe 
waterbeheerssysteem van de maasvlakte.
nieuwe zomer- en winterdijken laten oude meanders binnendijks 
wat verweesd achter.
het binnendijks watersysteem werd minder sturend, maar behield 
wel voldoende ruimte via de vele polderingen en bestaande 
beken.

maar dat was toen...

de twintigste-eeuwse vloedgolf van stadsuitbreiding vond 
ondertussen wel degelijk plaats:
woonverkavelingen, suburbanisatie, sociale woonwijken, 
gestapeld wonen, de autostad...
maar ook 
het sportcentrum, het cultureel centrum, het ziekenhuis, 
schoolcomplexen, het industrieterrein, de leercampus, nieuwe 
shoppingcentra en supermarkten...
oude grindputten worden de nieuwe troef van maaseik: de 
vrijetijdsstad, recreatie, toerisme en watersport...
en straks een imposante nieuwe stadsuitbreiding die opnieuw 
lonkt naar de maas en vooral naar nederland!

LANDELIJK MAASEIK
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fragmenten van maaseik

het karakter van maaseik lijkt ons niet langer samen te vallen 
met dit beeld van een compacte stad onmiddellijk omringd door 
weilanden, landbouw en de maasvlakte. deze grootschalige 
landschappen werden door de suburbanisatie een flink eind van 
de binnenstad weggeduwd.
nochtans vertoont de twintigste-eeuwse uitbreiding uitzonderlijk 
veel hiaten, gaten en haperingen. dat is ongetwijfeld het 
gevolg van de vele waterzieke gronden en het complexe 
waterbeheersysteem: een INGEKAPSELD LANDSCHAP.

in de lacunes van de suburbanisatie hebben ‘en stoemelings’ 
vele belangrijke hedendaagse stedelijke programmas een 
plaats gevonden. deze stedelijke voorzieningen typeren 
maaseik minstens evenzeer: een GEFRAGMENTEERDE 
STEDELIJKHEID
de sportterreinen en natuurlijk maaseik volleybal-noliko, 
indrukwekkende scholencampi, nieuwe winkelcentra, het 
benzinestation, een lokaal bedrijventerrein, een industrierestant 
en zelfs een (voormalig?) grindbedrijf binnenin het bouwblok, het 
oude ziekenhuis/de ocmw welzijnscampus en straks het nieuwe 
ziekenhuis maasland-kempen
...
maar ook een nieuwe overmaatse omleiding (boudewijn- en 
fabiolalaan) vandaag inclusief ovonde
...
en natuurlijk ook het recreatiecentrum heerenlaak!

het onmiskenbaar compacte karakter van de historische 
binnenstad is dan ook enigszins misleidend.
is dit simpele beeld nog wel voldoende representatief voor 
hedendaags maaseik?
de goedbewaarde binnenstad als prototype van de middeleeuwse 
handelsstad (inclusief lakenhal) - eerst omwald en met grachten, 
nadien versterkt door vauban, tenslotte zelfs tot in 1958 zeer 
herkenbaar als dusdanig door de groene ring - mag dan nog wel 
de typerende ansichtkaart zijn waar maaseik graag en terecht 
mee pronkt, de stedelijke realiteit wordt in sneltreinvaart heel 
anders.

ondertussen leest de compacte uitbreiding die het masterplan stad 
aan de maas voorstelt (met als structurerende landschappelijke 
onderlegger de bosbeek) als een terechte (éénentwintigste-
eeuwse) uitbreiding, en een noodzakelijke heroriëntatie naar de 
maas (en NL)

maar waar is vandaag het eigenlijke centrum?
waar is het echte zwaartepunt van maaseik?
hoe ziet de toekomst van (gans) maaseik eruit?
welke troeven heeft maaseik als eigentijdse stad/woonomgeving?
en vooral, is maaseik nog wel te vatten in dat ene iconische 
beeld van de compacte stad?
misschien wordt het tijd te onderkennen dat dat niet langer het 
geval is!

