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1. INTRODUCTIE

In deze bundel presenteren wij u graag de resultaten van onze studie naar de opmaak 
van een master- en beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Kontich. Wij 
hebben getracht om een verhaal te presenteren waarin Kontich zich op een duurzame 
manier verder ontwikkelt tot een gemeente waar de nieuwe stedelingen die Vlaanderen 
bevolken aantrekkelijk kunnen wonen, werken en recreëren in een omgeving die in 
ruimtelijke harmonie verkeert met het landschappelijke achterland. 

Graag gaan wij aan de hand van deze neergeschreven visie op de herinrichting voor 
het centrumgebied met u als opdrachtgever een dialoog aan. Wij hebben echter niet 
de pretentie dat we op deze korte termijn al een alomvattend ontwerp hebben weten 
te maken, maar menen wel dat we de belangrijke facetten van de huidige problematiek 
onder de loep hebben genomen waarna we via een ontwerpend onderzoek naar 
mogelijke oplossingen toe hebben gewerkt.

Na deze wedstrijd zien wij de dialoog als een belangrijk element in het proces om tot 
een	definitief	 verhaal	 te	 komen.	Hopelijk	 kunnen	wij	u	alvast	met	deze	presentatie	
overtuigen van onze werkwijze. 
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Kontich is gegroeid als landelijk gemeente aan de rand van het stedelijk gebied van 
Antwerpen. De groei van het dorp is gepaard gegaan met de aanleg van verschillende 
treinverbindingen die later deels zijn vervangen door wegen. 

Het centrumgebied wordt gekenmerkt door een karakteristieke morfologie van 
kleinschalige bebouwing langsheen nauwe straten die een gevarieerd aanbod aan 
winkels en andere voorzieningen herbergen. Het kleinschalige karakter van het 
centrumgebied beschouwen we als een belangrijke ruimtelijke kwaliteit. Tegenover 
deze kleinschaligheid staat de ‘grootschaligheid’ van de aanwezige - doch onzichtbare 
– groenstructuren die ingesloten zitten in de bouwblokken die het historische centrum 
omringen. 

Daarnaast kent Kontich een hoog voorzieningenniveau en een bloeiend verenigingsleven 
en beschikt Kontich bovendien over een klein arsenaal historisch interessante gebouwen 
die mee de mentale geschiedenis van de gemeente bepalen. Momenteel hebben deze 
gebouwen niet de monumentale ruimte die ze eigenlijk gezien hun belang verdienen 
en worden ze eerder verdrukt door de huidige verkeersproblematiek. 

Bovenstaande ruimtelijke kwaliteiten worden echter overschaduwd door een aantal 
belangrijke ruimtelijke problemen die de leefbaarheid van Kontich in het gedrang 

1771-1778 1846-1856 19371903

Historische groei van Kontich
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2. PROBLEMATIEK

brengen. Deze problematiek kunnen we samenvatten in drie lijdende kernbegrippen: 
identiteit, mobiliteit en verblijfskwaliteit.

Deze elementen overschaduwen momenteel de huidige kwaliteiten en ruimtelijk 
potentieel van de gemeente, wat het imago schaadt en de identiteit ondersneeuwt. Het 
is van belang dat de kwaliteiten van Kontich naar voren worden gehaald en opnieuw 
in een ruimtelijke structuur worden gebracht terwijl voor de overheersende problemen 
een alternatieve oplossing wordt gevonden.

2.1 Identiteit

Onleesbaarheid
Kontich is nagenoeg ‘opgeslokt” door de conurbatie-vlek die Antwerpen is. Enkel 
een klein openruimte gebied aan de noordrand scheidt Kontich nog van de rafelige 
zuidrand	Antwerpen.	Men	ervaart	dit	openruimte	gebied	slechts	kortstondig	en	filmisch	
vanuit de radiale steenwegen die naar het centrum leiden. Op het historische centrum 
na, bestaat Kontich hoofdzakelijk uit een aaneenschakeling van nagenoeg identieke 
verkavelingen. Dat maakt dat Kontich amper als afzonderlijke entiteit en identiteit 
gelezen kan worden.

