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Maaseyck
Maa
Maas
in beeld
In dit inleidend hoofdstuk brengen we een beeldverslag van Maaseik vandaag, op
basis van een aantal thema’s. De beelden roepen reeds heel wat vragen op en vormen
ook de basis van de onderwerpen en deelprojecten die verder in het onderzoek
onderzocht werden. Deze thema’s werden doorheen het proces in overleg met de
stuurgroep vastgelegd, aangevuld en bijgesteld.
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dǇƉŝƐĐŚDĂĂƐĞŝŬ
De Markt is het hart van het publieke leven van de stad, maar doet vandaag
ŽŽŬĚŝĞŶƐƚĂůƐƉĂƌŬĞĞƌƉůĞŝŶ͘,ĞƚsĂŶǇĐŬƐƚĂŶĚďĞĞůĚĞŶĚĞĨŽƌƐĞďŽŵĞŶƌŝũĞŶ
vormen een gekend beeld en kunnen via eenvoudige ingrepen een
prominentere plaats in het stadsbeeld bekomen.
,ĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶDĂĂƐĞŝŬŬĞŶƚĚĞƵŶŝĞŬĞĐŽŵďŝŶĂƟĞǀĂŶĞĞŶĐŽŵƉĂĐƚĞŬĞƌŶ
met straatjes op maat van de voetganger en tegelijk wijdse uitzichten op de
DĂĂƐǀĂůůĞŝ͘ĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐǀĂŶĚĞŬĞƌŶŝƐĂƵƚŚĞŶƟĞŬ͕ǌĞůĨƐĚĂĂƌǁĂĂƌĞŝŐĞŶůŝũŬ
weinig historische gebouwen resteren.
DĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚĞŶƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŵŽĞƚĞŶǁĞĚĞ
ǀƌĂĂŐ ƐƚĞůůĞŶ͗ sŽŽƌ ǁŝĞ ŝƐ DĂĂƐĞŝŬ͍ tĞůŬĞ ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ ďƌĞŶŐĞŶ ǁĞ ŶĂĂƌ ǀŽŽƌ
ĞŶ ŚŽĞŌ ĚĞǌĞ ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ ŽǀĞƌĂů ĚĞǌĞůĨĚĞ ƚĞ ǌŝũŶ͍ tĂƚ ŵŽĞƚ ǌĞŬĞƌ ďĞŚŽƵĚĞŶ
worden?
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Groen Maaseik
Bij de opdrachtgever heerst het gevoel dat Maaseik aan
groen ontbreekt. Nochtans herkennen we een zeer heldere
ŐƌŽĞŶƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ĞŐƌŽĞŶĞsĞƐƚĞŶǀŽƌŵĞŶĞĞŶƐƚĞƌŬĞĮŐƵƵƌ
met grote beeldkwaliteit. Ook in het historische luchtbeeld
ǌŝĞŶǁĞĚĞŐƌŽĞŶĞƌŝŶŐĮŐƵƵƌĞŶĚĞŐƌŽĞŶĞďŽŵĞŶƌŝũŽƉĚĞ
ŵĂƌŬƚĂůƐƐƚĞƌŬĞĮŐƵƌĞŶƚĞƌƵŐŬŽŵĞŶ͘/ŶĚĞďŝŶŶĞŶƐƚĂĚǌŝũŶ
op het marktplein en het kerkplein na weinig grote bomen
te vinden. De voornaamste vergroening is in de vorm van
zichtbare private tuintjes of de erg onderhoudsintensieve
bloembakken.
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Welke vormen van vergroening zijn er mogelijk in het
ĐĞŶƚƌƵŵ͕ŵĞƚĚĞǀĂĂŬĞƌŐƐŵĂůůĞƐƚƌĂƚĞŶ͍,ŽĞǌĞƩĞŶǁĞ
de groene stadsring in als een belangrijk onderdeel van
het dagelijkse leven?
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Maaseik Handelscentrum
Maaseik kampt met een grote leegstand. Dit
ten nadele van de algemene uitstraling van de
commerciële assen (vnl. Bosstraat en Bleumerstraat).
Een aanzienlijk deel van de handelspanden staat
ǀĂŶĚĂĂŐůĞĞŐ͕ǁĂƚǀƌĂŐĞŶŽƉƌŽĞƉƚŽǀĞƌŚĞƚƉƌŽĮĞůǀĂŶ
Maaseik als handelscentrum. Het aanbod is immers
erg groot: de 4 hoofdstraten zijn winkelstraten en
zowel het recente project Kloosterbempden als
ĚĞ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ŽƉ ŚĞƚ <ŽůŽŶĞů ĞƌƚƐƉůĞŝŶ ďĞǀĂƩĞŶ
handelspanden.
Maaseik was vroeger de vijfde belangrijkste
winkelstad in Limburg maar dat is op 40-50 jaar
volledig omgeslagen, mede door de outlet shopping
centers in Maasmechelen en Roermond en de
nabijheid van Maastricht.
We moeten de vraag durven stellen of een
ǁŝŶŬĞůƐƚƌĂĂƚ ŚŝĞƌ ŶŽŐ ŶĂƐƚƌĞĞĩĂĂƌ ŝƐ͕ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ
huidige tendenzen. Kan leegstand bestreden worden
met een verbetering van de beeldkwaliteit? Waar is
handel gepast en waar kunnen andere programma’s
plaats krijgen?
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Verplaatsen in Maaseik
Maaseik ligt historisch op het kruispunt van twee wegen. Tot vandaag is de kern goed
ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͕ŵĂĂƌǁŽƌĚƚŽŽŬŽŶƚůĂƐƚĚĂŶŬǌŝũĚĞŶŝĞƵǁĞǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞŵĞƚKǀŽŶĚĞ͘
ĞďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀŝĂϰƉŽŽƌƚĞŶŝƐĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞĮŐƵƵƌĞŶŬĂŶŽŽŬ
ŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐǀŽƌŵĞŶĚǁĞƌŬĞŶ͘
Ğ ǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞ ŝƐ ĞĐŚƚĞƌ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ Ͳ ĚĞŶŬ ĂĂŶ ĚĞ ƉůŽƚƐĞ
ƌŝĐŚƟŶŐƐǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ ŚĂůǀĞƌǁĞŐĞ ĚĞ ůĞƵŵĞƌƐƚƌĂĂƚ Ͳ ǁĂƚ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ
verkeersborden veroorzaakt.
Recente infrastructuurprojecten komen de bereikbaarheid ten goede, maar gebruik
en aanleg zijn niet overal in overeenstemming; denk aan de gladde tegels in de
ŽƐƐƚƌĂĂƚ͕ĞĞŶǁŝŶŬĞůͲǁĂŶĚĞůƐƚƌĂĂƚ͕ŽĨŚĞƚƐůŝŶŐĞƌĞŶĚĞĮĞƚƐƉĂĚůĂŶŐƐĚĞƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
Philipslaan.
'ĞǌŝĞŶDĂĂƐĞŝŬŶŝĞƚŵĞƚŐƌŽƚĞǀĞƌŬĞĞƌƐƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬĞŶŬĂŵƚ͕ŝƐŚĞƚǀŽůůĞĚŝŐĞĂƵƚŽǀƌŝũ
ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵ ŚŝĞƌ ŶŝĞƚ ĂĂŶ ĚĞ ŽƌĚĞ͘ ,ŽĞ ŬĂŶ ĞĞŶ ǀůŽƩĞ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ
ǀĞƌǌŽĞŶĚǁŽƌĚĞŶŵĞƚůĞĞŅǁĂůŝƚĞŝƚĞŶƐŵĂůůĞƐƚƌĂƚĞŶ͍,ŽĞǁŽƌĚƚƉĂƌŬĞƌĞŶǀŝƐƵĞĞů
aantrekkelijk?
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Verblijven in Maaseik
DĂĂƐĞŝŬŚĞĞŌŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉůĂĂƚƐĞŶĂĂŶŐĞŶĂŵĞǀĞƌďůŝũĨƐƌƵŝŵƚĞƐ͗ĚĞŵĂƌŬƚ͕ŚĞƚ<ĞƌŬƉůĞŝŶ͕ĚĞǁĂŶĚĞůƐƚƌĂƚĞŶ͕͘͘͘
Een grote verscheidenheid aan materialen, stadsmeubilair, bordjes en paaltjes maakt het centrum echter druk en
moeilijk leesbaar. Hier en daar belemmert de plaatsing van meubilair zelfs het aangenaam verblijven, zoals een bank die
ƵŝƚŬŝũŬƚŽƉĞĞŶǀĞƌŬĞĞƌƐďŽƌĚĞŶĞĞŶƉĂƌĂƐŽůƉĂĂůŽĨƉĂĂůƚũĞƐůĂŶŐƐĚĞǁĞŐĚŝĞŚĞƚǁĂŶĚĞůĞŶďĞŵŽĞŝůŝũŬĞŶ͘ĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƟĞ
is soms zo divers dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
,ĞƚĐĞŶƚƌƵŵŚĞĞŌďĂĂƚďŝũĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞŝĚĞŶƟƚĞŝƚ͘ĞƐƚƌĂƚĞŶĞŶƐƚĂĚƐĚĞůĞŶĚŝĞŶĞŶĞůŬĂĂƌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŝƌĂĂŶƚĞǀƵůůĞŶ
en deel uit te maken van een globale kernvisie, die als leidraad dient bij nieuwe projecten.
Waar koppelen we interessante programma’s aan aangename verblijfsruimtes? Hoe worden nieuwe projecten en
uitbreidingen verbonden met de compacte historische kern?

