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Het stadsweefsel van Maaseik heeft een 
heel eigen structuur en sfeer. Het weefsel 
binnen de oude stadswallen vertoont 
nog steeds een grote samenhang met 
smalle straten, bouwblokken en duidelijk 
afgelijnde pleinen. Enkel ter hoogte van 
de projectsite wordt deze samenhang nu 
doorbroken.

De projectsite, vroeger een kloostersite, 
was opgenomen binnen de vroegere 
stadswal. Het wegvallen van de stadswal 
en de open ruimte van de kloostergronden, 
boden de mogelijkheid om hier een grotere 
functie in te plannen. De inplanting van het 
ziekenhuis volgt dan ook een heel andere 
logica dan de rest van het stadsweefsel en 
zorgt voor een plotse breuk.

Het stadsweefsel bestaat uit licht 
slingerende Oost-West gerichte straten 

AMBITIE:
Aansluiten op het 
stadsweefsel

De duidelijke structuur van Maaseik met rechts boven het vroegere 
Agnetenklooster
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Ambitie:

Het is onze ambitie om aan te sluiten op dit typische 
stadsweefsel. We hebben de mogelijkheid om deze 
ontbrekende hoek van de binnenstad van Maaseik af te 
werken. We willen het historische weefsel niet imiteren, 
maar interpreteren. We proberen de sfeer van de 
binnenstad voort te zetten maar op een hedendaagse 
manier.

met kortere Noord-Zuid gerichte straten 
die hiertussen verbindingen maken en zo 
bouwblokken afbakenen. Centraal in dit 
weefsel bevindt zich de Markt van waaruit 
de hoofdstraten in de 4 windrichtingen 
naar de vroegere stadspoorten leiden. 

De randen van de bouwblokken hebben 
een heterogene bebouwing bestaande 
uit gebouwen met verschillende groottes, 
hoogtes en korrels. Het algemene beeld 
is er meestal wel één van verticale 
ritmering. Er zijn maar weinig grootschalige 
gebouwen met grote gevellengtes. De 
straten hebben verschillende breedtes, 
maar in het algemeen zijn ze vrij tot zeer 
smal. Al deze elementen dragen bij tot 
een samenhangend beeld waarin de 
geschiedenis van de stadskern nog 
duidelijk afleesbaar is.

Op de stafkaart van 1958 zien we nog duidelijk de zeshoek van het centrum

Maaseik heeft een historische structuur van smalle straatjes, steegjes, pleinen en een gevariëerde bebouwing

We voegen vier bouwblokken met een hedendaagse bebouwing toe aan de binnenstad De publieke ruimte in het groen stadskwartier sluit aan op de historische structuur van straten, pleinen en stegen
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De ruimte van de stadswal bestond 
op een bepaald moment uit een aantal 
bomenrijen die het volledige stadscentrum 
van Maaseik omzoomden. Deze groene 
stadswal is later grotendeels verdwenen, 
maar het beeld en het idee is altijd blijven 
leven in Maaseik. Ook vandaag neemt de 
stad verschillende initiatieven om dit idee 
opnieuw te versterken. Dit gebeurt onder 
andere door de toekomstige aanleg van 
het stadspark tussen het Kolonel Aertsplein 
en Kloosterbempden, door de aanleg 
van de bomenstructuur op de ovonde, 
aanplanting van bomen in de Burgemeester 
Philipslaan, enz… 

AMBITIE:
Onderdeel van de groene 
stadswal

Met deze site van het ziekenhuis hebben 
we een belangrijke mogelijkheid om 
opnieuw een extra impuls te geven aan 
dit project van de groene stadswal. Ook 
in het masterplan ‘Stad aan de Maas’ 
zien we deze visie opduiken en wordt de 
projectsite, samen met de omgeving van 
het nieuwe woonzorgcentrum, ingekleurd 
als een groen onderdeel van de wal en van 
een open ruimte netwerk op grote schaal. 

Op een luchtfoto uit 1958 is de groene walstructuur 
nog duidelijk zichtbaar

?

Ambitie:

Het is onze ambitie om de projectsite te laten 
bijdragen aan het idee van de groene wal. Het letterlijk 
terugbrengen van de oorspronkelijke bomenrijen is niet 
meer mogelijk, onder andere door de inplanting van 
het nieuwe woonzorgcentrum. We willen deze plek wel 
laten uitgroeien tot een onderdeel van de ecologische 
verbinding van de wal. 

We willen daarom een aaneengesloten groene ruimte 
bepalen die een scharnierrol kan spelen tussen de 
binnenstad en de omliggende wijken, een waardevolle 
groene plek als ontmoetingsruimte tussen de 
verschillende woonweefsels. Deze groene ruimte moet 
een voldoende grote maat hebben en een duidelijke 
identiteit zodat deze ook een plaats krijgt in de mental 
map van de inwoners van Maaseik.

Tegelijkertijd zullen we een nieuw woonweefsel 
toevoegen dat de voordelen van wonen in de stad 
combineert met de positie aan de groene rand van de 
stad. We zullen daarom een stedelijke ontwikkeling 
voorstellen en tegelijk een groen beeld nastreven. Het 
groen loopt letterlijk door in de bouwblokken.

Hoe kan de groene stadswal terug gebracht worden op 
de ziekenhuissite?

Groene stadstuinen, pleintjes en een nieuw buurtpark vervolledigen de groene wal
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DOEL:
Een hedendaags groen 
stadskwartiertje

p3

INSPIRATIE:
Een ontwikkeling op schaal 
van Maaseik
De ontwikkeling langs het Kolonel 
Aertsplein door AWG architecten is voor 
ons een lokale inspiratie omdat dit project, 
aan de andere kant van de wal rond 
Maaseik, er in geslaagd is om met een 
hedendaags project toch aan te sluiten 
op de sterke vorm van het historische 
weefsel van Maaseik. De ontwikkeling 
houdt rekening met z’n plaats langsheen 
de wal en op de stadsrand en voegt met 

INSPIRATIE:
Historische bouwblokken 
met ommuurde tuinen
Op enkele plekken in het historische 
stadsweefsel van Maaseik vinden we 
langsheen de straten een afwisseling van 
bebouwing en ommuurde tuinen. Ook 
al zijn deze tuinen afgesloten en privaat, 
toch dragen ze in belangrijke mate bij 
aan een groen beeld in de straten. Hoge 
boomkruinen kragen uit over de muren en 
tonen zich in het straatbeeld. De tuinen 
brengen licht en lucht in de smalle straten. 