Orientatie
Op verschillende plaatsen in deze conurbatie-vlek liggen ingesloten openruimte gebieden 
die een landbouwgebruik kennen. Deze openruimte gebieden vormden voorheen het 
‘achterland’ van Kontich, maar werden geleidelijk ingesloten door verlinting. Hierdoor 
ontstond een verstoorde wisselwerking tussen de identiteit en de orientatie.

Deze ingesloten openruimte gebieden bezitten belangrijke potenties als oriëntatiepunten 
die het omringende stedelijke weefsel opnieuw identiteit kunnen geven. In het oosten 
onderscheiden we een openruimte gebied dat ingeklemd zit tussen Hove, de Stations-
wijk annex Lint en de Blauwe Steen. Het gebied is nauwelijks ervaarbaar als gevolg van 
de verlinting langsheen de Ooststationstraat. In het zuiden strekt de verlinting zich uit 
richting Waarloos en in het westen richting Aartselaar als wiggen in het open gebied. 

1937 1962 1969 1991-2005



8

2.2 Mobiliteit

Het centrum van Kontich heeft te lijden onder een mobiliteitsproblematiek die de 
leefkwaliteit van zowel bewoners als de verblijfskwaliteit van bezoekers negatief 
beïnvloedt. Deze mobiliteitsproblematiek is drieledig:

Dichtslibbing
Enerzijds wordt het centrum ‘doorkliefd’ door doorgaand verkeer van en naar de E19. 
Bijna 40% van het doorgaand verkeer is niet-bestemmingsverkeer dat zich via sluipwegen 
door het centrum tracht te wringen. Door de zeer amorfe bebouwingstructuur (kleine 
korrelgrootte, nauwe gabariten) in het centrum, ontstaat er dichtslibbing en overmatige 
densifiering	in	de	tijdruimte.	De	auto	is	over-proportioneel	aanwezig	in	het	beeld	en	in	
de interactie met de zwakke weggebruiker. Er is nijpend gebrek aan overzicht, leegte 
en	rustige	overschouwing.	Er	is	een	overmatige	en	geïntensifieerde	beeldprikkeling.
 
Parkeren
Anderzijds wordt nagenoeg elke vierkante meter openbare ruimte in het centrum 
ingenomen door parkeerplaatsen. De (nauwe) straten staan vol en de pleinen 
worden gebruikt als parking. Dit is op zich niet onlogisch: de huidige parkeerbehoefte 
wordt ingeschat op 700 parkeerplaatsen, de huidige capaciteit bedraagt echter 350 
parkeerplaatsen. Hierdoor ontstaat een heftige frictie die in enkel met drastische 
ingrepen is om te keren. 

Openbaar vervoer
Ten derde vormt Kontich een intens knooppunt van buslijnen: een 10tal verschillende 
buslijnen  passeren door het centrum. Doordat 2 buslijnen het gemeenteplein gebruiken 
als eindhalte ontstaat heel wat overlast. (draaiende motoren en ruimte-inname door 
wachtende bussen,…)

Parkeerdruk in nauwe woonstraten

Sint-Martinusplein

Stationsgebied
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2.3 Verblijfskwaliteit

Het centrum van Kontich heeft verschillende openbare ruimtes: het gemeentepark, het 
gemeenteplein, het Sint-Jansplein, het Sint-Martinusplein. Elk van deze ruimtes wordt 
echter gekenmerkt door een hoge mate van ontoegankelijkheid en een gebrekkige 
ruimtelijke kwaliteit wat betreft de materialisatie.