WONEN in MAASEIK



fragmenten van maaseik

een stedelijkheid naar keuze; een grabbelton van programmas, 
sociale relaties, identiteiten...
persoonlijke keuzes, telkens anders (maar wel telkens specifiek 
maaseik?)
en misschien is dan het eigenlijke centrum niet langer 
(uitsluitend) de compacte marktplaats (waar niet echt veel 
bedrijvigheid te noteren valt op een doordeweekse dag), maar 
veeleer een conglomeraat van bijzondere landschapskamers al 
dan niet met specifieke programmas. 

(de huidige centrale bushalte is hiervoor een goede indicatie, en 
lijkt wel degelijk ongeveer samen te vallen met het zwaartepunt 
van maaseik in totaliteit.)

het zo ingekapselde landschap in maaseik bedraagt maar liefst 
circa 125 ha! 
(goed voor 5 gemiddelde vlaamse landbouwbedrijven van 25ha, 
of 20 gemiddelde tuinbouwbedrijven van 5ha!)
de productieve stad par excellence?

- de groene walwandeling/lagereschool
- het schapenweide-shoppingcenterwonen/bloemenveld
- de stadsserre, kwekerij, kruidtuin
- de ommuurde stapelplaats/stadsatelier
- de asfalt supermarktparking/tankstation
- de middelbare scholengroep/turnzaal
- de geheime tuin/zwembad
- het cultuurpodium
- het lunaparksportterreinaquawereld
- de stadsboerderij/weiden
- het creatief industrieel platform
- de stadsboomgaard/akkers
- het commercieel park
- de zandbakspeelplaats
- het internaat/zomerkamp
- het oude-nieuwe fietsverhuurstation
- de parkeerkelder/marktplaats
- de heerenlaakvijver/haven/camping
...
schaal 1:12500 

het moge duidelijk wezen dat vandaag gelijktijdig zeer 
verschillende lezingen van de stad naast elkaar bestaan:
maaseik als
- een compacte stad met straks een nieuwerwetse uitbreiding 
naar de maas
- een unieke brug B-NL
- een artificieel/gemanipuleerde braille-topografie die 
waterbekkens regelt en herschikt
- een verrassend agricultureel ingekapseld landschap
- een verstoord en onvolledig stratennetwerk
- een gefragmenteerd apparaat van stedelijke voorzieningen 
her en der verspreid over het grondgebied

is dit niet typerend voor de hedendaagse - pluralistische – stad?
de stad is niet langer identiek voor al haar bewoners: iedereen 
stelt op maat zijn eigen stedelijkheid samen, hetzij door 
plaatsen waar men een functionele band mee heeft, hetzij door 
plaatsen met een bijzondere atmosfeer waar men gewoon 
graag vertoeft...

GEFRAGMENTEERDE STEDELIJKHEID/
INGEKAPSELD LANDSCHAP?



fragmenten van maaseik

andere ANSICHTKAARTEN van MAASEIK

INGEKAPSELD LANDSCHAP

veel van het ingesloten landschap lijkt eerder onbekend/
onbemind?
het is niet altijd vrij toegankelijk – bezoekers lijken soms wel 
indringers?
maar wat een potentieel aan kenmerkende ruimten! aan 
landschappelijke kwaliteiten! aan stedelijke reserve!
en ondertussen is de overmaat fantastisch voor tijdelijke 
gebruiken allerlei, parkeren maar ook verrassend veel 
voedselproductie (land- en tuinbouw)!