Het toekomstige programma voor deze 
ontwikkeling is nog niet helemaal duidelijk. 
Er wordt in de projectdefinitie wel gedacht 
aan de volgende programma-elementen:

• Residentiële stadswoningen en 
appartementen

• Sociale wooneenheden

• Assistentiewoningen aanleunend bij 
het woonzorgcentrum

• Publieke wijkfuncties

• Kwalitatieve publieke ruimte

• Parkeerplaatsen voor de binnenstad

Het is niet de bedoeling om een nieuw 
commercieel centrum te maken aangezien 
de binnenstad reeds te kampen heeft 
met leegstand en omwille van de recente 
toevoeging van de Kloosterbempden in het 
Zuiden. 

Wij gaan met deze programma-elementen 
aan de slag, maar uiteindelijk willen we 
een flexibel ontwikkelingskader aanbieden 
waarbinnen nog vele invullingen mogelijk 
zijn. Een duurzame wijk moet ook 
aanpasbaar zijn en mee kunnen groeien 
met de stadsdynamiek. 

Ambitie:

Het is onze ambitie om met deze nieuwe ontwikkeling 
een nieuw levendig, hedendaags en duurzaam 
stadskwartier te creëren dat aansluit op de binnenstad: 

• De nadruk zal liggen op een hedendaags 
woonkwartier met een gezonde mix van 
verschillende typologieën, bewonersprofielen en 
woonvormen. We willen verdicht wonen in de stad 
aanbieden maar toch met een woonkwaliteit die kan 
concurreren met het wonen in de buitenwijken.

• Een kwalitatieve publieke ruimte op schaal van de 
wijk met voldoende rustpunten en lucht moet deze 
woonkwaliteit versterken. 

• Eventuele kleine commerciële of publieke functies 
op wijkniveau kunnen helpen om de publieke ruimte 
te verlevendigen.

• We willen een autoluwe wijk maken waarin de 
nadruk op verblijfskwaliteit en doorwaadbaarheid 
voor zacht verkeer ligt. 

• Deze nieuwe woonwijk moet een groen 
stadskwartier worden waarbij bebouwing en groene 
private en publieke ruimte mekaar aanvullen en 
versterken.

• Het parkeren voor de bewoners moet op een 
duurzame en kwalitatieve manier opgelost worden. 
We kunnen onderzoeken of het mogelijk en wenselijk 
is om hier ook een gedeelte parkeren voor de 
binnenstad aan te koppelen.

Vossenbergstraat

Sionstraat

Hoek Boomgaardstraat - Vossenbergstraat

Hoek Boomgaardstraat - Vossenbergstraat

Gaten of poorten in de muren geven af 
en toe een kort moment van doorzicht. 
Deze afwisseling van ommuurde tuinen en 
bebouwing diende als inspiratie voor het 
bouwblokkenweefsel dat we voorstellen 
in de nieuwe wijk. We proberen het idee 
van de smalle straten met de statige 
straatgevels erlangs te combineren met 
een groen beeld en een afwisseling van 
bebouwing en open ruimte. 

het plein een belangrijke meerwaarde aan 
het weefsel toe. Het plein krijgt een functie 
in de stad, onder andere als bushalte. 
Het project gebruikt een herkenbare maar 
hedendaagse vormentaal. Het parkeren 
voor de bewoners en een publieke parking 
is op een kwalitatieve manier, met een 
ondergrondse parkeergarage, in het 
project geïntegreerd. 
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INSPIRATIE:
Hedendaagse groene 
stadsbouwblokken
We zijn ook op zoek gegaan naar 
projecten van bouwblokken in de stad 
waarin densiteit en een uitgesproken 
groen karakter worden gecombineerd 
in een vernieuwende stadstypologie. De 
projecten hieronder tonen een soort van 
collectieve stadsvilla’s die op verschillende 
manieren rond of in een groene open 
ruimte zijn geschakeld, zonder daarbij het 
idee van een stadsgevel te verliezen.

INSPIRATIE:
Diversiteit in een nieuw 
bouwblok in de stad
In het project Ramen in Gent van Nollet 
en Huyghe architecten wordt getoond 
hoe het mogelijk is om een divers en 
ambitieus project in het historische 
bouwblokkenweefsel te integreren. Het 
project bestaat uit een mix van rijwoningen 
en meergezinswoningen die in een 
bouwblok zijn geschakeld. Gedeeltes 
van het binnenbouwblok zijn semi-
publiek toegankelijk. Onder het volledige 

Twee beelden van stadshuizen in Berlijn door Kolhoff 
Architekten

Twee beelden van urban villa’s in Kopenhagen door 
White Architects

Vier beelden van de ontwikkeling Pier Kornel door 
Pacal François architecten in Aalst

INSPIRATIE:
Een sterk vergelijkbare 
opgave aan oude vesten
We halen ook inspiratie uit een 
vergelijkbaar project voor een oude 
kloostersite langsheen de Vesten van 
een stad. De school die hier vandaag 
gelegen is vertrekt en een nieuwe woonwijk 
aansluitend op het centrum wordt beoogd. 
Met deze site kan een groot deel van de 
vroegere Vesten opnieuw meer zichtbaar 
worden gemaakt. De relatie met het 
bestaande weefsel wordt gemaakt door 

bouwblok situeert zich een ondergrondse 
parkeergarage die zowel voor de bewoners 
als publiek open staat. Langsheen 
smalle straten worden de individuele 
rijwoningen getoond door lichte variaties 
in baksteenkleuren en patronen. Daarmee 
geeft het project een hedendaagse 
interpretatie van een historische steeg.

een nieuw parkje dat ontstaat door de 
verbreding van de straat. Ook hier is 
gestreefd naar een duurzame wijk waarin 
een stedelijke densiteit gecombineerd 
wordt met een groen karakter.
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INPLANTING
1/1000
Het plan:

Het nieuwe groene stadkwartier 
voor Maaseik is als volgt 
opgebouwd. Vier groene 
stadsbouwblokken vervolledigen 
de gebouwde structuur van de 
binnenstad. De stegen tussen 
de bouwblokken verbinden de 
nieuwe woonontwikkeling met het 
centrum. Rond enkele pleintjes 
kunnen andere functies een plek 
krijgen. Een groen park beëindigd 
de stadsrand en vervolledigd de 
groene stadswal.