Toegankelijkheid
Het parkeren is dominant aanwezig en heeft geleid tot een ad hoc inrichting van de 
openbare ruimte. Nagenoeg elke vierkante meter pleinruimte wordt aangewend om te 
parkeren. Hierdoor verliezen de pleinen hun functie als publieke ontmoetingsplaats. Dit 
nijpende tekort aan toegankelijke openbare ruimte wordt bovendien nog verscherpt 
door het zeer hoge aandeel aan scholieren op bepaalde piekmomenten.

Materialisatie
De materialisatie van de belangrijkste openbare ruimtes is doorgaans ondermaats. 
Doordat  verschillende materialen door elkaar worden gebruikt ontstaat een chaotische 
indruk.

Rommelige materialisatie

Gemeenteplein

Sint-Jansplein
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Openbare ruimte op 3 verschillende schaalniveaus

2 openbaar vervoer polen waartussen het centrum wordt opgespannen
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3. VISIE

Wij zien Kontich op een duurzame manier ontwikkelen naar een gemeente waar 
bewoners graag verblijven en bezoekers graag naar toe komen. De strategie om dit  te 
bereiken is door de  intrinsieke kwaliteiten die de identiteit van Kontich kunnen dragen 
te versterken en tegelijkertijd voor de zaken die nu als problematisch worden ervaren 
(gebrek aan identiteit, verblijfskwaliteit en mobiliteitsdruk) een oplossing bieden.   
Precies door het transformeren van deze aspecten kan de leefkwaliteit toenemen. 

Deze strategie vertalen we in de versterking van componenten en structuren die de 
ruimtelijke samenhang van Kontich vatten. De identiteitsbepalende ruimtelijke structuur 
van Kontich, die tevens de problematiek omvatten, kunnen we symbolisch uiteenleggen 
in lijnen en plekken. 

Het hiërarchische ordenen van deze componenten vormt het ruimtelijk principe van de 
strategie. Daarbij heeft het ruimtelijk principe betrekking op verschillende schaalniveaus: 
van kerkwegel tot steenweg (lijnen) en van plein tot regionaal landschapspark 
(plekken). Hierbij worden de lijnen ondergeschikt gemaakt aan de plekken. Dit wordt 
binnen de bebouwde kom ontworpen door de plek ‘over ‘ de lijn heen te situeren. In 
het buitengebied krijgt dit concept een andere invulling; daar biedt een onderbreking 
van de traditionele boomlinten een vista op het landelijk gebied.

Het centrum wordt opgespannen tussen twee gedifferentieerde openbaar vervoer 
polen; het bestaande stationsgebied van Kontich Kazerne en het toekomstige tram/bus 
transferium aan het einde van de Molenstraat. Het concept ‘plek’ en ‘lijn’ weergegeven
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Masterplan
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4. MASTERPLAN

In het masterplan is de visie om identiteit te verlenen aan Kontich door de in 
ruimtelijke concepten de nadruk te leggen op lijnen en plekken nader uitgewerkt in 
ontwerpvoorstellen voor een aantal locaties. We willen door middel van deze locaties 
laten zien hoe een invulling gegeven kan worden aan de visie. Dit zou vervolgens ook 
op andere locaties toegepast kunnen worden.

4.1 Lijnen 

Het ruimtelijke principe van de lijnen heeft betrekking op de herinrichting van de 
wegenstructuren op verschillende schaalniveaus. Op het laagste schaalniveau wordt 
ingezet op het creëren van een samenhangend netwerk van trage wegen die de omsloten 
binnengebieden toegankelijk maakt. Op het hoogste schaalniveau daarentegen wordt 
ingezet op het ontmoedigen van sluipverkeer doorheen de historische kern. 