GEFRAGMENTEERDE STEDELIJKHEID

en misschien is de kracht van dergelijke gefragmenteerde 
stedelijkheid wel net die grabbelton aan specifieke ruimten voor 
bijzondere doelgroepen en gebruikers? anderssoortige plaatsen 
met een sterke identiteit – en dan niet alleen in het centrum, 
en ook niet alleen in de zone van de vroegere omwalling, maar 
verspreid over het ganse territorium!

de fragmenten van een ingekapseld landschap en van 
stedelijke identiteit moeten ons inziens gekoesterd worden. hun 
anders zijn dient gevrijwaard. laat ons ze niet normaliseren en 
al zeker niet – god beware – verkavelen of privatiseren!

tracht veeleer hun specificiteit te vergroten, zodat ze kunnen 
opgenomen worden (of net niet) in de ‘mental map’ van 
maaseikenaars. als mogelijke plaatsen met een bijzondere 
betekenis/affiniteit, of gewoon als gekende open stedelijke 
ruimten. uiteraard zijn bestaande karakters sturend, en 
historische verwijzingen waardevol. en ja, misschien is af en toe 
wel een toegevoegd icoon wenselijk (zoals de kleurige glijbaan 
van aqualand?).

dat zal slechts kunnen door de fragmenten tegelijk 
toegankelijker en meer uitnodigend te maken.

natuurlijk moet gestreefd worden naar een minimum aan 
inrichtings- en onderhoudskosten. maar dan nog is de ruimte 
gewoon ontzettend veel te groot voor een uitsluitend publiek 
beheer. wellicht moet dus werk gemaakt worden van andere 
vormen van (collectief) beheer. 

maar houd deze fragmenten vooral ook polyvalent en voor 
interpretatie vatbaar: dit, maar tegelijk ook dat, en dat, en 
dat... (bijvoorbeeld sportruimte maar tegelijk cultureel centrum, 
centrale parkeerplaats en schapenweide-boomgaard-moestuin-
bloemenveld?)



fragmenten van maaseik

_het WEIWONEN+tuinhuisjes, bakovens, wasplaatsen, timmerschuurtjes+land
bouwcoöperatieve.

actie:
strategische positie van alternatieve (landelijke) woonmodellen met 
beperkte (ecologische) voetafdruk? co-housing projecten? met collectieve 
voorzieningen?

samenwerking
_de SCHOOLSCHUUR+lokalen jeugdbeweging+landbouwbedrijf+agrotoerisme

actie:
invoegen van een toegangsweg en een overmaatse polyvalente schoolschuur.
een steiner- of freinetschool? of gewoon (netoverschrijdend?) een betere locatie 
voor de kleintjes?
streef naar dubbelgebruik van de schoolinfrastructuur na schooluren, in 
weekends en vakanties...

actieve akkers
_het CREATIEF PLATEAU+tuinbouwbedrijf

actie:
herschikking van hangars, serres en bedrijvencentra op een oud industrieel 
plateau

collectiviteit

stadslandbouw, gasmetersite, gent colomes-nomdedeu, kleuterschool  in chaource, frankrijk huisvesting kopenhagen, denemarken; door big architecten



fragmenten van maaseik

behoud
_de moestuintjes+kinderboerderij+NASCHOOLSE OPVANG+buitenzwembad

actie:
hier is nauwelijks actie nodig: alles is reeds aanwezig.
verbouwing van het woonhuis/de villa? (sfinx boechout/villa kakelbont pipi 
langkous)
behoud vooral de intimiteit van deze prachtige plek!

_het bedrijvenPARK

actie:
vraag het bedrijventerrein een refter/vergaderzaal/fitnessruimte 
en/of parktuin te voorzien voor de pauzes van haar werknemers, 
en meteen het parkeren en logistiek systeem te optimaliseren.
onderzoek tegelijk manieren van samenbeheer om deze 
faciliteiten na kantooruren te laten gebruiken door anderen. 
woon desnoods op het bedrijventerrein?

meerwaarde
_de grindspeeltuin/ZANDBAK maaseik

actie:
organiseren van een workshop ontwerpen, kopen, maken, 
plaatsen van speeltuigen en meubilair?
inrichten van een clubhuis (golf)? een publieke lichtmast?

kleinst mogelijke ingreep

moestuin, maaseik oude speeltuin sint-jansberg, maaseik C.TH.Sorensen, industriepark, herning, denemarken



het hospitaalfragment

het HOSPITAALFRAGMENT MAASEIK
(als prototype voor andere stadsfragmenten?/ lerende uit het geheel van stadsfragmenten?)