1. Voorpleintje

2. Tuin

3. Parkeerpocket

4. Publiek park

5. Talud

6. Dienstencentrum

7. Parochiecentrum

8. Commerciële plint

9. Parochiekerk

10. Beschermde schuur

11. B&B Agnetendal

12. Woonzorgcentrum

13. Seniorenwoningen Dekenskamp
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Rand woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum is ingepland als een 
losstaand volume met open ruimte errond. 
Deze open ruimte wordt gedeeltelijk 
doorsneden door de auto-circulatie 
rondom het gebouw. De schaal en 
morfologie van dit gebouw staat in scherp 
contrast met het stadscentrum. 

We vinden het dan ook belangrijk om hier 
een duidelijke rand aan het stadscentrum 
te creëren.

We denken dat het niveauverschil op de 
projectsite, dat licht afloopt in de richting 
van de Maas, ons hier kan helpen om deze 
rand extra in scene te zetten. Wij denken 
er aan om de nieuwe stadswijk op de 
hoogte van de Monseigneur Koningsstraat 
te houden. Hierdoor zouden we een 
hoogteverschil van iets meer dan een 

 HET NIEUWE GROENE 
STADSKWARTIER 

VERBINDT DE HISTORISCHE 
BINNENSTAD, HET NIEUWE 

WOONZORGCENTRUM EN DE 
BUITENWIJKEN

meter krijgen tussen het peil van de wijk en 
de achterkant van het woonzorgcentrum. 
Dit niveauverschil willen we leesbaar 
maken door te werken met een talud 
met trappen en hellingen. Ook voor de 
ondergrondse parking is dit niveauverschil 
interessant. De toegangshelling vanaf 
de kant van het woonzorgcentrum moet 
minder dalen en er moet dus ook minder 
uitgegraven worden.

We denken dat het interessant zou 
kunnen zijn om de open ruimte rond het 
woonzorgcentrum, met beplanting en 
dergelijke, te laten aansluiten op het 
groene park dat we voorzien aan de kant 
van de wijk Dekenskamp, zodat deze 
visueel een geheel vormen.

Het huidige niveauverschil tussen het 
woonzorgcentrum en het ziekenhuis

Een beeld vanaf het woonzorgcentrum gekeken in de richting van de centrale steeg 
door het groene stadskwartier, in de achtergrodnd de aansluiting op de Hertstraat
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We sluiten het nieuwe woonkwartier aan 
op de structuur van het stadscentrum. 
We verlengen de Monseigneur 
Koningsstraat, de Hertstraat en de 
Kleine Kerkstraat over de projectsite. De 
nieuwe woonontwikkeling wordt zo een 
onderdeel van Maaseik. De projectsite 
tussen het stadscentrum en het nieuwe 
woonzorgcentrum wordt opgedeeld in 
4 bouwblokken van een gelijkaardige 

VIER GROENE 
BOUWBLOKKEN

Ook doorheen de wijk willen we het idee 
van de groene wal doortrekken. Het groen 
moet een intregraal onderdeel worden van 
deze duurzame wijk. Dit doen we binnen 
de bouwblokken. We werken met het 
idee van ‘besloten tuinen’ zoals we deze 
ook op andere plekken in Maaseik terug 
vinden. Het idee is om ongeveer 50% 
van de bouwblokken te bebouwen en de 
overige 50% uit te werken als tuinen. Deze 
tuinen liggen niet aan de binnenkant zoals 
bij een klassiek bouwblok maar raken aan 
de publieke ruimte van straten, stegen en 

EEN LUCHTIGE EN 
GROENE WOONWIJK

Door deze alternerende inplanting van de 
gebouwde volumes, is er steeds voldoende 
afstand tussen de verschillende gebouwen. 
Tegenover elk volume, aan de overzijde 
van de straat, is steeds een groene ruimte 
voorzien. De vis-à-vis wordt op die manier 
tot een minimum herleid, de privacy van 
alle bewoners wordt geoptimaliseerd.

De volumes worden zo en geplaatst dat 
alle woningen en appartementen steeds 
een goede Oost- en/of Westgerichte 
oriëntatie en dus een ideale bezonning 
hebben. Voor de appartementen streven 
we naar zo veel mogelijk hoekwoningen. 
Een dubbele oriëntatie geeft meer daglicht 
en laat meer flexibiliteit in de inrichting en 
planvorming toe. We vinden het belangrijk 
om typologieën aan te bieden die erin 
kunnen slagen om bewoners van Maaseik 
die anders naar de wijken in de rand 
zouden verhuizen, toch in dicht bij het 
centrum te houden. Anderzijds willen we 
wel inzetten op een stedelijke dichtheid, 
net zoals in de rest van het stadscentrum. 
Dichtheid is immers de eerste voorwaarde 
om tot een duurzame wijk te komen. Binnen 
deze structuur voorzien we verschillende 
woonvormen om tot een goede sociale mix 
te komen.

Langs de centrale Oost-Weststeeg stellen 
we voor om met stadswoningen te werken. 
Deze straat krijgt voordeuren en kan 
uitgroeien tot een levendige woonstraat. 
Door twee of meerdere kavels samen te 
bekijken kunnen ook gestapelde varianten, 
zoals kangoeroewoningen, bedacht 
worden. Deze woningen worden op 
maximaal 3 lagen voorzien. Rijwoningen 
slagen er in om dichtheid te combineren 
met een volledig private kavelstructuur en 
de luxe van een eigen tuin. Deze typologie 
kan starters en jonge gezinnen overtuigen 
om in de stad te blijven. Bovendien sluit 
de beperkte beukmaat, die we leesbaar 
kunnen maken in het straatbeeld, aan op 
de verticale ritmering die we in de straten 
van Maaseik tegen komen.

EEN GEVARIEERDE 
WIJK

De andere volumes zien we als stadsvilla’s, 
grote collectieve vrijstaande villa’s met een 
ommuurde tuin. De villa’s zijn opgebouwd 
uit appartementen met ofwel een tuin ofwel 
een ruim terras. Zoveel mogelijk van de 
terrassen proberen we niet te overbouwen 
om ze de kwaliteit van een tuin te geven. 
De stadsvilla’s worden geschrankt 
ten opzichte van elkaar geplaatst. 
Hierdoor ontstaat een dambordpatroon 
waardoor elke villa aan 4 zijdes op 
open ruimte aansluit. Deze typologie 
kan op verschillende manieren ingevuld 
worden. Er kunnen assistentiewoningen in 
voorzien worden, maar ook middenklasse-
appartementen of duplexwoningen zijn 
mogelijk. Op de bovenste verdiepingen 
kunnen natuurlijk ook ruime penthouses 
met zicht op het dakenlandschap en de 
groene wal voorzien worden. Door de 
geschrankte inplanting is een ruim uitzicht 
steeds mogelijk. Deze gebouwen kunnen 
variëren in hoogte naargelang de positie 
in het plan, we denken aan vier lagen, met 
accenten van vijf lagen op de koppen naar 
de Monseigneur Koningstraat en het park.