De fundamentele oplossing voor het probleem van sluipverkeer (hoogste schaalniveau) 
situeert zich op bovengemeentelijk niveau in de vorm van een oost-west verbindingsweg 
ten noorden van Kontich. In afwachting hiervan stellen we een korte termijn oplossing 
voor bestaande uit volgende basiselementen:

a.	 Het	herprofileren	van	de	verschillende	radialen	(steenwegen)	waarbij	de			
rijweg	wordt	versmald	en	de	voetpad-	en	fietspadzones	worden	gemaximaliseerd.	Het	
“knijpen” van de radialen heeft tot gevolg dat het niet-bestemmingsverkeer ontraden 
wordt om de kern te doorwaden.

b. Een aantal mogelijke ‘shortcuts’ tussen de radialen oordeelkundig te knippen. 
Dat betekent dat de radialen de uitgaande en inkomende bewegingen opvangen, maar 
door die radialen zelf te knijpen wordt het niet-bestemmingsverkeer ontmoedigd.

c. In het centrum (gemeenteplein) worden de radialen ondergeschikt gemaakt 
aan de plekken door gemengd-verkeer-zones te implementeren. Het gemeenteplein 
in het centrum loopt letterlijk “over” de radiale steenwegen waardoor het in zijn 
anticipatief karakter vertragend en ontradend werkt.

De verschillende structurerende lijnen werken op een verschillend schaalniveau. 

Daarbij heeft elke lijn zijn eigen ruimtelijke logica en een eigen ruimtelijke vertaling. 
We onderscheiden 4 verschillende lijnstructuren:

Steenwegen

De steenwegen zijn de radiale verkeersaders die het centrum doorklieven. Het 
gemeenteplein vormt m.a.w. het ‘knooppunt’ van deze radiale steenwegen. Ons 
voorstel bestaat erin net deze ‘knoop’ te herontwerpen waardoor het doorgaand 
verkeer	 ontmoedigd	wordt.	 Daarnaast	 stellen	we	 een	 specifieke	 beplanting	 van	 de	
radiale verkeersaders voor in functie van de beeldkwaliteit. De steenwegen buiten en 
binnen	het	kerngebied	krijgen	daarbij	een	verschillend	beplantingsprofiel.

a. Steenwegen buiten het kerngebied

De steenwegen buiten het kerngebied worden voorzien van laanbeplanting die telkens 
gekoppeld is aan de lintbebouwing. Op plaatsen waar geen lintbebouwing staat worden 
geen bomen voorzien waardoor raamvormige “georchestreerde openingen” ontstaan 
die een gericht zicht bieden op het achterliggende landschap. Op die manier ontstaat 
een alternerende wand van bomenrijen. De bestaande lintbebouwing wordt visueel 
verbonden door boomlinten. Het lint op de Ooststationstraat zou op lange termijn 

Masterplan 3 schaalniveaus ‘lijnen’
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Principe doorsnede volgens Kopenhagen modelWoonstraat in Kopenhagen
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moeten worden opengewerkt, met op zijn minst een paar encadrerende “bressen” die 
de “landelijke” ruimte zichtbaar maakt.

b. Steenwegen binnen het kerngebied

De steenwegen binnen het kerngebied worden op een zeer verschillende manier 
behandeld dan de steenwegen buiten het kerngebied. De steenwegen binnen het 
kerngebied worden vandaag gekenmerkt door aaneengesloten bebouwingslinten die 
op een aantal plaatsen worden doorbroken door groenstructuren. Ons voorstel bestaat 
erin deze groenstructuren extra te accentueren in het straatbeeld door deze net ‘over’ 
de weg te trekken. Hierdoor ontstaan interessante oriëntatiepunten in de vorm van 
groenmassa’s die het eentonige langgerekte straatbeeld een geleding geven. Deze 
ingreep vormt de inversie van de ingreep voor de steenwegen buiten het kerngebied. 
Buiten	het	kerngebied	worden	de	linten	visueel	gecamoufleerd	waardoor	laterale	vista’s	
ontstaan op het omringende landschap. Binnen het kerngebied daarentegen wordt de 
perspectiefwerking van de lintbebouwing visueel versterkt en wordt het omringende 
landschap letterlijk naar binnen getrokken waardoor horizontale vista’s ontstaan. Op die 
manier wordt de ruimtelijke beleving dat men het centrumgebied ‘betreedt’ versterkt.