15
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Historisch Maaseik
ĞŶ ŐƌŽŽƚ ĚĞĞů Ͳ ŶĂŐĞŶŽĞŐ ĚĞ ŚĞůŌ Ͳ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚĂĚƐŬĞƌŶ
ǁĞƌĚ  ŐĞĚĞĮŶŝĞĞƌƐ ĂůƐ ďĞƐĐŚĞƌŵĚ ƐƚĂĚƐŐĞǌŝĐŚƚ͘ tĞ
vinden er verschillende voorbeelden van de Maaslandse
Renaissance en andere beschermde gebouwen.
,Ğƚ ŽŶƚďƌĞŬĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŶĞŐĞŶƟĞŶĚĞͲĞĞƵǁƐĞ ŐŽƌĚĞů ŝƐ
ƵŶŝĞŬ͘ Ğ ŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞ ƌĞǀŽůƵƟĞ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ŶĞŐĞŶƟĞŶĚĞ
ĞĞƵǁĞĞŶŐƌŽƚĞĚƌƵŬǌĞƩĞŽƉƐƚĞĚĞŶĞŶǀŽŽƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞ
gordel van uitbreidingen zorgde, bestond in Maaseik
voornamelijk uit grindwinning en vond bijgevolg plaats ver
buiten het centrum.
Ğ ƚǁŝŶƟŐƐƚĞͲĞĞƵǁƐĞ ŐŽůĨ ǀĂŶ ǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐĞŶ͕ ŶŝĞƵǁĞ
suburbane woonwijken etc. buiten het centrum vond
ǁĞů  ƉůĂĂƚƐ͘ sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŝŶƐƟƚƵƚĞŶ ĞŶ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ
verhuisden mee weg uit de kern, waardoor een kern
ŽǀĞƌďůŝũŌĚŝĞŶŝĞƚǀŽŽƌĂůůĞŝŶǁŽŶĞƌƐĚĂŐĞůŝũŬƐďĞůĂŶŐŚĞĞŌ͘
Waar is nog plaats voor grote programma’s in de
historische kern? Hoe kunnen nieuwe wensen verzoend
worden met bestaande, vaak beschermde, gebouwen en
stadsgezichten?
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Maaseik in ontwikkeling
Recente projecten in en aan de rand van de kern wijzen erop
ĚĂƚDĂĂƐĞŝŬŶŝĞƚƐƟůƐƚĂĂƚ͘ĞŶŝĞƵǁĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶƌŽŶĚ
de Bospoort of in de Bleumerstraat hebben een stedelijke
aanblik, en toch op de schaal van Maaseik. Verschillende
nieuwbouwprojecten zijn erg goed geïntegreerd in het
ďĞƐƚĂĂŶĚĞǁĞĞĨƐĞů͕ĂŶĚĞƌĞŶŵŝƐƐĞŶĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟƐĐŚĞ
ĞŶͬŽĨĞƐƚŚĞƟƐĐŚĞůŝŶŬ͘
dŽĞŬŽŵƐƟŐĞ ƉƌŽũĞĐƚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶŐĞǌĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ĂůƐ
sleutelprojecten in het verwezenlijken van globale
ĂŵďŝƟĞƐ͘ tĞ ďĞƐůƵŝƚĞŶ Ěŝƚ ďĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƉůĂŶ ĚĂŶ ŽŽŬ
ŵĞƚ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚĞ ĂŵďŝƟĞƐ ĞŶ
principes verwerken.

ϭϵ
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Maaseyck
Maas
in groei
In dit hoofdstuk schetsen we de historische groei van Maaseik, die bepalend is voor
de huidige structuur van de kern, alsook hoe we het weefsel vandaag lezen. Via een
ƐĐŚĞŵĂƟƐĐŚĞ ĂŶĂůǇƐĞ ǀĂŶ ĚĞ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ ǁĞ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ ĞŶ
aandachtspunten voor de toekomst.

þĀÿ ,MWXSVMWGLISRX[MOOIPMRK
Maaseik is een zogenaamde
nova vila, een nieuwe stad uit
de 13de eeuw met kenmerkend
rastervormig patroon en een
centrale Markt. De wallen en
ǀĞƐƟŶŐƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌŚĞďďĞŶĚĞǀŽƌŵ
van de stad bepaald en blijven tot
ŽƉ ǀĂŶĚĂĂŐ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚĞ ĮŐƵƌĞŶ
van de stadskern. We herkennen
deze vorm in de groenstructuur, die
voornamelijk bestaat uit een ring
ǀĂŶ ďŽŵĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ;ƚŽĞŬŽŵƐƟŐͿ
park op de wallen. In de 15de
eeuw zagen we echter nog ander
groen, onder de vorm van de vele
boerderijen, boomgaarden en
moestuinen die zich onmiddellijk
aan de binnenzijde van de wal
bevonden. De Boomgaardstraat
dankt haar naam hieraan.
Vier poorten in de omwalling geven
toegang tot de stad: de Bospoort,
de Eikerpoort, de Bleumerpoort
en de Heppenerpoort. Het bijna
vierkante
marktplein
vormt
het knooppunt tussen deze
stadspoorten en de bijhorende
invalswegen. Midden op de
Markt stond het gewanthuis,
ĚĂƚ ĚĞ ůŽŬĂůĞŶ ďĞǀĂƩĞ ǀĂŶ ĚĞ
magistratuur, maar ook dienst
deed als hallen (lakens, vlas, vis,...).
Tot de Eerste Wereldoorlog
bleef het uitzicht van de
binnenstad
nagenoeg
ongewijzigd. Vandaag dringen
echter enkele vernieuwingsĞŶ ǀĞƌĚŝĐŚƟŶŐƐŽƉĞƌĂƟĞƐ ǌŝĐŚ
aan. Hoe deze in harmonie met
de historische kern kunnen
plaatsvinden, maar tegelijk ook
ĞĞŶŬǁĂůŝƚĂƟĞǀĞĂĂŶǀƵůůŝŶŐŬƵŶŶĞŶ
betekenen, is een terugkerend
thema in dit beeldkwaliteitsplan.
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Frickx

1777

Ferraris

ũĂĂƌĞŶďƌŽŶŽŶďĞŬĞŶĚ;ǀĂŶŽŶƌŽĞƌĞŶĚĞƌĨŐŽĞĚ͘ďĞͿ

1850
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þĀĀ1EEWIMOZERHEEK
02/2.1. RUIMTELIJKE STRUCTUUR MAASEIK EN OMGEVING

Haar ontstaan op het kruispunt
ǀĂŶŝŶǀĂůƐǁĞŐĞŶŚĞĞŌDĂĂƐĞŝŬƚŽƚ
een erg bereikbare stad gemaakt.
Sinds de aanleg van de Koning
ŽƵĚĞǁŝũŶůĂĂŶĂůƐƌŝŶŐĮŐƵƵƌƌŽŶĚ
het centrum wordt doorgaand
verkeer rond het centrum geleid,
ŵĂĂƌĚĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƐƚĂĚƐŬĞƌŶďůŝũŌ
toegankelijk voor autoverkeer.

Maaseik
is
niet
langer
uitsluitend een compacte stad.
Zowel
de
landschapskaart
als
de
bebouwingskaart
tonen hoe de compacte kern
omringd is door 20ste eeuwse
ǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐĞŶ ĞŶ ƐƵďƵƌďĂŶŝƐĂƟĞ͘
De landschapstructuren - de
Maasvlakte,
de
weilanden,
beekstructuren en plassen van
grindwinning - zijn van de kern
gescheiden door bebouwing.

rijhuis in de kern

grotere volumes in de kern

Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas

grote volumes aan de rand
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nieuwe stadsontwikkeling

verkavelingen
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02/2.2. RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE STADSKERN

Eikerstraat

De historische stad is duidelijk
georiënteerd rond de markt, met
vier armen die leiden naar het
centraal hart en de stad verdelen
in 4 kwadranten. Nieuwe projecten
verschuiven het zwaartepunt
ƌŝĐŚƟŶŐ ĚĞ DĂĂƐ͕ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ
verbinding tussen markt en Maas
een nieuw aandachtspunt wordt.

Bosstraat

Bleumerstraat

Hepperstraat

vier armen en centraal hart

Ziekenhuis Maas en Kempen

Sint-Catherinakerk
Bleumerpoort
Markt
Bospoort
Stadswal

Kloosterbempden

Maas

In het centrum herkennen we
ĞŶŬĞůĞ ŐƌŽƚĞ ďĞďŽƵǁĚĞ ĮŐƵƌĞŶ͕
aan de randen stelt zich een vraag
ŶĂĂƌ ĚĞ ƌĞůĂƟĞ ŵĞƚ ĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ
en de grotere landschappelijke
ĮŐƵƌĞŶ͘

ŐƌŽƚĞĮŐƵƌĞŶŝŶŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵ

Vier poorten leiden via vier
invalswegen tot de markt en zorgen
voor de goede bereikbaarheid van
ŚĞƚĐĞŵƚƌƵŵ͖ĚĞŐƌŽĞŶĞƌŝŶŐĮŐƵƵƌ
vormt daarentegen een gesloten
ĂĩĂŬĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƐƚĂĚ
en versterkt haar leesbaarheid als
compacte kern.

Bleumerpoort
Bospoort

Hepperpoort

vier poorten tot het centrum

Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas
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Maas

DĂĂƐͲǇĐŬ͗ƌĞůĂƟĞĐĞŶƚƌƵŵĞŶDĂĂƐ

ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĮŐƵƌĞŶƌŽŶĚŽŵŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵ

groene ring en groene historische pleinen
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þĀā8SIOSQWXZVEKIR

Maaseik kampt met een hoog
percentage
leegstand
van
handelspanden,
voornamelijk
gelegen op de vier hoofdassen.
Is dit het teken dat handel in de
kern afgebouwd moet worden,
verplaatst dient te worden of
ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŝŵƉƵůƐ ŶŽĚŝŐ ŚĞĞŌ͍
<ƵŶŶĞŶ ĚĞǌĞ ƉĂŶĚĞŶ ƉŽƚĞŶƟĞĞů
een ander programma herbergen?

De gebouwhoogte in de kern
is algemeen vrij laag, hoewel
de kenmerkende gebouwen historische panden rond de markt,
ŝŶƐƟƚƵƚĞŶ͕͘͘͘ Ͳ ďĞĚƵŝĚĞŶĚ ŚŽŐĞƌ
zijn. Kan er in Maaseik hoger
gebouwd worden, en zo ja, waar
en hoe?

1 2 3 4 5 5+

Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas
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aantal verdiepingen

Geplande projecten binnen en buiten de kern vormen een uitgelezen kans om de beeldkwaliteit te verhogen en
een coherente visie op het stadscentrum te verwezenlijken. De plannen rond het Kerkplein, de heraanleg van de
ůĞƵŵĞƌƐƚƌĂĂƚ͕ŚĞƚƉĂƌŬŵĞƚǁŽŶŝŶŐďŽƵǁsĞƐƟŶŐ͕ĚĞǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐƐŝƚĞ͕͘͘͘ŬƵŶŶĞŶŝŶŐĞǌĞƚǁŽƌĚĞŶĂůƐƉŝůŽŽƚƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŵ
de principes uit het beeldkwaliteitsplan te lanceren.