45m 8m 45m

50m
8m

60m

schaal. Een steeg in het verlengde van 
de Hertstraat koppelt de centrale inkom 
van het woonzorgcentrum aan de oude 
stad. Een dwarse steeg sluit aan op de 
nieuwe parkruimte en maakt verbinding 
met het parochiecentrum en de omgeving 
van de kerk. We ontwikkelen hier een 
hedendaagse stadswijk die aansluit bij het 
stadscentrum en optimaal profiteert van de 
ligging aan de rand.

pleinen. De tuinen worden wel afgesloten 
door tuinmuren om de nodige privacy te 
voorzien. Door openingen in deze muren 
en door hoge bomen kunnen we de groene 
tuinen mee het beeld van de straat laten 
bepalen. Sommige tuinen worden echt 
deel van de publieke ruimte en worden 
als pleintjes, als terrassen bij publieke 
functies of als voortuin ingericht. Ook hier 
wordt het omsloten karakter en de groene 
invulling als leidraad genomen voor de 
inrichting. 
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Vier bouwblokken van een gelijkaardige schaal gebaseerd op lijnen uit de omgeving

Bebouwing en tuinen wisselen af, enkele tuinen worden onderdeel van de publieke ruimte

Langs de centrale noord-zuid-steeg woningen van 2 of 3 lagen, de appartementsgebouwen 
zijn 4 lagen hoog met accenten aan de Monsigneur Koningsstraat en het walpark

In rood de stadswoningen, in groen de stadsvilla’s

VOORBEELDINVULLING 
VAN EEN STADSVILLA

13 appartmenten:

2x 150m², 4slpk

2x 120m², 3slpk

2x 100m², 2slpk

2x 90m², 2slpk

1x 75m², 1slpk

2x 70m², 1slpk

2x 60m², 1slpk

TOTAAL:

19 stadswoningen

ong. 110 appartementen
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PUBLIEKE FUNCTIES ALS 
HET PAROCHIEHUIS OF 

HET DIENSTENCENTURM 
KRIJGEN EEN 

PROMINENTE PLEK LANGS 
DE PLEINTJES IN HET 

NIEUWE WEEFSEL

Rand Agnetenklooster

Aan de Zuidkant van de projectsite 
bevinden zich een aantal restanten van het 
vroegere Agnetenklooster dat voor een 
groot deel de geschiedenis van de hele 
omgeving heeft bepaald. In de Sionstraat 
naar de N78 toe bevindt zich een kavel 
met twee beschermde gebouwen. Het 
achterste daarvan, naar de site toe, is de 
voormalige infirmerie, die deel uitmaakte 
van de Oostvleugel van het kloosterpand. 
De mergelstenen kloostermuur bleef 
nog gedeeltelijk behouden aan de zijde 
van de Koningin Fabiolalaan. Aan de 
achterkant van het parochiecentrum is 
het enige originele overblijvende deel 
van het klooster terug te vinden. Dit 
is de beschermde schuur die in haar 
oorspronkelijke vorm werd hersteld. 

De schuur kan in ons plan volledig 
vrij komen te staan. De aanliggende 
parochiezaal kan een nieuwe plek krijgen 
aan de andere kant van de doorsteek. 
Daardoor kan een pleintje ontstaan langs 
de schuur, dat door de parochiezaal 

gebruikt kan worden. In de oude muur naar 
de Monseigneur Koningsstraat kan een 
beperkte opening gemaakt worden die het 
pad rondom het sociaal huis aansluit op 
dit plein. We zien ook de mogelijkheid om 
eventueel een nieuwe doorsteek tussen 
de projectsite en de Sionstraat te maken, 
op de rand van de kavel van de huidige 
B&B Agnetenklooster. Hiermee zouden 
we het oude poortje in de muur langs de 
Sionstraat opnieuw kunnen activeren en 
de Kloostertuin wat meer betrekken op 
het omliggende weefsel. We laten ook de 
mogelijkheid om, tussen deze doorsteek en 
de schuur, langs de achterkanten van de 
diepe tuinen van de drie woningen langs de 
Sionstraat nieuwe voorkanten naar de wijk 
toe te ontwikkelen. De schuur krijgt op die 
manier een plek binnen een poreus weefsel 
van doorsteken, paden en pleintjes. We 
zullen onderzoeken of we de schuur ook 
een nieuwe functie kunnen geven in het 
plan.

Een beeld in het centrum van het groene stadskwartier, rechts zien we het voorpleintje 
bij het dienstencentrum dat een centrale plek krijgt tussen stad en woonzorgcentrum

Een beeld in de Monseigneur Koningsstraat, rechts het verplaatste parochiehuis dat 
aansluit op een pleintje voor de beschermde oude schuur, links de Kleine Kerkstraat
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Binnen de structuur van de nieuwe wijk 
ontstaan enkele bijzondere momenten. 
We kunnen hierop inspelen door publieke 
functies logisch te integreren in de wijk. 

In ons voorstel hebben we het 
parochiecentrum en het dienstencentrum 
daarom een nieuwe plek gegeven. 
Zonder de herlocalisatie van deze twee 
gemeenschapsfuncties werkt ons plan 
evengoed, zie p13 onderaan, maar we zien 
hierin toch een meerwaarde. Beide functies 
kunnen zo aangepast worden aan de 
noden van deze tijd en gekoppeld worden 
aan een interessante publieke ruimte. Zij 
kunnen mee de identiteit en leefbaarheid 
van de wijk gaan vorm geven en zorgen 
voor de binding met de omliggende wijken.