STEL JE VOOR...

zijn er eigenlijk gemeenschappelijke regels te bedenken voor 
deze stadsfragmenten?
hebben ze gemeenschappelijke randvoorwaarden?
is het na te streven statuut gelijkaardig? semi-publieke ruimte?

wellicht moeten ze zowel een significant (stedelijk) programma 
huisvesten, als een sterke collectieve betekenis krijgen? bij 
voorkeur behoudt elk fragment voldoende reserve voor het 
eventueel uitbreiden van haar basisfunctie. die reserveruimte 
laat ondertussen allerlei tijdelijk gebruik toe (ook, jazeker – en 
waarom niet – parkeren).

misschien is de algemene regel: GEEN REGELS?
in tegenstelling tot de conventionele publieke ruimte van straten 
en pleinen, veeleer het leven zoals het is: geinstalleerd door, 
met en voor de gebruikers en de maaseikenaars. met de hulp 
van een minimale strategische ontwerpinterventie? 

wonen kan zeker (als er na de geplande enorme 
stadsuitbreiding nog voldoende vraag zou zijn), op voorwaarde 
dat het fragment een semi-publiek karakter kan behouden. 
dan kan wonen zelfs helpen bij beheer en/of sociale controle. 
wonen kan zelfs weerstand opbouwen tegen het privatiseren of 
verkavelen van het fragment. maar het zal dan wel alternatief 
wonen moeten zijn met een kleinere voetafdruk, zowel letterlijk 
als ecologisch.

DUS...
IN ESSENTIE 2 VRAGEN 

1
wat is de meest geschikte/haalbare roeping voor het 
betreffende stedelijk fragment: programma en sfeer?

2 
kan nieuw wonen beschouwd worden als meerwaarde voor 
programma en sfeer, of net eerder niet?

en in het bijzonder:
HOE KAN ARCHITECTUUR HIER TOE BIJDRAGEN?
we gaan op zoek naar haalbare architecturale interventies 
als sterkhouders om de fragmenten te organiseren en te 
visualiseren in het stedelijk landschap...

(zoals bijvoorbeeld de restant van de groene omwalling het 
zuidelijk schoolfragment typeert
of zoals de muur en schuifpoort een informele stedelijke 
opslagruimte vrijwaart...)

_de welzijnscampus+(KRUID)TUIN+buurthuis

actie: selectieve afbraak van het ziekenhuis.
1 centrale ontmoetingsruimte die het fragment organiseert in 4 
deeltuinen (meer en minder formeel of informeel), en 2 passages 
intalleert. verstandig herbruik van bestaande gebouwen waar 
mogelijk, als nuttige ruimte, als visueel icoon of nonchalante 
straatllantaarns

selectieve afbraak



hospitaalfragment

het HOSPITAALFRAGMENT MAASEIK
(als prototype voor andere stadsfragmenten?/ 
lerende uit het geheel van stadsfragmenten?)

selective demolition
+ surplus value
+ minimal intervention
+ preservation
+ collaborations
+ activated fields
+ collectiveness

owv het nieuwe woonzorgcentrum, de ocmw-verkaveling, 
het ocmw-huis, maar ook het oude rusthuis en ziekenhuis, 
zal dit fragment altijd getypeerd worden door zorgwonen. dit 
wonen zal altijd behoefte hebben aan een tuin. eigen aan het 
zorgwonen is dat deze tuin bij voorkeur collectief georganiseerd 
wordt. enige logistiek en voldoende parkeren zullen altijd 
geïntegreerd moeten worden. 