6

7

3
1

4

2

5

projecten op stapel
verkaveling
BPA
RUP

projecten op stapel
PUBLIEK
ϭ͘<ĞƌŬƉůĞŝŶĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ;ƌŝŽůĞƌŝŶŐĞŶŚĞƌĂĂŶůĞŐƐƚƌĂƚĞŶͿ
- Bleumerstraat

ͲDŐƌ͘<ŽŶŝŶŐƐƐƚƌĂĂƚ
- Kerkplein + Grote en Kleine Kerkstraat + Waagstraat
PUBLIEK-PRIVAAT
Ϯ͘ZhWsĞƐƟŶŐͲǁŽŶŝŶŐďŽƵǁͲƐƚĂĚƐƉĂƌŬ
ϯ͘ŝĞŬĞŶŚƵŝƐƐŝƚĞ;ŵĂƐƚĞƌƉůĂŶͿ
ϰ͘^ƚĂĚĂĂŶĚĞDĂĂƐǁŽŶŝŶŐďŽƵǁͲĂƐƐŝƐƚĞŶƟĞǁŽŶŝŶŐĞŶ;ŵĂƐƚĞƌƉůĂŶͿ
ϱ͘>ĂďĂĞƌĚŝũŬǁŽŶŝŶŐďŽƵǁ
PRIVAAT
ϲ͘^ůĂĐŚƚŚƵŝƐƐŝƚĞ
ϳ͘sĞƌŬĂǀĞůŝŶŐƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌWŚŝůŝƉƐůĂĂŶ

Ϯϵ
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3

Maaseyck
Maas
in ambities
,Ğƚ ĚĞƌĚĞ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ƚŽŽŶƚ ϯ ƉŽƚĞŶƟĞŬĂĂƌƚĞŶ ǀŽŽƌ DĂĂƐĞŝŬ͘ Ğ ŐĞǀĞŶ ĚĞ ĂŵďŝƟĞƐ
weer op 3 thema’s: groenstructuur en publieke ruimte, mobiliteit en wegenaanleg
ĞŶƚĞŶƐůŽƩĞůĞĞƐďĂĂƌŚĞŝĚĞŶǀĞƌďůŝũĨƐŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘ĞŬĂĂƌƚĞŶǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶ
ĚŝĞǀĂŶĚĂĂŐƌĞĞĚƐĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶĞŶǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶĚĞǌĞƚŽƚĞĞŶǀŽůǁĂĂƌĚŝŐĞĂŵďŝƟĞǀŝĂ
kleine ingrepen.

þāÿ +VSIR1EEWIMO
ĞŶ ĞĞƌƐƚĞ ĂŵďŝƟĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵ ǀĂŶ
Maaseik is het doorvoeren van een coherent
groenbeeld. Dit bestaat uit een drietal aspecten:
ϭ͘ Ğ ĮŐƵƵƌ ǀĂŶ ĚĞ ŐƌŽĞŶĞ ŽŵǁĂůůŝŶŐ ǁŽƌĚƚ
versterkt en opgevat als een groene ruimte die
niet enkel kijkgroen aanlevert, maar waarin
ŽŽŬ ƉůĂĂƚƐ ŝƐ ǀŽŽƌ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ Ğ ŐƌŽĞŶĞ ƌŝŶŐ
is op sommige plekken een groene boulevard,
op andere een stadspark met geïntegreerde
ƐƉŽƌƞĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͕
ĞĞŶ
ƐƚĂĚƐďŽŽŵŐĂĂƌĚ͕
ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ ŵŽĞƐƚƵŝŶĞŶ͕ ĞĞŶ ƐƉĞĞůƚƵŝŶ ŽĨ ĞĞŶ
groene deelruimte waarin ook gebouwd kan
worden.
2. Binnenin de kern wordt groen geconcentreerd
op bijzondere plekken, zoals dit doorheen de
geschiedenis was voor Marktplein en Kerkplein.
Ook nieuwe pleinen worden vergroend.

5

3. Bestaande binnenkoeren en -tuinen worden
ingezet als zachte doorsteken en vormen een
netwerk van private groene pockets.
C

GROENE RING
1. Vestenpark
2. Kloosterbempden
3. Bleumerpoort
4. Ziekenhuissite
5. Bospoort - Kolonel Aertsplein

1

CENTRUM
A. Markt
B. Kerkplein
C. Private groenpockets

groene binnenkoeren en tuinen
zachte doorsteken
vergroende pleinen
Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas
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B

A

3

C
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þāĀ&IVIMOFEEV1EEWIMO
ĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ĂŵďŝƟĞ ďĞƐƚĂĂƚ ĞƌŝŶ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĞŝƚ
helder te organiseren en dit ook door te vertalen
ŝŶ ĂĂŶůĞŐ͕ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟĞ͕ ůŽĐĂƟĞ ǀĂŶ ďĞƉĂĂůĚĞ
ĨƵŶĐƟĞƐ͕͘͘͘
Maaseik kampt niet met een verkeersprobleem;
een volledig autovrij centrum is hier niet aan de
ŽƌĚĞ͘,ĞƚǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚĞŚǇďƌŝĚĞŵŽĚĞůďŝĞĚƚŚĞƚ
voordeel met enkele kleine ingrepen een heldere
visie te communiceren. De doorstroming van
oost naar west gebeurt niet over de Markt, maar
via de ringweg (Burg. Philipsstraat). De Markt
ďůŝũŌǁĞůŐŽĞĚƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬǀŽŽƌĂƵƚŽǀĞƌŬĞĞƌǀŝĂ
het noordwesten, terwijl het zuiden en westen
vooral op zacht verkeer afgestemd zijn.
ĠŶ ŐĞǁŝũǌŝŐĚĞ ǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞ ŵĂĂŬƚ ŚĞƚ
binnenrijden via de Bleumerpoort veel
helderder: van de ovondo rijdt men de Sionstraat
binnen, parkeren kan aan de kerk of de markt
en buitenrijden verloopt via de Bleumerstraat.

(P)

ĞƐƚĂĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƟĞĂĂŶůĞƵŵĞƌƉŽŽƌƚ

1. Heraanleg Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
2. Heraanleg Kerkplein: parkeren en verblijven
3. Heraanleg Eikerstraat
4. Heraanleg Markt
5. Heraanleg Muntplein als groene parking

ďĞƐƚĂĂŶĚĞǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞ
voorgestelde aanpassingen

P
P

voetgangersgebied
verkeersluw
zachte doorsteken
parking
ondergrondse parking

Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas
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2
4

P

P

1

P

5

(P)
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þāā FI 0IZIRMR1EEWIMO
Ğ ĚĞƌĚĞ ĂŵďŝƟĞ ŝƐ ĞĞŶ ůĞĞƐďĂĂƌ ĐĞŶƚƌƵŵ͕
waar het zowel voor de bezoeker als bewoner
aangenaam verblijven is.
De stadspromenade is een route die bijzondere
plekken en gebouwen verbindt en de eigenheid
van Maaseik in de verf zet. Dit kan vanuit
ƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚ ŽŽŐƉƵŶƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ƌŽƵƚĞ ůĂŶŐƐ
historische gebouwen, het museum, mooie
zichten,... maar ook de wereld van het kind is een
mogelijke insteek voor een stadspromenade.
Zo kunnen de scholen, de academie en het
museum een toegang krijgen langs de Vesten
die deel uit maakt van de promenade.
Belangrijke punten langs de stadspromenade:
ϭ͘DĂƌŬƚͲƐƚĂŶĚďĞĞůĚsĂŶǇĐŬ
2. Kerk
3. Ziekenhuissite
ϰ͘^ƚĂĚĂĂŶDĂĂƐͲƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚĞŚĂǀĞŶ
5. Bibliotheek
6. Stedelijke Academie voor Kunsten
7. John Selbachmuseum
8. Scholencampus

A

De bestaande winkelstraten en -centra krijgen
ĞůŬĞĞŶĞŝŐĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚ͘
A. Bosstraat: winkelstraat
B. Hepperstraat: speciaalzaken
C. Kloosterbempden: grotere winkels, ketens
D. Bleumerstraat: werkstraat

7

8

stadspromenade
beschermd stadsgezicht
beschermde gebouwen
belangrijke gebouwen
zichten
pleinen
Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas
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4

Maas
Maaseyck
aa
in XII principes
ĞĂŵďŝƟĞƐƵŝƚǀŽŽƌŐĂĂŶĚŚŽŽĨĚƐƚƵŬǁŽƌĚĞŶǀĞƌƚĂĂůĚŝŶϭϮƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚŝĞĂůƐůĞŝĚƌĂĂĚ
kunnen dienen bij beslissingen in de toekomst. Deze principes zullen in het laatste
hoofdstuk toegepast worden op concrete projectzones.

I

Groene actieve ring

sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌǀŽůůĞĚŝŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƌŝŶŐĮŐƵƵƌ
als een groene ruimte die niet enkel kijkgroen
aanlevert, maar waarin ook plaats is voor
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ Ğ ŐƌŽĞŶĞ ƌŝŶŐ ŝƐ ŽƉ ƐŽŵŵŝŐĞ
plekken een groene boulevard, op andere een
ƐƚĂĚƐƉĂƌŬ ŵĞƚ ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚĞ ƐƉŽƌƞĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͕
ĞĞŶ ƐƚĂĚƐďŽŽŵŐĂĂƌĚ͕ ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ ŵŽĞƐƚƵŝŶĞŶ͕
een speeltuin of een groene deelruimte waarin
ook gebouwd kan worden.

Park am Gleisdreieck, Berlijn: sport, spel, natuur, tuinieren en wonen

II

Uitzonderlijke bomen

Bomen zijn nagenoeg afwezig in het straatbeeld.
Grote bomen kunnen worden ingezet om
uitzonderlijke plekken te markeren: de Markt, het
Kerkplein,...

Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas
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III

Private groene pockets

Het vergroenen van de minder bijzondere straten
in het centrum kan via het zichtbaar maken van
ƉƌŝǀĂĂƚ ŐƌŽĞŶ͘ ŽǁĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ ĚŝĞ
ĚĞŐĞǀĞůǀĞƌŐƌŽĞŶĞŶ;ŬůŝŵƉůĂŶƚĞŶ͕ďůŽĞŵƉŽƩĞŶͿ
als zichtbare en eventueel toegankelijke
stadstuinen maken deel uit van deze strategie.
WƟǀĂƚĞŐĞǀĞůǀĞƌŐƌŽĞŶŝŶŐŬĂŶŽƉĂůůĞƌůĞŝŵĂŶŝĞƌĞŶ
aangemoedigd worden, van een kleine subsidie
tot een wedstrijd voor mooiste gevel.

IV

Leesbaarheid

Ğ ǁŝůĚŐƌŽĞŝ ĂĂŶ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟĞ ŽƉ ƐƚƌĂĂƚ ǁŽƌĚƚ
enerzijds opgelost door een coherente keuzen
van borden en armaturen, maar anderzijds ook
door een leesbare ruimte die verkeersborden
ĞŶ ŽǀĞƌǀůŽĞĚŝŐĞ ƐƚƌĂĂƟŶƌŝĐŚƟŶŐ ;ƉĂĂůƚũĞƐ͕͘͘͘Ϳ
overbodig maakt.
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V
Herkenbare
stadspromenade
ĞŶ ƐĞƋƵĞŶƟĞ ǀĂŶ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚĞ ƉůĞŬŬĞŶ͕
leesbaar in de aanleg. Een route die bijzondere
plekken en gebouwen verbindt en de eigenheid
van Maaseik in de verf zet.
Ook de wereld van het kind is een mogelijke
insteek voor een stadspromenade.