Het huidige parochiecentrum bevindt 
zich in het verlengde van de Kleine 
Kerkstraat en het lage gebouw neemt 
zo het zicht weg op de schuur. We 
geven het parochiecentrum een plek op 
de hoek van de nieuwe ontwikkeling. 
Het kan zo met een terras aansluiten 
op een Zuidgeoriënteerd plein met 
pétanquevelden en zitbanken rond een 
solitaire pleinboom, op de plek van 
het huidige parochiecentrum. De oude 
beschermde schuur komt zo volledig vrij 
te staan en wordt de spil van een publieke 
ruimte van steegjes en doorsteken tussen 
de nieuwe ontwikkeling, het Kerkplein en 
de Sionstraat. Ook de achterkanten van de 
woningen langs de Sionstraat zou hier een 
nieuwe voorkant kunnen krijgen. De oude 
stad en het nieuwe groene kwartier worden 
op mekaar betrokken.

Het dienstencentrum bij de sociale 
seniorenwoningen van het Dekenshof in 
het noorden kan een nieuwe plek krijgen 
in het centrum van de ontwikkeling. Deze 
ontmoetingsruimte is gelegen op een 
centrale plek langs de doorsteek tussen 
het woonzorgcentrum en het stadscentrum 
en de doorsteek tussen het Dekenshof 
en het parochiecentrum. Het nieuwe 
dienstencentrum kan worden gekoppeld 
aan een Westgerichte terrastuin.

NIEUWE PLEKKEN IN EEN 
LEVENDIGE WIJK

In het verlengde van de Monseigneur 
Koningsstraat hebben we een pleintje 
voorzien waarrond commerciële functies 
een plek kunnen krijgen. Op dit pleintje kan 
een parkeerpocket ingericht worden en 
krijgt de bushalte ruimte. Het kopse volume 
werkt het perspectief van de Monseigneur 
Koningsstraat af en krijgt een accent. In dit 
volume wordt de inrit naar de Noordelijke 
ondergrondse parking ingewerkt.

In de Zuidoostelijke hoek van de 
ontwikkeling  naar het woonzorgcentrum 
en de ovonde van de Koningin Fabiolalaan 
toe, krijgen we een gelijkaardige 
oplossing. De inrit naar de ondergrondse 
parking wordt hier ook gekoppeld aan 
een parkeerpocket. Het parkeren krijgt 
een logische plek in de publieke ruimte 
zonder de verbindingen voor fietsers en 
voetgangers te hinderen. 

We voorzien twee ondergrondse 
parkeergarages. Deze bevinden zich 
steeds onder de bouwvolumes wat de 
uitvoering vergemakkelijkt en toelaat om de 
tuinen echt groen in te richten. Een centrale 
ondergrondse straat geeft toegang tot 
de parkeerplaatsen onder de gebouwen, 
onder de rijwoningen een enkele rij, onder 
de villa’s een dubbele rij. De ondergrondse 
parking zal voor de bewoners van de 
nieuwe ontwikkeling dienen, maar indien 
mogelijk en gewenst zou hier ook een 
bijkomende capaciteit voor publiek 
parkeren kunnen gerealiseerd worden. De 
parking is immers goed ontsloten voor 
bovenlokaal autoverkeer en toch vlak bij 
het centrum van Maaseik gelegen. De 
haalbaarheid en wenselijkheid hiervan 
moet verder in het masterplan onderzocht 
worden.

De bebouwing met mogelijke publieke plinten aan de voortuinen

Parchiecentrum aan het plein bij de schuur en de parochiekerk (1), commerciëel gelijkvloers 
met inrit en een gebouwd accent om de Monseigneur Koningsstraat te beëindigen (2), een 

gebouwd accent aan het nieuwe walpark (3), inrit langs het woonzorgcentrum (4), het 
dienstencentrum centraal in het nieuwe groene stadskwartier (5)

1

2

3

4

5

Twee ondergrondse parkeergarages

Pororsiteit van de nieuwe wijk en aansluiting op de omgeving voor 
zacht verkeer (voetgangers en fietsers)

Gemotoriseerd verkeer wordt buiten de autoluwe wijk gehouden, twee parkeerpockets aan de 
inritten voor de ondergrondse parkings, in stippellijn de bereikbaarheid voor de brandweer
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DE HERTSTRAAT WORDT 
ALS CENTRALE STRAAT 

IN HET GROEN KWARTIER 
DOORGEZET EN MAAKT DE 

VERBINDING NAAR HET 
WOONZORGCENTRUM, DE 
MGR. KONINGSSTRAAT 

KRIJGT EEN VISUELE 
BEËINDIGING MET EEN 

BEBOUWD ACCENT

Rand Monseigneur Koningsstraat

De Monseigneur Koningsstraat is 
vandaag een vreemde straat door het 
asymmetrische profiel met aan de ene 
kant een continue gevel en aan de andere 
de open vlakte van de parking voor het 
ziekenhuis. De breuk in het weefsel wordt 
hier heel duidelijk. De Kleine Kerkstraat, de 
Hertstraat en het plein van de Monseigneur 
Koningsstraat, met de bunker, lopen hier 
letterlijk dood op niets.

Het is onze bedoeling om langs deze kant 
opnieuw meer continuïteit en schaal in te 
brengen door minutieus te onderzoeken 
hoe we best op het bestaande weefsel 
kunnen aansluiten:

De Kleine Kerkstraat wordt vandaag 
beëindigd door het lage gebouw van de 
parochiezaal. Wanneer we deze zaal in 
een verdere toekomst herdenken zouden 
we de parochiezaal beter kunnen richten 
naar de parochiekerk en kan de straat 

vloeiender doorgezet worden via een nieuw 
pleintje. Naast de schuur kan dit pleintje als 
verademing in de straat worden aangelegd. 
De straat wordt doorheen de site verlengd 
tot aan de Koningin Fabiolalaan.

De Hertstraat is een lange smalle straat. 
We zien de mogelijkheid om deze door 
te trekken, zoals de andere Oost-West 
verbindingen in Maaseik. Deze zou dan 
verlengd kunnen worden tot aan het 
gebouw van het woonzorgcentrum en 
eindigen in de centrale as van dit gebouw.

Het plein van de Monseigneur 
Koningsstraat, met de bunker is vandaag 
een vreemde ruimte. Het is niet echt een 
plein, maar ook geen straat. Wij denken dat 
we deze publieke ruimte kunnen versterken 
door het perspectief aan de kant van de 
projectsite te beëindigen met een nieuwe 
bebouwde wand. 

Beeld vanaf de Monsigneur Koningsstraat, komende van het westen, een gebouwd 
accent beëindigd de straat.