de roeping van dit fragment is dus volgens ons zeer duidelijk 
het ZORGWONEN in een COLLECTIEVE TUIN.
natuurlijk vertrekt dit vanuit het bestaande. het nieuwe 
woonzorgcentrum is echter niet compatibel met het bestaande 
ziekenhuis. het ziekenhuis zal dus moeten worden afgebroken.

we lezen het fragment inclusief de oude ocmw-verkaveling, 
die zich in dezelfde collectieve ruimte bevindt. we hopen dat 
gans deze ruimte een tuinkarakter kan krijgen: een tuin als 
een collectieve bestemming, maar ook een tuin als verbinding 
tussen stadsdelen.

als bestemming voor iedereen, heeft de tuin 1 centrale plek 
nodig. een plek die het centrum vormt van de tuin, maar nog 
niet perse deel is van het zorgwonen. een centraal (tuin-) HUIS. 
die plek kan gemaakt worden door recuperatie van enkele 
elementen van het oude ziekenhuis.

enkele nieuwe toegangen zullen moeten gemaakt worden om 
deze centrale plek te kunnen bereiken. zo ontstaan meteen 
2 passages: een informele noord-zuid passage (waarbij het 
bestaande rusthuis perfect is ingeplant), en een meer formele 
oost-west passage die niet alleen het oude stadsdeel met het 
nieuwe verbindt maar ook de expliciete as van het nieuwe 
woonzorgcentrum respecteert.

een masterplan en/of meteen concrete actie?

VOORSTEL MINIMUM INTERVENTIES
1_gedeeltelijk behoud kelder met nieuwe dakstructuur
2_reconversie beddenlift
3_nieuwe toegangshelling

1.
2.3.

schaal 1:2000 



hospitaalfragment

beide passages en de centrale plek creëren dan 4 deeltuinen 
met eigen karakters: het noordwestelijk en zuidoostelijk 
kwadrant zijn eerder open en uitnodigend, het noordoostelijk 
en zuidwestelijk kwadrant zijn veeleer beschut, verborgen en 
meer intiem. de eerste 2 moeten ook plaats kunnen bieden 
aan onthaal en parkeren, de laatste 2 kunnen volop hun 
karakter als besloten tuin uitspelen. op lange termijn zou in 
het noordwestelijk kwadrant nog steeds een centrale bushalte 
kunnen ingericht worden indien gewenst.

moet een zogenaamd “masterplan” veel meer vastleggen dan 
dit?

verschillende vervolgscenario’s zijn denkbaar binnen dergelijk 
schema, waarbij zich dan - als een grootste gemene deler van 
de scenario’s - eventuele bijkomende interventies aftekenen:

DENKBARE EXTRA INTERVENTIES
4_strippen van het oude rusthuis tot op de ruwbouw en een 
omhullende stadsserre
5_een kersenboomgaard/parking
6_een stedelijke pergola die de toegangszone van de ocmw 
verkaveling verduidelijkt

of waarin indien vereist beperkte bouwzones voor meer (zorg-)
wonen kunnen worden bepaald:

MOGELIJKE BOUWZONES 
7_passiefwoningen in een collectieve tuin
8_hoekpand met lofts
9_een compacte woontoren met publiek gelijkvloers (ipv 1+2)

ZORGWONEN in de TUIN

4.

5.

7.

8.

schaal 1:2000 

6.

9.



het hospitaalfragment

mogelijke TUIN_scenario’s

1_PRODUCTIEF-RECREATIEF scenario

3_scenario uitgebreid (ZORG-)WONEN

2_COMMERCIEEL scenario

4_PUBLIEK scenario

toontuinen hoegaarden begijnhof brugge hydroponische serre

de minimale ingreep afbraak van het ziekenhuis (±500.000) 
+ recupereren van een centrale plek + een minimale 
padenstructuur (±340.000)  wordt voorlopig in totaliteit begroot 
op ±840.000. zijn voor afbraak reeds middelen voorzien 
(subsidies, zkm of andere), en zo niet hoe kan dergelijke kost 
worden gedragen? hoger schema opent perspectieven voor 
verschillende TUIN_scenarios.