Green Line, Nantes

VI De auto is ook deel van
het beeld (soms)
Een hogere beeldkwaliteit betekent niet
noodzakelijk een autovrij centrum. Er kan bewust
gekozen worden voor beter bereikbare versus
minder bereikbare delen van het centrum. Waar
geparkeerd kan worden in de publieke ruimte
ŐĞďĞƵƌƚĚŝƚŽƉĞĞŶĞĸĐŝģŶƚĞĞŶĐŽŵƉĂĐƚĞǁŝũǌĞ͕
zodat er plaats gevrijwaard wordt voor het
verblijven in de publieke ruimte.

Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas
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VII Evidente kwaliteiten
inzetten
Evidente kwaliteiten, die soms een historische
oorsprong hebben, dienen juist gebruikt te
worden. De groene bomenrij op het marktplein
ŝƐ ĚĂŶŬǌŝũ ĚĞ ǀůĂŬŬĞ ĂĂŶůĞŐ͕ ĐŽŶƟŶƵĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
en beschaduwd pad ideaal als rondgang voor
wandelaars.

Parade, ‘s Hertogenbosch

VIII Architectuur die het
beeld versterkt
Nieuwe toevoegingen moeten op maat van
Maaseik ontworpen worden en bijdragen tot het
beeld van de stad. Een hedendaagse invulling van
ĚĞDĂĂƐůĂŶĚƐĞƌĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞͲƐƟũůĞŶŚĞƚĂĨƐƚĞŵŵĞŶ
van wintertuinen bij horeca aan de beeldkwaliteit
van de gevels zijn hier voorbeelden van.

Hertogsmolen, Aarschot, Noa Architecten
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IX Bouwen van vleugels en
koeren
ĞŬůŽŽƐƚĞƌƚǇƉŽůŽŐŝĞŝƐĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌĞďŽƵǁǀŽƌŵ
die op verschillende plekken in het centrum
terugkomt. Het bouwen van vleugels rond koeren
is een beeld dat verdergezet moet worden bij de
uitbreiding of vernieuwing van deze stadsdelen.
Zachte doorsteken verdienen speciale aandacht.

dŽŵdŚǇƐΘĂƌƚŽŶϭϮϯ͕ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽůĞ^ƉƌŝŶŐƉůĂŶŬ͕ƌƵŐŐĞ͘

X
Van bouwlagen naar
bouwrechten
Er moet voorbijgegaan worden aan de discussie
over het aantal bouwlagen en meer ingezet
worden op contextualiteit.
Een goed project kan soms wat hoger, indien het
ook andere kwaliteiten aan de buurt aanlevert,
zoals het afmaken van een open hoek, het creëren
van een toegankelijke binnenkoer,...
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XI De toekomst is niet
enkel shoppen
DĂĂƐŵĞĐŚĞůĞŶ͕ DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ ǌĞƩĞŶ Ăů ƐƚĞƌŬ
ŝŶ ŽƉ ƐŚŽƉƉĞŶ͘ DĂĂƐĞŝŬ ŚĞĞŌ ĞƌŐ ŐŽĞŝĞ
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ƐĐŚŽůĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ ũĞƵŐĚ ŚĞĞŌ ŶŽŽĚ
aan argumenten om in Maaseik te blijven: het
ƐƚĂĚƐĐĞŶƚƌƵŵŵĂŐŐĞĞŶƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚĞŽĨƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞ
dode stad worden, er is ook nood aan plekken om
te ondernemen,..

dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƐĐŚŽŽů^ŝŶƚͲ:ĂŶƐďĞƌŐDĂĂƐĞŝŬ

XII Het kind in de
publieke ruimte
ƌŐďĞůĂŶŐƌŝũŬŝŶĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚƐƚĂĚƐĐĞŶƚƌƵŵ
is ook kindvriendelijkheid. De aanwezigheid van
verschillende scholen in en rond de omwalde
kern vragen bijzondere aandacht, bijvoorbeeld in
hun verbindingen en toegangsroutes, maar ook
in de aantrekkelijkheid van de ruimte rondom de
scholen. Ook kunst in de openbare ruimte kan
speels zijn en kinderen aanspreken. Beklimbare
kunstwerken bieden bijvoorbeeld een interessant
ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨŽƉĚĞŬůĂƐƐŝĞŬĞƐƉĞĞůƚƵŝŐĞŶ͘
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5

Maaseyck
Maas
in types
Ter bevordering van de algehele beeldwaarde en leesbaarheid van het centrum
ĚĞĮŶŝģƌĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƐƚĂŶĚĂĂƌĚƚǇƉĞƐ ĞŶ ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ ǀŽŽƌ ǁĞŐĞŶĂĂŶůĞŐ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĂƟĞ͕ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟĞ͕ƐƚƌĂĂƚŵĞƵďŝůĂŝƌĞŶǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͘ĞǌĞƚǇƉĞƐŬƵŶŶĞŶŽǀĞƌĂů
in het centrum toegepast worden, naarmate vernieuwing aan de orde is.

þăÿ 7XVEEXFIIPHIRSTIRFEVIVYMQXI
05/1.1. OBSERVATIES

^&>dͳ^dZdE
Het stadscentrum van Maaseik mist een
ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ ŝŶ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ
het openbaar domein. Op basis van een
ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞ ;ǌŝĞ ĂƉƉĞŶĚŝǆͿ
ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ǁĞ ĚƌŝĞ ƚǇƉĞƐ ƐƚƌĂƚĞŶ͗
geasfalteerde straten, kassei-straten en
straten met rode klinkers. We merken echter
een enorme verscheidenheid in de patronen,
ƐƚƌĂĂƚƉƌŽĮĞůĞŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘

Bleumerstraat

Grote Kerkstraat
Aanleg vandaag: ondanks de grote verscheidenheid aan
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĞŶŝŶƌŝĐŚƟŶŐŬƵŶŶĞŶǁĞĞĞŶďĂƐŝƐŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ
ǀŽŽƌĞĞŶŵĞĞƌƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞĂĂŶƉĂŬǀĂŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂĂůŬĞƵǌĞƐ͘

Eikerstraat

Burgemeester Philipslaan
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<^^/ͳ^dZdE

RODE STRATEN

Houtstraat

Lekkerstraat

Bosstraat

Rosmolenstraat

Hepperstraat

Boomgaardenstraat

Everstraat

Vossenbergstraat

ϰϵ

ƉůƵƐŽĸĐĞarchitects

05/1.2. RICHTLIJNEN MATERIAALKEUZE
1. Materiaalkeuze weerspiegelt structuur van de kern

Grijs: verkeersintensieve straten
Rood: verkeersluwe/autovrije straten, dwarsstraten
Kassei: historische pleinen en (woon)straten

2. Minder klinkers
Een overdaad aan tegels, klinkers en kleuren is
niet nodig om bijzondere plekken aan te duiden.
Goed geplaatst straatmeubilair en een coherente
aanleg dragen mer bij aan beeldkwaliteit.
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þăĀ7MKREPMWEXMIIRWXVEEXQIYFMPEMV
05/2.1. OBSERVATIES

Wildgroei aan banners en uitspringende
panelen

De beeldwaarde van lege panden is erg laag

Reclamepanelen op het voetpad

Paaltjes maken een deel van de weg bijna
onbruikbaar

ĂŶŬŵĞƚƵŝƚǌŝĐŚƚŽƉƉĂĂů

sǌǁ/ŶŵĂĂƐĞŝŬŽŶĚĞƌŶĞĞŵƚĂĐƟĞƐŽŵĚĞ
ƉĂƐƐĂŐĞŝŶDĂĂƐĞŝŬƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶ͕Ž͘Ă͘ǀŝĂ
ǀůĂŐŐĞŶ͚/ŶDĂĂƐĞŝŬ͛ĞŶĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ͘
,ŽĞǁĞůĚŝƚĞĞŶŐŽĞĚĞĂĂŶǌĞƚŝƐǀŽŽƌĞĞŶ
coherente aanpak, is de vraag of de vlaggen
ǀŽůĚŽĞŶĚĞďŝũĚƌĂŐĞŶƚŽƚďĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘
,ĞƚďƵĚŐĞƚŬĂŶŽŽŬŝŶŐĞǌĞƚǁŽƌĚĞŶŽƉ
ĞĞŶĂĐƟĞƉůĂŶŽŵůĞĞŐƐƚĂĂŶĚĞƉĂŶĚĞŶ
interessanter af te plakken of als startbudget
ŽŵĞĞŶƌĞĐůĂŵĞƌĞŐůĞŵĞŶƚƵŝƚƚĞǀŽĞƌĞŶ͘
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05/2.2. RICHTLIJNEN SIGNALISATIE EN STRAATMEUBILAIR
1. Reclamereglement
sŽŽƌĚĞƌĞŶŽǀĂƟĞǀĂŶǁŝŶŬĞůƉĂŶĚĞŶǁŽƌĚĞŶĞŶŬĞůĞ;ƌĞĐůĂŵĞͿƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
voorgesteld om de wildgroei aan vlaggen en borden te beperken.
Aangezien de meeste bestaande panden een erg verschillende
gelijkvloerse hoogte hebben, is het minder relevant een vaste hoogte
voor de reclameborden vast te leggen, maar wel enkele principes:

EĂĂŵŵĞƚůŽƐƐĞůĞƩĞƌƐŽƉĚĞŐĞǀĞůƐƚĞĞŶŽĨŽƉŚĞƚŐůĂƐǀůĂŬ

abcdefghijklmn

max 50 cm hoog

ĂŶƐĂĞƌƚƐƚƌĂĂƚƌƵƐƐĞů͕ůŽƐƐĞůĞƩĞƌƐďŽǀĞŶƌĂĂŵ

abcdefghijklmn

max 50 cm hoog

ŽƐƐƚƌĂĂƚ͕ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞůĞƩĞƌƐŽƉŐůĂƐǀůĂŬ

max 60 cm diep

Uitspringende borden en banners max 60 cm diep en op gelijke
hoogte met naam op gevel

abcdefghijklmn

max 50 cm hoog

Bosstraat, goed voorbeeld van uitspringende banner
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Ϯ͘^ŝŐŶĂůŝƐĂƟĞǁĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬŝŶǁĞƌŬĞŶŽĨĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ

^ƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďŽƌĚĞŶ
gecombineerd, Thomas Phifer design