Een beeld komende uit de Hertstraat, de straat wordt doorgetrokken tot aan het 
woonzorgcentrum, langs de steeg zien we een afwisseling van bebouwing en tuinen
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We willen graag een autoluwe wijk maken 
waarin maximaal ingezet kan worden op 
verblijfskwaliteit en een veilige publieke 
ruimte. Daarom stellen we voor om al 
het private parkeren ondergronds te 
voorzien. Dit kan op een interessante 
manier gecombineerd worden met het 
idee om de wijk op het niveau van de 
Monseigneur Koningsstraat te houden. Aan 
de Noordelijke en de Westelijke zijde is er 
een niveauverschil van één meter tussen de 
nieuwe wijk en het omliggende landschap. 
De ondergrondse parking moet dus 
minder diep worden uitgegraven en wordt 
daarmee goedkoper. Anderzijds bekomen 
we zo het niveauverschil waarmee we de 
rand van het stadscentrum in scene willen 
zetten, we  benadrukken de herinnering 
aan de oude wal rond Maaseik waarbij 
de bebouwing uitkijkt over de groene 
omgeving. Rond de nieuwe woonwijk 

EEN VERBINDEND 
PUBLIEK PLATFORM

leggen we een groen talud. Door het talud 
snijden paden, hellingen en trappen die 
het nieuwe stadskwartier verbinden met de 
seniorenwoningen van het Dekenshof en 
het nieuwe woonzorgcentrum. Ten slotte 
zorgt dit niveauverschil ook voor privacy 
op de gelijkvloerse verdieping ten opzichte 
van de publieke ruimte van de groene rand.

Vanaf de Monseigneur Koningsstraat 
betreden we de autoluwe wijk. De publieke 
ruimte in de wijk wordt van gevel tot gevel 
aangelegd met subtiele verschillen in 
materiaalgebruik of tonaliteit. De aanleg zal 
neutraal worden gehouden om het groene 
karakter te onderstrepen en de bebouwing 
met de tuinmuren maximaal te laten 
uitkomen. De aanleg moet licht en luchtig 
blijven om het hedendaagse karakter van 
deze wijk te benadrukken.

In de noordoostelijke hoek creëren we een 
aaneensluitend park van 6000m². Dit park 
zet de scherpe rand van het stadscentrum 
in de verf en maakt tegelijkertijd de 
verbinding naar de omliggende wijken en 
het woonzorgcentrum. Het maakt deel 
uit van de groene stadswal en kan een 
betekenisvolle plek worden in het weefsel 
van Maaseik. Twee brede paden aan de 
buitenzijdes verbinden de verschillende 
stadsdelen en houden de centrale groene 
ruimte open. Het talud maakt hier deel van 
uit. Deze ruimte zien we als een grasveld 
met verspreide solitaire bomen op het 
talud. Het park breidt uit naar het huidige 

EEN NIEUW WALPARK ALS 
ONTMOETINGSRUIMTE !

Het publieke platform met pleintjes, voortuinen en parkeerpockets. Naar het walpark wordt een rustpunt voorzien 
als een verbreding van de kraag rondom het nieuwe groene stadskwartier.

De groen stadswal van Maaseik wordt zichtbaar gemaakt door een nieuw publiek walpark en private ommuurde 
binnentuinen die het groene beeld van de wijk versterken.

dienstencentrum. Hier is het park vlak 
en zien we de mogelijkheid om actieve 
sport- en spelelementen te integreren 
in het wijkparkje. Een intergenerationele 
invulling die zich kan richten op jongeren 
en ouderen lijkt hier op zijn plaats gezien de 
aanwezigheid van een woonzorgcentrum, 
seniorenwoningen en de ontwikkeling van 
een nieuwe wijk met een mix van  jonge 
gezinnen en assistentiewoningen. Als het 
dienstencentrum verplaatst wordt naar 
de nieuwe ontwikkeling, dan kan het park 
uitbreiden in de richting van het Dekenshof.
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HET NIEUWE 
WALPARK VORMT EEN 
ONTMOETINGSRUIMTE 

TUSSEN HET 
STADSCENTRUM, 
DE OMLIGGENDE 
WOONWIJKEN 

EN HET NIEUWE 
WOONZORGCENTRUM

Rand Dekenshof

Aan de Noordkant van de site bevindt 
zich de wijk Dekenskamp/Dekenshof 
met de seniorenwoningen en het 
dienstencentrum. De overgang tussen het 
dichte stadsweefsel en het open weefsel 
van dit seniorenweefsel is heel bruusk. De 
aansluiting tussen beide is ook niet even 
duidelijk en leesbaar. Een voetgangers- en 
fietsersdoorsteek en het dienstencentrum 
zorgen voor een zekere aansluiting. De 
open ruimte aan deze kant van het huidige 
hospitaal is echter zeer onbestemd.

Wij zien de mogelijkheid om een nieuwe 
overgang tussen het stadscentrum en deze 
randwijk te creëren.

We willen een heldere rand aan het 
stadcentrum geven en dit kunnen we doen 
door de verbinding tussen het plein van 
de Monseigneur Koningsstraat, langsheen 
de rand, naar de ovonde van de Koningin 
Fabiolalaan. Dit kan een groene verbinding 

zijn die herinnert aan de groene wal. Ter 
hoogte van de wijk Dekenskamp zouden 
we alle open ruimte maximaal kunnen 
inzetten om een nieuwe groene plek te 
creëren. Een groene plek verbonden 
aan de wal, maar die ook betekenis kan 
krijgen voor de bestaande en nieuwe 
bewoners als speel- of ontmoetingsplek, 
met speeltoestellen voor kinderen of 
pétanquevelden voor de senioren. Ook de 
omgeving rond het dienstencentrum kan 
mee opgenomen worden in deze groene 
plek.

Als we in een verdere toekomst ook 
het dienstencentrum zouden kunnen 
herdenken, stellen wij voor om hiervoor een 
nieuwe locatie te voorzien, bijvoorbeeld in 
de nieuwe stadswijk. De extra open ruimte 
die hierdoor vrij komt zou kunnen worden 
toegevoegd aan deze groene plek.