1_PRODUCTIEF-RECREATIEF scenario
een residuele tuin + bedrijfsverzamelgebouw

een residueel en eventueel tijdelijk gebruik van het bestaande 
rusthuis, en moestuinen/kinderboerderij? tuinen zijn 
toegankelijk voor gebruikers en bezoekers; het rusthuis behoudt 
een ouderlingentuin en demententuin. we mogen rekenen op 
een casco verhuur van 2000 m2 als betaalbare bedrijfsruimte of 
atelierruimte, en 5900 m2 bruikbare tuinoppervlakte.
nevenprojecten: creatieve incubator, biowinkel en –cafetaria, 
zelfplukboerderij of agrotoerisme in de stad, naschoolse 
opvang?

een zeer bescheiden scenario dat onmiddellijk kan aanvatten 
na de minimale ingreep, maar die initiële kost wordt wellicht 
slechts op langere termijn gerecupereerd. een voorlopig 
scenario (zonder onderhoudskosten) in afwachting van...? 
behoud van de waardevolle reserve voor stadsfragmenten.

mogelijke initiator/partners: 
verhuur (of gelijkwaardig) door de huidige eigenaar (of verkoop 
aan een private partij die verhuurt)?
of gebouw en terreinen inbrengen in een coöperatie? eventuele 
deelname scholengroep?

bijkomende kostprijs: 0, uitsluitend residueel gebruik
mogelijke opbrengst op jaarbasis: huuropbrengst rusthuis ± 
75.000, erfpacht tuinen ± 5.000

2_COMMERCIEEL scenario
toegankelijke toontuinen + plantenkwekerij

een stedelijk (tuin- of landbouw)bedrijf met aanhorigheden? 
misschien is deze locatie wel geschikt voor een vernieuwend 
en onconventioneel bedrijf, dat bv. een intensieve 
plantenkwekerij combineert met toontuinen, een kweekserre, 
een bloemenwinkel. 
nevenprojecten: restaurant en feestzaal, créche, tuinatelier?

eveneens een licht scenario dat evenwel een langer 
voorbereidingstraject vereist in de zoektocht naar actoren. 
een verkoop van rusthuis en terreinen zou de initiële kost snel 
kunnen recupereren, maar geeft het project dan ook uit handen. 
specifieke verkoopsvoorwaarden zijn wellicht onvoldoende om 
ook op langere termijn een stedelijke meerwaarde te vrijwaren? 
een erfpachtconstructie is dan misschien meer aangewezen?

mogelijke initiator/partners: 
erfpacht (of aankoop) door een private partij? samenwerking 
met agropolis kinrooi?
 
bijkomende kostprijs: strippen bestaande rusthuis en 
omhullende serre (±680.000) + inrichting boomgaardparking en 
toontuinen (±80.000)

mogelijke opbrengst: residuele waarde gebouw (±1.250.000) en 
grondwaarde (±250.000)

3_scenario uitgebreid (ZORG-)WONEN
veelzijdig zorgwonen in een collectieve tuin

uitbreiden van het (zorg-)wonen voor andere doelgroepen. 
invoegen van nieuwe woontypes met eigen buitenruimte 
maar zonder te verkavelen: passiefwoningen met dakterras, 
hoeklofts, kleine transitunits in het tussenklimaat van de serre 
rond het oude rusthuis... tuinen blijven collectief en toegankelijk 
voor gebruikers en bezoekers.
nevenprojecten: praatcafé of polyvalente wijkruimte, zorgwinkel 
of healthbroker, publieke orangerie, zorgatelier?