ϯ͘hŶŝĨŽƌŵƐƚƌĂĂƚŵĞƵďŝůĂŝƌŵĞƚƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌďŝũǌŽŶĚĞƌĞƉůĞŬŬĞŶ

hŝƚĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞďĂŶŬĞŶ͕ĮĞƚƐĞŶƌĞŬŬĞŶ͕͘͘͘ŬĂŶĞĞŶŵŽĚĞůŐĞŬŽǌĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞŬĞƌŶ͘
WůĞŬŬĞŶŵĞƚĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌĞŝĚĞŶƟƚĞŝƚ͕ǌŽĂůƐĚĞŽƐƐƚƌĂĂƚŽĨĚĞŵĂƌŬƚŬƵŶŶĞŶǁĞůĞĞŶĞŝŐĞŶƚǇƉĞďĂŶŬŬƌŝũŐĞŶ͘

ůƚĞƌŶĂƟĞĨ͗ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞĮĞƚƐďĞƵŐĞůƐĂůƐŵŽĚĞů
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þăā:IVPMGLXMRK
05/3.1. OBSERVATIES

ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƚǇƉĞƐƐƚĂĂŶĚĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ

grote spots op pleinen

ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƚǇƉĞƐŚĂŶŐĞŶĚĞĂƌŵĂƚƵƌĞŶ͕ƐŽŵƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵŽĚĞůůĞŶŝŶĞĞŶǌĞůĨĚĞƐƚƌĂĂƚ͘

KƌŶĂŵĞŶƚĞůĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐďŝũďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŐĞďŽƵǁĞŶ
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of op de gevel
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05/3.2. RICHTLIJNEN VERLICHTING
ϭ͘sĞƌůŝĐŚƟŶŐĚŝĐŚƚďŝũĚĞŐĞǀĞů
Bij winkelstraten wordt het licht
uit vitrines ingezet, bij smalle
woonstraten
hangen kleine
lichtarmaturen aan de gevels.

/ŶŚĞƚ>ŝĐŚƚƉůĂŶǀĂŶ'ĞŶƚǁŽƌĚƚŝŶŐĞǌĞƚŽƉĚĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐǀĂŶŐĞǀĞůƐĞŶďĞƐƚĂĂŶĚĞ
ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƵŝƚĞƚĂůĂŐĞƐ͕ƉƵďůŝĞŬĞŐĞďŽƵǁĞŶ͕͘͘͘ĚŝĞƐĂŵĞŶĞĞŶǌĂĐŚƚŽŵŐĞǀŝŶŐƐůŝĐŚƚŐĞǀĞŶ͘

Ϯ͘ŶŬĞůĞǆƚƌĂǁĂĂƌŶŽĚŝŐ
Algemeen volstaat een laag
ůŝĐŚƚŶŝǀĞĂƵ ŝŶ ĚĞ ƌĞůĂƟĞĨ ƐŵĂůůĞ
straten van de kern. Waar extra
ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ǁĞŐ ŶŽĚŝŐ ŝƐ͕
worden lichtarmaturen ver van
de gevel geplaatst in de vorm van
ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐƉĂůĞŶ ůĂŶŐƐ ĚĞ ƌŝũďĂĂŶ͘
ĞŶƐƚĂŶĚĂĂƌĚǀŽŽƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƟŐƚĞ
ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐƉĂůĞŶ ǁŽƌĚƚ
verder vastgelegd.

ĞŶǀŽƵĚŝŐĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐƉĂůĞŶ͕
Rosmolenstraat

ϯ͘ĂĐŚƚŽŵŐĞǀŝŶŐƐůŝĐŚƚŽƉƉůĞŝŶĞŶ
Op pleinen kan opschijnend licht de
ŐƌŽƚĞ ƐƉŽƚƐ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ ĞŶ ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ
en sfeer brengen.

KƉƐĐŚŝũŶĞŶĚĞƉůĞŝŶǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ
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þăĂ'SRGPYWMIWXVEEXX]TIW
VERKEERSINTENSIEVE STRAAT

Om de richtlijnen werkbaar te maken,
ǁŽƌĚĞŶ ŚŝĞƌ ĚƌŝĞ ƐƚƌĂĂƩǇƉĞƐ ǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚ͕
waar een keuze wordt gemaakt in verband
ŵĞƚ
ƐƚƌĂĂƚƉƌŽĮĞů͕
ŵĂƚĞƌŝĂĂůŬĞƵǌĞ͕
ƐƚƌĂĂƚŵĞƵďŝůĂŝƌĞŶǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͕ŐĞůŝŶŬƚĂĂŶĚĞ
verkeersintensiteit en gebruik van de straat.
In het wegenontwerp wordt het gebruik
van blauwe hardsteen op gepaste wijze
geïntegreerd.

2,00

2,20

3,50

1,40

2,00

Verkeersintensieve straten worden in asfalt
uitgevoerd. De stoep ligt verhoogd, maar wordt niet
verder afgebakend met paaltjes, bollen,... De recent
ŐĞƉůĂĂƚƐƚĞ ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐƉĂůĞŶ ŝŶ ĚĞ >ŽĞƌƐƚƌĂĂƚ ŬƵŶŶĞŶ
ĂůƐ ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǁŽƌĚĞŶ͘ tĂĂƌ
mogelijk worden borden gecombineerd en op eenzelfde
hoogte gehangen. Deze hoogte wordt vastgelegd in een
reclamereglement.
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hdK>htΈtKKEΉ^dZd

3,80

2,20

AUTOVRIJE STRAAT

1,00

In de autoluwe woonstraten is geen nood aan een
hoogteverschil tussen rijvak en stoep. De opdeling
wordt leesbaar gemaakt door middel van materialen
en patronen. De parkeervakken worden ingewerkt in
de zone van het voetpad, zodat de voetgangersstrook
volledig kan gebruikt worden wanneer weinig auto’s
geparkeerd staan. Een andere kleur tegel voor de
parkeervakken maakt bordjes overbodig. Eventueel kan
ŐĞǁĞƌŬƚǁŽƌĚĞŶŵĞƚĞĞŶƚĞŐĞůŵĞƚĚĞůĞƩĞƌW͘
ĂŶŐĞǌŝĞŶ ĚĞ ƐƚƌĂĂƚ ƐŵĂů ŝƐ͕ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐͲ
ĂƌŵĂƚƵƌĞŶĂĂŶĚĞŐĞǀĞůƐďĞǀĞƐƟŐĚ͘

2,40

1,85

2,00

2,40

Binnen het vlakke wegdek van gevel tot gevel zijn vaste
ǌŽŶĞƐĂĂŶŐĞĚƵŝĚǀŽŽƌƐƚƌĂĂƚŵĞƵďŝůĂŝƌ͕ĮĞƚƐĞŶƐƚĂůůŝŶŐ͕͘͘͘
ĞŶ ƌĞĐŚƚůŝũŶŝŐĞ ƐƵŐŐĞƐƟĞƐƚƌŽŽŬ ǀŽŽƌ ĮĞƚƐĞƌƐ ǁŽƌĚƚ
ĮĞƚƐǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĂĂŶŐĞůĞŐĚ;ŐĞĞŶŐůĂĚĚĞƚĞŐĞůƐͿ͘ŝŶŶĞŶ
ŚĞƚ ŬůŝŶŬĞƌƉĂƚƌŽŽŶ ǌŝũŶ ǀĞůĞ ǀĂƌŝĂƟĞƐ ŵŽŐĞůŝũŬ ;ǌŝĞ
ZŽƐŵŽůĞŶƐƚƌĂĂƚͿ͕ŵĂĂƌĚĞŬůĞƵƌďůŝũŌƵŶŝĨŽƌŵ͘
ƌǁŽƌĚƚŵĂǆŝŵĂĂůŝŶŐĞǌĞƚŽƉǀĞƌůŝĐŚƟŶŐǀĂŶƵŝƚǀŝƚƌŝŶĞƐ͘
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6

Maaseyck
Maas
in actie
Ğ ĂŵďŝƟĞƐ ĚŝĞ ŝŶ ŬĂĂƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚ ĂůƐŽŽŬ ĚĞ ϭϮ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ Ěŝƚ
ĚĞĞůŽŵŐĞǌĞƚŝŶĐŽŶĐƌĞƚĞĂĐƟĞƐ͘ĞĂĐƟĞƐǀŽůŐĞŶǀĂŶƵŝƚĞĞŶŽŶƚǁĞƌƉĞŶĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚĞĞůǌŽŶĞƐ͗ĚĞϰĂƌŵĞŶĚŝĞŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵĚĞĮŶŝģƌĞŶ͕ĚĞϰŬǁĂĚƌĂŶƚĞŶ
ĚŝĞ ĚŽŽƌ ĚĞǌĞ ĂƐƐĞŶ ŐĞǀŽƌŵĚ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌĂůĞ ŵĂƌŬƚƉůĞŝŶ͘ Ğ ďĞǀĂƩĞŶ
ĂĐƟĞƉƵŶƚĞŶŽƉŬŽƌƚĞĞŶůĂŶŐĞƌĞƚĞƌŵŝũŶ͘
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Deelstructuren: 4 armen, 4 kwadranten en een markt

Eikerstraat

Bosstraat

Bleumerstraat

Hepperstraat

campus
kwadrant

open
kwadrant

groen
kwadrant

woon
kwadrant

,ŽĞǁĞů ĚĞ ϰ ĂƌŵĞŶ ĞĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ĮŐƵƵƌ
vormen in de opbouw van het centrum,
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞĞƌƚ ĚĞ ůĞĞŐƐƚĂŶĚƐƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬ
zich voornamelijk op deze assen. Er is
ŶŽŽĚĂĂŶĞĞŶƐĐŚĞƌƉĞŝĚĞŶƟƚĞŝƚǀŽŽƌĞůŬ
ǀĂŶ ĚĞǌĞ ĂƌŵĞŶ͕ ĚŝĞ ŽŽŬ ŐĞƌĞŇĞĐƚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚƚ ŝŶ ĂĂŶůĞŐ͕ ǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞ ĞŶ
beeldkwaliteit.
/Ŷ ǁĂƚ ǀŽůŐƚ ĚĞĮŶŝģƌĞŶ ǁĞ ǀŽŽƌ ĞůŬĞ
Ăƌŵ ĞĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟƐĐŚĞ ǀŝƐŝĞ ĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚĞ ĂĐƟĞƐ͘ ĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ǀŝƐŝĞ ǀĂŶ
het stadsbestuur trekt immers private
investeerders en (handels)zaken aan.

De armen delen het centrum op in
4 kwadranten die elk een heel eigen
ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ ŚĞďďĞŶ͘ sŝĂ ŽŶƚǁĞƌƉĞŶĚ
onderzoek werken we in elk van deze
kwadranten een visie uit die vertaald
wordt in concreet uit te voeren
deelprojecten.