Een beeld vanuit het toekomstige Walpark, gekeken naar het groene stadskwartier, een 
talud maakt de verbinding tussen het hoger gelegen publiek platfoem en het nieuwe 
publieke park

Een ommuurde binnentuin in het nieuw groen stadskwartier, stadswoningen en 
stadsvilla’s delen deze tuin maar hebben toch voldoende privacy
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LIGGINGSPLAN IN MAASEIK
1/2000

Scenario 1
We stellen voor om het nieuwe 
groene stadskwartier op te laden 
met enkele publieke functies op 
maat van de wijk. Het parochiehuis 
(1) en het dienstencentrum (2) 
kunnen verplaatst worden en een 
plek krijgen langs kleine pleintjes 
binnen het nieuwe stadskwartier. 
Het plan hierboven toont het 
resultaat wanneer deze opties 
worden meegenomen. Het nieuwe 
parochiehuis komt langs een 
pleintje te staan in het verlengde 
van de Kleine Kerkstraat, de 
beschermde schuur komt vrij te 
staan, het walpark kan vergroten 
en het dienstencentrum krijgt een 
centrale plek tussen binnenstad en 
woonzorgcentrum.

Scenario 2
Ook zonder deze opties krijgen 

we een interessant plan. Het 
eindbeeld daarvan staat hiernaast 

weergegeven in een zoom 
van het groene stadskwartier. 

Het parochiehuis (1) en het 
dienstencentrum (2) blijven op hun 

huidige postie staan.

1

1

2

2
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Visie: concreet en toch flexibel
We staan met dit masterplan helemaal 
aan het begin van een lang proces voor 
de ontwikkeling van deze site. Er is al een 
ruime planningscontext op de schaal van 
Maaseik en op bovenlokale schaal, maar 
voor de site zelf is dit het eerste concrete 
plan. Het is dan ook belangrijk te starten 
met de opmaak van een duidelijke visie en 
ambitie die de neuzen van alle betrokkenen 
in dezelfde richting draait. Op deze 
manier weten we waar we naar toe willen 
werken bij de opmaak van het masterplan. 
Op basis van deze visie kunnen we dan 
beginnen te werken aan de concrete 
ruimtelijke invulling van de site. Dit valt 
uiteen in twee grote delen: het masterplan 
en het beeldkwaliteitsplan.

RESULTATEN EN PRODUCTEN
Masterplan: concreet en maatvast
Het masterplan is een concrete ruimtelijke 
invulling van de visie voor de site. Dit 
valt uiteen in heel wat verschillende 
thema’s, bv. het landschap, de aansluiting 
op de omgeving, de ontsluiting, de 
parkeeroplossing, de publieke en private 
open ruimte, de inplanting van gebouwen 
met de definitie van bouwvelden,… 
Als onderlegger voor het toekomstige 
verkavelingsplan is het belangrijk om met 
een metrisch correct plan te eindigen. Hoe 
breed is die publieke weg? Hoe diep is die 
private kavel? Door maatvast te tekenen 
dwingen we ons ook om de ruimtelijke 
visie concreet te testen. We maken een 
plan waarop we kunnen rekenen, maar 
waarbinnen nog wel voldoende vrijheid 
voor architecturaal ontwerp wordt gelaten.

Beeldkwaliteitsplan: beeldend en 
wervend
De site zal gefaseerd ontwikkeld worden.  
Om ervoor te zorgen dat de eenheid 
en samenhang van de site niet verloren 
gaat wordt het beeldkwaliteitsplan 
ingezet. Hierin wordt de identiteit van de 
site vastgelegd. Dit kan van algemene 
sfeerbeelden tot en met voorbeelden 
van architecturale details gaan. Het 
beeldkwaliteitsplan moet kunnen worden 
gebruikt als een handleiding voor iedereen 
die in de toekomst bij de ontwikkeling van 
de site betrokken wordt. We willen in het 
beeldkwaliteitsplan niet alles vastleggen 
tot in de kleinste details, we willen vooral 
inspireren. We willen tonen op welke 
manier de grote stedenbouwkundige lijnen 
van het materplan op een interessante 
en kwalitatieve manier kunnen worden 
ingevuld.

VISIE

MASTER-
PLAN

BEELD-
KWALITEITS-

PLAN

AANPAK

Een cyclisch proces
Het proces dat we voorstellen is geen 
lineair proces. Het is een cyclisch proces 
dat per cyclus een aantal fasen doorloopt. 
Het ontwerpteam start met de opmaak 
van studiemateriaal. Dit materiaal wordt 
doorgenomen met de projectgroep en de 
stuurgroep om de haalbaarheid van de 
verschillende voorstellen af te toetsen. 
Vervolgens worden de voorstellen in 
communicatie met de verschillende 
stakeholders besproken aan de hand 
van een communicatiemoment. Hieruit 
komen nieuwe ideeën, aanvullingen, 
aanpassingen,... Deze worden verwerkt in 
een nieuwe studiefase. Tijdens dit project 
doorlopen we 3 dergelijke cycli. Maar dit 
proces hoeft niet op te houden met het 
einde van het masterplan. Integendeel, het 
zou ook na de opmaak van de studie nog 
door kunnen lopen tot en met de realisatie 
van concrete deelprojecten. 

Een interactieve overlegstructuur
Om tot een gedragen masterplan 
te komen is het noodzakelijk om 
voldoende regelmatig en voldoende 
breed te overleggen. We stellen een 
overlegstructuur voor met een stuurgroep 
en een werkgroep. In de werkgroep zitten 
de personen vanuit de verschillende 
stakeholders die het project dagdagelijks 
opvolgen en die de technische kennis 
hebben om actief aan een werkvergadering 
deel te nemen. De werkgroep kan 
steeds uitgebreid worden met de 
nodige specialisten en andere betrokken 
diensten. De stuurgroep zorgt voor de 
bekrachtiging van de resultaten van elke 
fase en neemt de nodige beslissingen. Op 
de communicatiemomenten worden de 
nodige stakeholders uitgenodigd. Ons idee 
is om een creatieve en opbouwende sfeer 
te creëren en ver weg te blijven van de 
typische hoorzittingen.

Een continue evaluatie van de 
haalbaarheid
Bij elke ruimtelijke ingreep willen we 
de haalbaarheid aftoetsen op sociaal, 
ecologisch en economisch vlak. We 
voorzien speling in ons budget om 
de noodzakelijke specialisten in te 
schakelen voor financiële haalbaarheid 
en PPS enerzijds en voor participatie en 
communicatie anderzijds. We kunnen 
hiervoor putten uit een groot netwerk van 
samenwerkende bureaus die we graag 
voorstellen aan de opdrachtgever.