dergelijk scenario sluit nauw aan bij het idee van een 
‘welzijnscampus’, en kan worden uitgevoerd naargelang 
de vraag naar (zorg)wonen, zonder daarom het nieuwe 
uitbreidingsproject SAM te hypothekeren.

mogelijke initiator/partners: 
een typische PPS constructie waarin de stad/OCMW terreinen 
kan inbrengen en samenwerking zoekt met (gespecialiseerde?) 
private en/of publieke partners.

bijkomende kostprijs: 2500 m2 serrewonen (±1.680.000), 
nieuwbouw 1800 m2 hoeklofts (±2.100.000) en 12 
passiefwoningen (±2.350.000) + inrichten boomgaardparking 
(±80.000) + tuinaanleg (±120.000)
mogelijke opbrengst: potentiële verkoopwaarde woningen 
(±13.150.000)

4_PUBLIEK scenario
een botanische tuin of stedelijke kruidtuin

mits voldoende partners zou de kaart getrokken kunnen worden 
van een echte publieke stadstuin. de nieuwe stedelijke plek 
wordt een troef voor maaseik, en een schakel in het geheel van 
stadsdelen en publieke ruimten. een hoogwaardige publieke 
tuin met grotere onderhoudskost.

dit is een scenario met hoge ambitie, waarvoor ongetwijfeld 
verschillende partners moeten samenwerken. mogelijk te 
combineren met een stedelijke groendienst, bijkomende 
museale of educatieve ruimten, sociale tewerkstelling, of 
andere gemeenschapsvoorzieningen. een compacte woontoren 
kan de haalbaarheid van dergelijk scenario vergroten. beperkte 
densiteit om de open ruimte optimaal te vrijwaren.

mogelijke initiator/partners: 
een gebundeld initiatief van vele publieke actoren: stad en 
musea maaseik, ocmw, scholengroep maaseik, eventueel met 
subsidies van hogere overheden... desgevallend aangevuld met 
privaat initiatief voor een woontoren (PPS)

bijkomende kostprijs: strippen bestaande rusthuis 
en omhullende serre (±680.000) + parkinrichting en 
voorzieningen (±1.400.000) + stadsparking (±80.000) + 20 
torenappartementen (±2.160.000) 
mogelijke opbrengst: verkoopwaarde torenappartementen 
(±3.600.000)



het hospitaalfragment

het HOSPITAALFRAGMENT in MAASEIK

een belangrijk stedelijk programma
een fijne verblijfsruimte
een gekende stadstuin
een schakel in het geheel van publieke plekken
...



(tuin)-huis

een TUIN (-HUIS) voor MAASEIK
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een te verregaand gedetailleerd masterplan wordt al snel 
exclusief en minder inclusief...

een gedeelde algemene visie omtrent de stadsfragmenten 
is misschien voldoende? en aansluitend enkele verstandige 
strategische acties per deelfragment? katalysatoren voor een 
kleine verandering?

eerder dan een vervolgtraject “masterplan”, willen we een 
PLEIDOOI houden voor CONCRETE ACTIES:

1_een TUINHUIS/buurtcentrum
het minimaal en strategisch project dat als sterkhouder kan 
dienen voor het implementeren van het “masterplan”.
dat kan dienen als centrale tuinberging/garage voor voertuigen 
tuinonderhoud?
dat een bestemming wordt voor iedereen? clubhuis, bar, 
ontmoetingscentrum?
(dat eventueel een nieuw ocmw-huis kan omvatten? waardoor 
het noordoostelijk kwadrant nog meer tuin kan worden)

2_een BELVEDERE/publieke lift
hergebruik van de bestaande beddenlift als publieke lift en als 
uitzichttoren? ‘gratis’ landmark voor de site en een referentie 
naar het oude ziekenhuis?

een TUIN (-HUIS) voor MAASEIK

Alberto Campo Baeza, cultureel centrum, Cobquecura, Chili



(tuin)-huis



(tuin)-huis