Op de Markt kan via het principe
͞ĞǀŝĚĞŶƚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶ ŝŶǌĞƩĞŶ͟ ŚĞĞů ǁĂƚ
beeldwaarde en kwaliteit toegevoegd
worden met kleine ingrepen.

Markt
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þĄÿĂEVQIR
06/1.1. BLEUMERSTRAAT
De Bleumerstraat leent zich omwille van het
verkeer het minst voor winkelen. We stellen
in de mobiliteitsvisie de Bleumerstraat niet
langer op te splitsen, maar als één geheel op te
spannen tussen Markt en Maas. Inspelend op
ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ĚǇŶĂŵŝĞŬĞŶ ŽƉ ĚĞǌĞ ĂƐ ƚĞŶ ŐĞǀŽůŐĞ
van het woonproject Stad aan de Maas kan de
ůĞƵŵĞƌƐƚƌĂĂƚŬǁĂůŝƚĂƟĞĨŚĞƌŽŶƚǁŝŬŬĞůĚǁŽƌĚĞŶ͕
ŵĞƚĂůƐĨŽĐƵƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟĞǀĞĞĐŽŶŽŵŝĞ͘WƌŝŶĐŝƉĞ
XI volgend is er nood aan het terugbrengen van
ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ ŝŶ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
gelinkt aan het goede (technische) onderwijs van
Maaseik.

ŚƵŝĚŝŐĞǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞ͗ůĞƵŵĞƌƐƚƌĂĂƚŝŶƚǁĞĞĚĞůĞŶ͗ĞĞŶĂƌŵ
aan de markt en een verbindingsweg

De bestaande leegstaande panden kunnen
samengevoegd worden om grotere panden aan
te bieden.

Bleumerstraat opgespannen tussen Markt en Plein aan de
DĂĂƐ͗ϭĂĂŶůĞŐ͕ϭŝĚĞŶƟƚĞŝƚ͕ϭǀĞƌŬĞĞƌƐƌŝĐŚƟŶŐ

Leegstaande handelspanden met lage beeldwaarde

recente ontwikkeling waar wonen en werken wordt gecombineerd
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De Bleumerstraat is de as van oud naar nieuw Maaseik,
van de markt naar de stad aan de Maas.
Met een zeer eigen klinkerpatroon kan deze overgang
benadrukt worden.

Dansaertstraat Brussel: klinkerpatroon ter versterking van
ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ

2,00

2,20

3,00

1,00

2,00

Parkeerplaatsen afgewisseld met meer ruimte voor voetgangers
en op gelijke hoogte met voetpad: wanneer niet geparkeerd
ǁŽƌĚƚŚĞĞŌĚĞǀŽĞƚŐĂŶŐĞƌĂůůĞƌƵŝŵƚĞ͘

'ĞĞŶďŽŵĞŶ͕ǁĞůŐĞǀĞůǀĞƌŐƌŽĞŶŝŶŐ͘ĞǌĞŬĂŶŝŶŝŶƚĞŶƐŝƚĞŝƚ
ƚŽĞŶĞŵĞŶƌŝĐŚƟŶŐDĂĂƐ͘
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06/1.2. BOSSTRAAT
De Bosstraat is een echte
winkelstraat. Toch is er heel wat
leegstand. Naar het voorbeeld
van de Vennestraat in Genk die
ǌŝĐŚ ƉƌŽĮůĞĞƌƚ ĂůƐ ͞ƐƚƌĂĂƚ ǀĂŶ ĚĞ
ǌŝŶƚƵŝŐĞŶ͟ŬĂŶĚĞŽƐƐƚƌĂĂƚďĞŬĞŶĚ
staan als de straat waar je alles
vindt. Leegstaande panden dienen
als de etalages waarmee de stad
deze visie communiceert, haar
ƐĞŝǌŽĞŶƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ĞĞŶ ŐĞǌŝĐŚƚ
ŐĞĞŌ ;ǀď͘ ŚĞƚ ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐŚƵŝƐͿ ĞŶ
handelaars inspireert.

Bosstraat shoppingstraat

Leegstaande panden dienen vandaag enkel als
ƌĞĐůĂŵĞǀŽŽƌŚĞƚŝŵŵŽďŝůŝģŶŬĂŶƚŽŽƌ͘

sĞŶŶĞƐƚƌĂĂƚ͕'ĞŶŬ͘EĂŚĞƚĂĂŶďƌĞŶŐĞŶǀĂŶ
inspirerende beelden in leegstaande vitrines
ǁĞƌĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŶŝĞƵǁĞǌĂŬĞŶŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͘

'ŽĞĚŝŶŝƟĂƟĞĨ͗ůĞĞŐƐƚĂĂŶĚƉĂŶĚŝŶŽƐƐƚƌĂĂƚ
ƟũĚĞůŝũŬŝŶŐĞǀƵůĚĂůƐ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐŚƵŝƐŵĞƚ
ŬŝũŬŐĂƚĞŶŝŶĚĞĞƚĂůĂŐĞ͘

GEVELS EN ETALAGES
Voor naamborden en reclame
gelden de algemene regels uit
vorig hoofdstuk. Bijkomend kan
de beeldkwaliteit van de Bosstraat
geleidelijk aan verbeteren door
ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶďŝũƌĞŶŽǀĂƟĞ͘

sĂƐƚĞƉƌŝŶĐŝƉĞƐǀŽŽƌŐĞǀĞůƐĞŶĞƚĂůĂŐĞƐ͘;͚Ɛ,ĞƌƚŽŐĞŶďŽƐĐŚ͚'ĞĞĨŽŵƵǁŐĞǀĞů͛Ϳ
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Vermits de Bosstraat naast wandelaars ook intensief
ĚŽŽƌ ĮĞƚƐĞƌƐ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǁŽƌĚƚ͕ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǁĞ ĞĞŶ
berijdbare strook centraal op de weg. Autoverkeer
is niet toegestaan, wat ook duidelijk wordt door
ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚƌĂĂƚ ĂůƐ ǀĞƌďůŝũĨƐƌƵŝŵƚĞ͕ ŵĞƚ
compacte zones voor straatmeubilair.

2,40

2,00

1,85

2,40
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06/1.3. EIKERSTRAAT
Winkelen in de Eikerstraat
wordt
afgebouwd.
Binnen
de
voorgestelde
mobiliteit
is de Eikerstraat een goed
bereikbare
verbindingsweg,
met parkeermogelijkheden. De
bestaande handelspanden kunnen
ĚŝĞŶĞŶ ĂůƐ ƉƌĂŬƟũŬƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ
vrije beroepen en zaken uit de
dienstensector.

2,30

8,70
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06/1.4. HEPPERSTRAAT
De Hepperstraat is de straat van de
ŬůĞŝŶĞ ďŽĞƟĞŬƐ ĞŶ ƐƉĞĐŝĂĂůǌĂŬĞŶ͘
De bijzonderheid van de straat
en haar handelaars kan in de verf
gezet worden via evenementen in
de publieke ruimte, zoals ‘Vollebak
Vennestraat’ een culinair en
ĂƌƟƐƟĞŬĨĞĞƐƚŝŶ'ĞŶŬ͘

Hepperstraat, aangename winkelstraat

Evenement Vollebak Vennestraat, Genk

EŝĞƵǁĞŚƵŝƐƐƟũůǀŽŽƌ'ĞŶŬͲŶŝĞƚďĞƉĞƌŬƚƚŽƚĚĞ
ƵŝƚŚĂŶŐďŽƌĚĞŶĂĂŶĚĞŐĞǀĞůƐ͖ĞŐĂĂƚƚŽƚŝŶĚĞ
ǌĂŬĞŶǌĞůĨ͕ǀĂŶŐƌŽĞŶƚĞŵĂŶĚĞŶƚŽƚǁŝŶŬĞůƚĂƐƐĞŶ
ƚŽƚŝŶƉĂŬƉĂƉŝĞƌĞŶŽŶĚĞƌǌĞƩĞƌƐ͘

3,80

2,20

1,00
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þĄĀĂO[EHVERXIR
06/2.1. OPEN KWADRANT
Via de nieuwe projecten Stad aan de Maas en de
ziekenhuissite wordt opnieuw een link tussen het
centrum en de Maas gelegd. Deze verbinding bestaat
enerzijds uit een opeenvolging van verblijfsruimtes
(Markt - Kerkplein - park Ziekenhuissite - Maas) en
anderzijds de Bleumerstraat. Een coherente aanleg
ǀĂŶ ĚĞǌĞ ƚǁĞĞ ƉĂƚƌŽŶĞŶ ǀĞƌƐƚĞƌŬƚ ĚĞ ƌĞůĂƟĞ ƚŽƚ ĚĞ
Maas en maakt deel uit van de stadspromenade.
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ĐƟĞƐŽƉĞŶŬǁĂĚƌĂŶƚ
ĐƟĞϭ͗ĚŽŽƌĚĂĐŚƚĞĂĂŶůĞŐŽƉĞŶďĂĂƌĚŽŵĞŝŶ;ďĞǌŽĞŬĞƌďĞŐĞůĞŝĚĞŶͿ
ĐƟĞϮ͗<ĞƌŬƉůĞŝŶ;ǀĞƌďůŝũǀĞŶĞŶƉĂƌŬĞƌĞŶͿ͗ǀĂůŽƌŝƐĞƌĞŶǀŽŽƌŬĂŶƚŬĞƌŬ
ĐƟĞϯ͗ŵŽďŝůŝƚĞŝƚ;ůĞƵŵĞƌƐƚƌĂĂƚͲ<ĞƌŬƐƚƌĂĂƚͲ^ŝŽŶƐƚƌĂĂƚͿ

ϲϵ
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06/2.2. GROEN KWADRANT
In het zuidwestelijke kwadrant stelt zich de vraag naar
ĚĞ ƉŽƚĞŶƟĞƐ ǀĂŶ ŚĞƚ sĞƐƟŶŐƐƉĂƌŬ͘ ĞŶ ƌĞĐĞŶƚ ZhW
maakt het ontwikkelen van een deel van het park als
woonruimte mogelijk, maar werd tot op heden niet
uitgevoerd.