Sociaal: Het is belangrijk om vanaf het 
begin een actief engagement te vragen 
bij de verschillende stakeholders. Dit 
engagement moet na elke tussenstap 
vernieuwd worden. 

Ecologisch: Ook de ruimtelijke kwaliteit 
en het de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving moet vanaf het begin in het oog 
gehouden worden. 

Economisch: Om concrete engagementen 
bij de stakeholders te bekomen is het 
noodzakelijk om ook het financiële 
en operationele aspect van een 
ontwerpvoorstel te bekijken.

Een open ontwerpproces
Onze ontwerpvoorstellen moeten 
voldoende ‘leesbaar’ worden gemaakt 
zodat iedereen ze gemakkelijk kan 
begrijpen. Plannen alleen zijn vaak te 
abstract om de ruimtelijke impact te 
kunnen inschatten. Daarom stellen we 
voor om vanaf het begin met een grote 
volumemaquette te werken van de 
projectsite en omgeving. De ingrepen 
worden leesbaar in alle dimensies. Door 
vanaf het begin met dezelfde maquette 
te werken wordt de evolutie van de 
voorstellen ook duidelijk. Een maquette 
laat ook toe om ‘live’ op de vergadering 
dingen aan te duiden, aan te passen en uit 
te testen. Met een groene pijl op een plan 
is iedereen het snel eens. Wanneer deze 
pijl concreet wordt uitgewerkt, worden de 
gevolgen echter hard gemaakt.

We stellen ook voor om, indien mogelijk, 
alle overlegmomenten op het terrein zelf 
te laten doorgaan. Al te vaak zitten we in 
donkere vergaderzalen, indien we op de 
site vergaderen kunnen we op het terrein 
gaan en de ingrepen ter plaatse toelichten. 
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van ontwerp naar project

VISIE OP DUURZAAMHEID
We willen een duurzaam project 
voorstellen. We willen daarom in dit 
masterplan meer in detail gaan op de 
architectuur, inrichting en technieken.
Enkel met concrete beelden kunnen 
we potentiële ontwikkelaars overtuigen 
van de kwaliteiten van een vernieuwend 
woonconcept. Duurzaamheid is een 
concept dat consequent moet toegepast 
worden vanaf de grote inplanting tot en 
met de concrete uitwerking van details. 
Duurzaamheid moet de leidraad zijn op alle 
niveaus. Hoe kunnen we een uitdagend 
duurzaam project ontwikkelen dat tegelijk 
haalbaar en leefbaar is in Maaseik.

Duurzaamheid als luxe voor 
iedereen
Duurzaamheid, in al zijn aspecten, wordt 
nog te vaak als een last in plaats van 
als een lust bekeken. Dit idee willen we 
absoluut doorbreken. Voor ons is het 
belangrijk dat de maatregelen om tot een 
duurzame wijk te komen niet ten koste 
gaan van het wooncomfort. Integendeel 
we denken dat het net mogelijk is om 
meer voor minder te krijgen. Een duurzame 
wijk zal immers nooit een succes zijn 
als de bewoners de meerwaarde ervan 
niet voelen. Het is daarom belangrijk om 
te kijken vanuit het perspectief van de 
verschillende toekomstige bewoners. 
Door een ontwerp te maken op maat 
van de woonwensen van deze bewoners 
kunnen we tot een optimaal ruimtegebruik 
komen. Door voldoende flexibiliteit in te 
bouwen zorgen we ervoor dat het project 
kan meegroeien met zijn bewoners en 
de behoeftes van de ontwikkeling. De 
nieuwe bewoners moeten in deze wijk meer 
aangeboden krijgen vergeleken met wat ze 
zich in een traditionele wijk zouden kunnen 
veroorloven.

Duurzaamheid op niveau van de wijk:

• Autoluwe wijk

• Water zichtbaar maken

• Regenwatervijver

• Helofytenfilter

• Herbruik regenwater

• Natuurvriendelijke wadi’s met 
bodembedekkers en heesters 

• Reductie verharde oppervlakte

• Bomen als duurzaam instrument

• Participatieve en actieve inrichting van 
de open ruimte

Duurzaamheid op niveau van de woning:

• Diversiteit in woningtypes

• Uitbreidbare typologieën

• Aanpasbare woningen

• Duurzame materialen 

• Gebouwschil optimaliseren

• Zonwering

• Lagetemperatuurverwarming of zelfs 
geen verwarming

• Warmteterugwinning

• Gestuurde Ventilatie

• Groendaken

Collectiviteit als duurzame 
maatregel
Het traditionele weefsel van de stad 
bestaat voornamelijk uit publieke ruimte 
en private kavels. Nochtans schuilen er 
volgens ons net belangrijke potenties in 
de tussenschaal van de collectieve ruimte. 
Het is net op deze gedeelde schaal dat 
bepaalde duurzaamheidsmaatregelen het 
meeste zin hebben. Traditionele woningen 
zijn nooit ontwikkeld om te voldoen 
aan de veranderende woonbehoefte 
van de bewoner. We zien dat deze 
onaangepastheid steeds meer een 
probleem vormt. 

We willen de individualiteit van elke 
bewoner garanderen. Maar tegelijkertijd 
kan de inwoner onderdeel worden van 
een grotere groep en profiteren van 
de voordelen hiervan. Technieken die 
op schaal van een individuele woning 
onhaalbaar of weinig rendabel zijn, 
kunnen dikwijls op een grotere schaal wel 
een meerwaarde betekenen. Maar ook 
collectieve ruimte kan als een meerwaarde 
gedeeld worden met medebewoners. 
In plaats van iedereen een tuin van 
gemiddelde grootte te geven, krijgt 
iedereen een kleine private tuin met 
daarbovenop een gemeenschappelijk 
buurtpark en een gedeelde tuin. We 
denken hierbij ook aan utilitaire lokalen 
zoals technische ruimtes, vuilnislokalen 
en fietsenstallingen. Maar daarnaast 
kunnen ook gedeelde gebruiksruimtes 
toegevoegd worden aan de private 
kwalitatieve woonruimte, bijvoorbeeld 
ateliers, bureauruimtes, gastenkamers,.. 
Extra ruimte als luxe.

Duurzaamheid op niveau van het collectief:

• Gedeelde ruimtes

• Gedeelde tuinen

• PV panelen

• Zonnecollectoren

• Regenwaterrecuperatie

• Warmtepomp of WKK

• Collectief tussenklimaat en passieve 
zonne-energie