ĞƐƚĂĂŶĚĞZhWsĞƐƟŶŐ;ϮϬϭϬͿ
,Ğƚ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ZhW sĞƐƟŶŐ ƐĐŚƌŝũŌ ĞĞŶ ǌŽŶĞ ǀŽŽƌ
stedelijk wonen langsheen stadsomwalling voor:
max. bebouwing: 785 m2
max. bouwlagen: 2
max. wooneenheden: 10
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We stellen voor het park niet als een alleenstaand
ƉƌŽũĞĐƚŽƉƚĞǀĂƩĞŶ͕ŵĂĂƌĂůƐŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶĚĞŐƌŽĞŶĞ
ĂĐƟĞǀĞ ƌŝŶŐ͕ ĚŝĞ ŽƉŐĞďŽƵǁĚ ǁŽƌĚƚ Ƶŝƚ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ƚǇƉĞƐŐƌŽĞŶ͘,ĞƚĚĞĞůsĞƐƟŶŐĚŝĞŶƚǀŽůŐĞŶĚĞĂƐƉĞĐƚĞŶ
te integreren:

1. Vervollediging groene wandeling

ϰ͘<ŝŶĚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞĂĐƟĞǀĞŐƌŽĞŶƌƵŝŵƚĞ

2. Wonen in het park

5. Gedeelde infrastructuur voor publiek en scholen

3. Park als publieke toegang voor museum, scholen,...

6. Verbindingspunt van dwarsverbindingen
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ůƚĞƌŶĂƟĞĨďŝŶŶĞŶZhWsĞƐƟŶŐ
ĠŶ ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ ŝƐ ŚĞƚ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŝĞƚƐ ƐƚĞĚĞůŝũŬĞƌĞ ƚǇƉŽůŽŐŝĞ ;ϭͿ͕
ĚŝĞ ĂĂŶƐůƵŝƚ ďŝũ ǌŽǁĞů ĚĞ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ ŐĞďŽƵǁĞŶ ƌŽŶĚ ŚĞƚ sĞƐƟŶŐƉĂƌŬ
(het museum, de academie) als de recente toevoeging aan het Kolonel
ĞƌƚƐƉůĞŝŶ͘ĞŶƚǇƉŽůŽŐŝĞǀĂŶǀůĞƵŐĞůƐĞŶĞĞŶďŝŶŶĞŶŚŽĨ͕ǁĂĂƌĞĞŶǌĂĐŚƚĞ
doorsteek gemaakt wordt. In de oude school (2) kan een gelijkaardig
woonproject uitgevoerd worden. De oude openingen in de kloostermuur
(3) worden geopend om dwarsdoorsteken te realiseren.

1
2

3

tuinieren als
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƉƌŽũĞĐƚ
tussen de scholen

ƐƉŽƌƟŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀŽŽƌ
school én naschoolse
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ

speelbos





ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶZhWsĞƐƟŶŐ
ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶZhWďŝŶŶĞŶƐƚĂĚ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞ;ƉŽƚĞŶƟģůĞͿǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ

ƌĞĨĞƌĞŶƟĞƐǁŽŶĞŶƌŽŶĚƉƵďůŝĞŬďŝŶŶĞŶŚŽĨ

Rapp Rapp, Groten Hof, Nootdorp
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ůƚĞƌŶĂƟĞĨďƵŝƚĞŶŚĞƚZhW
Het park wordt uitgebreid tot de ijskelders; het loopt van straat tot straat.
De bebouwing zet in op de bestaande natuurlijke hoogteverschillen,
waardoor een extra bouwlaag toegelaten kan worden zonder grote
visuele impact. Latere uitbreidingen van de school volgen hetzelfde
principe en zijn gericht op zowel het park als de rest van de schoolsite.
Het park kan overdag als speel- en sportruimte voor de school dienen.

P

wonen aan de rand van het
park met toegangsweg via
Kaartriddersstraat

ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ
uitbreidingen school
ǀŽůŐĞŶƐǌĞůĨĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞ

uitbreiding park tot
ijskelders
;ǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐƉĂƌŬŝŶŐͿ

ƌĞĨĞƌĞŶƟĞƐŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŚŽŽŐƚĞǀĞƌƐĐŚŝů

sporthal Ukkel, URA

gebouw op helling dient ook als infrastructuur
Tuinbouwschool Leuven, OFFICE kgdvs
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sĞƌǀŽůůĞĚŝŐĞŶǀĂŶŐƌŽĞŶĞƌŝŶŐĮŐƵƵƌ͗sĞƌŐƌŽĞŶŝŶŐ<ŽůŽŶĞůĞƌƚƐƉůĞŝŶ
ŝŶŶĞŶĚĞĮŐƵƵƌǀĂŶĚĞŐƌŽĞŶĞƌŝŶŐŚŽŽƌƚŽŽŬŚĞƚ<ŽůŽŶĞůĞƌƚƐƉůĞŝŶ͕ĚĂƚŶƵĞƌŐŽƉĞŶ
en grijs is. Met technieken van instant vergroening kan hier op korte termijn en zonder
grote ingrepen groen toegvoegd worden.

Het principe gaat uit van een minimale kost voor een
maximaal resultaat. Aangezien een aanzienlijk deel
van de kosten van buitenaanleg ondergronds
ǀĞƌĚǁŝũŶƚ͕ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ƐǇƐƚĞĞŵ ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ
waarbij de groenaanleg op de bestaande
infrastructuur geplaatst wordt. Het bijhorende
schema toont aan hoe dat kan gebeuren: over een
ŚŽŽŐƚĞǀĂŶǌĞƐƟŐƚŽƚƚĂĐŚƟŐĐĞŶƟŵĞƚĞƌǁŽƌĚƚĞĞŶ
ůĂĂŐ ƚĞĞůĂĂƌĚĞ ŽƉ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ďĞƐƚƌĂƟŶŐ ŐĞůĞŐĚ͘
Deze wordt nadien beplant met siergrassen en
bloemen (Michel Desvignes, Eilandje Antwerpen).
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,ĞƌŽƉǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐŵƵƐĞƵŵƐŝƚĞ
De beeldwaarde van de voorzijde van het museum is erg laag en weinig aantrekkelijk.
In plaats van een grote investering in deze straat en gevel, kan via het project van de
Vesten een erg interessante toegang tot het museum verwezenlijkt worden. Door het
strategisch openen van de muur tussen museum en park, kan ook het binnenplein
vanuit het museum opgeladen worden

<ŝũŬŐĂƚŶĂĂƌŽŵŐĞǀŝŶŐ͘^ƚĂƌǌĂŬƐƚƌĞďŝĐŬŝ͕^ƚƌŽŵďĞĞŬͲĞǀĞƌ

ĐƟĞƐŐƌŽĞŶŬǁĂĚƌĂŶƚ

ĐƟĞϭ͗ƉĂƌŬŝŶƌŝĐŚƚĞŶĂůƐŐĞĚĞĞůĚĞƌƵŝŵƚĞ͕ĂĐƟĞĨƉĂƌŬ
ĐƟĞϮ͗ŽƉĞŶĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞĞŶŶŝĞƵǁĞĚŽŽƌƐƚĞŬĞŶ͖ĚŽŽƌĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶ
het stadsdeel met privaat toegankelijk groen en binnenpleinen
ĐƟĞϯ͗ŝŶƐƚĂŶƚǀĞƌŐƌŽĞŶŝŶŐ<ŽůŽŶĞůĞƌƚƐƉůĞŝŶ
ĐƟĞϰ͗ǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐƉĂƌŬŝŶŐŝũƐŬĞůĚĞƌƐ
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06/2.3. WOONKWADRANT
,Ğƚ ǌƵŝĚŽŽƐƚĞůŝũŬĞ ĚĞĞů ǀĂŶ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵ ŚĞĞŌ ĞĞŶ
sterke coherente uitstraling met kleine woningen
ĞŶ ƐŵĂůůĞ ĂƵƚŽůƵǁĞ ƐƚƌĂƚĞŶ͘ Ğ ƌĞůĂƟĞ ŵĞƚ ŚĞƚ
naastgelegen winkelcentrum Kloosterbempden en de
groenruimte is echter onbestaande.
We stellen twee elementen voor om deze overgang te
verbeteren:
1. via een heraanleg van het openbaar domein: de
parking van de ijskelders (aan de Walstraat) wordt
geïntegreerd in het verhaal van de groene ring (als
uitbreiding op het park) en het parkeren wordt
verplaatst naar het Muntplein bij de Kloosterbempden.
ĞƉĂƌŬĞĞƌƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚďůŝũŌǁĞůŝƐǁĂĂƌŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐ͘
2. via een nieuw woonproject dat het kwadrant
afwerkt. Dit kunnen starterswoningen op gronden van
de stad zijn.
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KǀĞƌŐĂŶŐƚƵƐƐĞŶǁŽŽŶǁĞĞĨƐĞůĞŶ<ůŽŽƐƚĞƌďĞŵƉĚĞŶǀŝĂŽƉĞŶďĂĂƌĚŽŵĞŝŶ
ϭ͘,ĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐDƵŶƚƉůĞŝŶ͗ƉĂƌŬĞƌĞŶ͕ŐƌŽĞŶĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƐǁĞŐŶĂĂƌǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶĂƵƚŽǀƌŝũĞǌŽŶĞůĂŶŐƐǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵ

groene as

winkel-as

Ϯ͘sĞƌǀŽůůĞĚŝŐŝŶŐŐƌŽĞŶĞĂĐƟĞǀĞƌŝŶŐ͗ŐƌŽĞŶǌŽŶĞŵĞƚǀĞƌďůŝũĨƐĨƵŶĐƟĞƐ;ƐƚĂĚƐƚƵŝŶŝĞƌĞŶ͕ŬŝŶĚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕͘͘͘Ϳ

ŐƌŽĞŶĞƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌŽŶƚŵŽĞƟŶŐĞŶ

ƉĂƌŬŵĞƚǀĞƌďůŝũĨƐĨƵŶĐƟĞƐĞŶƐƚĂĚƐƚƵŝŶŝĞƌĞŶ;WĂƌĐŬĨĂƌŵ͕ƌƵƐƐĞůͿ

ŬŝŶĚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƌƵŝŵƚĞ

kindvriendelijke kunst in de publieke ruimte (doolhof, C-Mine Genk, Gijs
sĂŶsĂĞƌĞŶďĞƌŐŚͬDĞŐĂƉŚŽŶĞƐ͕ĐĂĚĞŵǇŽĨƌƚƐ͕ƐƚŽŶŝĂͿ
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KǀĞƌŐĂŶŐƚƵƐƐĞŶǁŽŽŶǁĞĞĨƐĞůĞŶ<ůŽŽƐƚĞƌďĞŵƉĚĞŶǀŝĂǁŽŽŶƉƌŽũĞĐƚ
Voorkeursscenario: ǀĞƌĚĞƌǌĞƫŶŐƌĞĐĞŶƚƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞƌŝũŵĞƚƚŽĞŐĂŶŐǀŽŽƌǁĂŐĞŶƐ;ĞǀĞŶƚƵĞĞů
via ondergondse parkeerstraat) enerzijds en toegang tot de woningen via het park anderzijds

EŝĞƚǁĞĞƌŚŽƵĚĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ͗ƵƌďĂŶǀŝůůĂƐ
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principes bebouwing: smal woonproject met toegangen langs publiek domein

woonproject met ondergrondse parkeerstraat
^ŽĐŝĂůĞŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐ>ĂsŝŐŶĞƩĞ͕t/dĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞŶ͕>ĞƵǀĞŶ

Lange Eng, Kopenhagen, Dorte Mandrup

ĐƟĞƐǁŽŽŶŬǁĂĚƌĂŶƚ
ĐƟĞ ϭ͗ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ DƵŶƚƉůĞŝŶ ĂůƐ ŐƌŽĞŶĞ ƉĂƌŬŝŶŐ ƚĞƌ ǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ ǀĂŶ
ijskelders
ĐƟĞϮ͗ƚŽĞǀŽĞŐĞŶǀĂŶǀĞƌďůŝũƐĨƵŶĐƟĞƐŝŶŐƌŽĞŶĞƌƵŝŵƚĞ
ĐƟĞϯ͗^ƚĂƌƚĞƌƐǁŽŶŝŶŐĞŶĂĂŶƌĂŶĚǀĂŶŐƌŽĞŶǌŽŶĞ

ϳϵ
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06/2.4. CAMPUS KWADRANT
De grotere korrel is historisch steeds aanwezig geweest
in het noordwestelijke kwadrant. Ook in de toekomst
moet er zeker plaats in het centrum behouden blijven
ǀŽŽƌŐƌŽƚĞƌĞŝŶƐƟƚƵƚĞŶ͕ďĞŐĞůĞŝĚǁŽŶĞŶ͕͘͘͘
We stellen hier enkele principes voor , enerzijds voor
ĞĞŶ ǀĞƌĚŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĐĂŵƉƵƐƐĞŶ͕ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ ĞĞŶ
ƚǇƉŽůŽŐŝƐĐŚƉƌŝŶĐŝƉĞďŝũǀŽůůĞĚŝŐĞŶŝĞƵǁďŽƵǁ͘

Maaseyck - Beeldgroene stad aan de Maas

80

ŝŶďƌĞŝĚŝŶŐŝŶďĞƐƚĂĂŶĚĞƐŝƚƵĂƟĞǀŽůŐĞŶƐĐĂŵƉƵƐͲŵŽĚĞů

voorbeeld van toepassing campusmodel bij volledige nieuwbouw
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WƌŝŶĐŝƉĞƐͲďŽƵǁĞŶǀĂŶǀůĞƵŐĞůƐĞŶŬŽĞƌĞŶ

volumes langs en dwars op de straat
sterke dialoog oud/nieuw

ǀŽůƵŵĞƐǌŝũŶůĂŶŐĞŶƐŵĂů;ǀůĞƵŐĞůͲƚǇƉŽůŽŐŝĞͿ
ƉůĂƚĚĂŬŽĨǌĂĚĞůĚĂŬ

ĐŽůůĞĐƟĞǀĞŬŽĞƌĞŶ
in het binnengebied of aan de straat
+ doorwaadbaarheid

ZĞĨĞƌĞŶƟĞŝŶďƌĞŝĚŝŶŐǀŽůŐĞŶƐĐĂŵƉƵƐͲŵŽĚĞů

ďĞƐƚĂĂŶĚĞǀŽůƵŵĞƐ;ƌŽŽĚͿĞŶǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚĞǀĞƌŶŝĞƵǁďŽƵǁ;ŐƌŝũƐͿ

lange smalle volumes, dwars geplaatst

ďĞŚŽƵĚǀĂŶŬůŽŽƐƚĞƌŐĂŶŐͲĮŐƵƵƌ
Wivina klooster, dvvt architecten
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ZĞĨĞƌĞŶƟĞŶŝĞƵǁďŽƵǁǀŽůŐĞŶƐĐĂŵƉƵƐͲŵŽĚĞů

lagere volumes sluiten
het open bouwblok
middelgrote volumes
grootschalige volumes
aan de openbare weg

De bouwvolumes met binnenkoeren vormen de openbare ruimte tussenin
Deurne expo, Tom Thys architecten

ĐƟĞƐĐĂŵƉƵƐŬǁĂĚƌĂŶƚ
ĐƟĞ ϭ͗ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ǀĞƌĚŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƐĐŚŽůĞŶĐĂŵƉƵƐ ǀŽůŐĞŶƐ ŚĞƚ
inbreidingsprincipes.
ĐƟĞ Ϯ͗ sĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ƐĐŚŽŽůŐĞďŽƵǁ ĂĂŶ ĚĞ
ŚĞĚĞŶĚĂĂŐƐĞ ŶŽĚĞŶ ĞŶ ǀŽŽƌĐŚƌŝŌĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ŵĞĞƌ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǁŽƌĚƚ
gegeven aan het openbaar domein.
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þĄā1EVOX
HET MARKTPLEIN VANDAAG.

Hoewel de markt een grote
open ruimte is, vindt er niet veel
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ ƉůĂĂƚƐ͘ Ğ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ
van het parkeren rondom het
sĂŶ ǇĐŬ ƐƚĂŶĚďĞĞůĚ ǌŽƌŐƚ ĞƌǀŽŽƌ
dat een groot deel van het plein
gedomineerd wordt door auto’s.
Bovendien wordt ook nietreglemantair geparkeerd tegen de
bomenrij.
De promenade tussen de
bomenrijen is ingenomen door
terrassen,
straatmeubilair,
ĮĞƚƐĞŶ͕͘͘͘
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VOORSTEL
ŚǇďƌŝĚĞŝŶĚĞůŝŶŐŵĞƚŚĞƌŽƉwaardering groene rondgang

ĞŶ ŚǇďƌŝĚĞ ŝŶĚĞůŝŶŐ ůĂĂƚ ƚŽĞ ŚĞƚ
ƉĂƌŬĞƌĞŶ ĞĸĐŝģŶƚ ƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ
ŽƉ ĠĠŶ ŚĞůŌ ǀĂŶ ŚĞƚ ƉůĞŝŶ ĞŶ
daardoor - met hetzelfde aantal
ƉĂƌŬĞĞƌƉůĂƚƐĞŶ Ͳ ĚĞ ĂŶĚĞƌĞ ŚĞůŌ
vrij te houden. Hier kunnen
evenementen plaatsvinden,...

^ƚƌĂĂƚŵĞƵďŝůĂŝƌ ;ĮĞƚƐĞŶƌĞŬŬĞŶ͕
zitbanken, lantaarns,...) kunnen
op de lijn van de bomen worden
geplaatst.

85

ƉůƵƐŽĸĐĞarchitects

SCAN VAN DE BESTAANDE BEBOUWING OP DE MARKT
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horeca
niet beschermd
beschermd
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WINTERTUINEN EN TERRASSEN

d<h
10,00

3,20

4,50

6,00

3,00

4,00

10,00

ǀŽŽƌďĞĞůĚǁŝŶƚĞƌƚƵŝŶ,ŽƚĞůsĂŶǇĐŬ
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voorbeeld wintertuin June’s
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ZŝĐŚƚůŝũŶĞŶǁŝŶƚĞƌƚƵŝŶĞŶ
ϭ͘,ŽŽŐƚĞсŵĂǆ͘ƚŽƚŽŶĚĞƌϭƐƚĞƌĂĂŵƉĂƌƟũ͘ŝĞƉƚĞфŚŽŽŐƚĞ
2. Behoud van ruimte voor buitenterras langs wintertuin voorkomt wildgroei aan terrassen op plein en tussen bomen
ϯ͘ ĐĐĞŶƚƵĞƌĞŶ ǀĂŶ ǀĞƌƟĐĂůŝƚĞŝƚ͗ ͚ǀŽĞƚĞŶ͛ ůĂƚĞŶ ŶĞĞƌŬŽŵĞŶ͕ ŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐ ŶŝĞƚ ǀŽůůĞĚŝŐ ůŽƐƐƚĂĂŶĚ ďĞŚĂŶĚĞůĞŶ͕ ǀĞƌƟĐĂůĞ
geleding doortrekken in etalage
ϰ͘^ŝŐŶĂůŝƐĂƟĞŽƉŐĞǀĞů͕ŐĞĞŶƌĞĐůĂŵĞŽƉǁŝŶƚĞƌƚƵŝŶ

min 0,50

5. gebruik van zwart staal

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

min 0,50

min 0,50

ϴϵ
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GEBRUIK VAN HET PLEIN
Naast de wekelijkse markt, biedt de open ruimte op het
marktplein nu ook de mogelijkheid evenementen te
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǌŽŶĚĞƌĚĞƉĂƌŬĞĞƌĨƵŶĐƟĞŽƉƚĞŚĞīĞŶ͘

'ƌŽŽƚƐƚĞĚĞůŝũŬŵĞƵďĞůŽĨŬƵŶƐƟŶƐƚĂůůĂƟĞŽŵŽƉƚĞǌŝƩĞŶ

<ĂƌĚŝŶĂĂůDĞƌĐŝĞƌƉůĞŝŶ͕:ĞƩĞ

Doornik

Plaats voor optredens, evenementen, sport

^ŝŶƚͲWŝĞƚĞƌƐƉůĞŝŶ'ĞŶƚ͗ǀĂŶŽƉĞŶƉůĞŝŶƚŽƚŬĞƌŵŝƐ͕ƐƉŽƌƚĞŶŽƉƚƌĞĚĞŶƐ
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VERKEERSINTENSIEVE STRATEN

1,50

5,20

2,00

2,00

2,20

2,00

Bleumerstraat

Grote Kerkstraat

2,30

8,70

2,00

2,30

Eikerstraat

2,20

4,00

Pelserstraat

8,00

Monseigneur Koningsstraat
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ϵϰ

5,50

2,50

VERKEERSLUWE STRATEN

1,75

5,00

1,00

Rosmolenstraat

1,20

Loerstraat

3,65

3,75

3,75

3,30

0,80

3,00

1,30

Halstraat

4,00

0,90

1,15

3,60

1,00

Kleine Kerkstraat

Marktstraat

Hertstraat

1,25

0,90

2,00

1,30

Rueelstraat

1,25

1,00

Lekkerstraat

6,00

Begijnenstraat

1,25

9,50

1,25

Everstraat

ϵϱ
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HISTORISCHE STRATEN

4,50

4,00

Bosstraat

0,90

3,20

3,25

3,75

1,25

1,50

Houtstraat

4,00

0,90

1,20

Marktstraat

3,20

WƌŝŶƐĞŶŚŽŇĂĂŶ;ŐĞƉůĂŶĚͿ
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3,20

4,00

2,10

Boomgaardstraat

ϵϲ

1,25

Everstraat

0,80

1,20

Hepperstraat

6,00

3,75

3,25

Walstraat

6,00

1,65

0,80