Dwarsstraten

De dwarsstraten die mogelijke ‘shortcuts’ vormen tussen de radiale steenwegen worden 
geknipt zodat niet-bestemmingsverkeer wordt vermeden. Dat heeft voor gevolg dat een 
aantal dwarsstraten omgevormd kunnen worden tot verkeersarme woonstraten. Door 
deze dwarsstraten te herstructureren in functie van de zwakke weggebruiker ontstaat 
er een grotere verblijfskwaliteit. De smallere rijlopers en oordeelkundig ingeplante 
parkeernissen impliceren meer ruimte voor de zwakke weggebruiker. Bredere voetpaden 
geven een gevoel grotere bewegingsvrijheid.

We	stellen	voor	het	profiel	van	de	dwarsstraten	her	in	te	richten	volgens	het	Kopenhaagse	
straatprofiel.	Daarbij	wordt	dwars	op	de	rijweg	geparkeerd	en	worden	bomen	voorzien	
aan het begin van de parkeerplaatsen (in plaats van op voetpad aan het einde van 
de parkeerplaats). Op die manier krijgen de bomen de noodzakelijke ruimte om uit te 

groeien tot een volwaardig bomenbestand.

Woonerven

De straten en stegen in het historische centrum van Kontich worden omgevormd tot 
woonerven. Deze woonerven zijn smalle kronkelende straten met een overwegend 
‘stenig’ karakter. Op een aantal welgekozen plaatsen worden grote solitaire bomen 
voorzien die voldoende ruimte krijgen om uit te groeien tot volwaardige bomen.

Als overschouwbare rustplekken tussen het dense kluwen van straten.
De punten (rustplaatsen: pleinen zowel grote als kleinere) worden bij deze de 
belangrijkste herkenbare plekken in de (klein)stad, daar waar tot op heden, de “lijnen” 
vooropstonden. De bewegingen “door” en “naar binnen”.

Trage wegen (kerkwegels en doorsteken)

Op het laagste schaalniveau creëren we een samenhangend net werk van trage 
wegen die de verschillende groene binnengebieden met elkaar verbindt. Het trage 
wegennetwerk vormt een complementaire structuur aan de verkeerswegen.

Typologie woonerf
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Compositie van de voorgestelde ingrepen
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4.2 Plekken

Het ruimtelijke principe van de plekken heeft betrekking op het articuleren van de 
identiteit betekenisvolle plekken (parken pleinen en transferia) te creëren die op 
verschillende schaalniveaus functioneren.

Binnen het stedelijke weefsel is het belangrijk om een aantal beeldbepalende plaatsen 
in hun identiteit te articuleren. Hier lenen de aanwezige pleinen lenen zich uitermate 
goed voor. Door die pleinen leeg te maken en aan de zwakke weggebruiker terug te 
geven, ontstaan er oriënterende ijk-plekken, die heel herkenbaar worden, niet alleen 
door hun vorm maar ook door hun karakter (“de leegte, het openen als dusdanig”).

Pleinen

We stellen voor om de 3 belangrijkste pleinen in het historische centrum van Kontich 
opnieuw	 her	 in	 te	 richten.	 Elke	 plein	 krijgt	 daarbij	 een	 specifiek	 karakter	 door	 de	
programma’s die eraan gekoppeld zijn.

a. Gemeenteplein

We stellen voor om het Gemeenteplein samen met het gemeentepark om te vormen tot 
één samenhangende kwalitatieve openbare ruimte volgens het shared space concept. 
Het Gemeenteplein loopt dus naadloos over in het gemeentepark, zodanig dat er één 
grote centrale ruimte ontstaat met twee sub-zones: een groene en een stenige. Het 
geheel wordt ingericht als één groot verkeersplateau waarop voetgangers voorrang 
krijgen. De huidige parkeerplaatsen op het Gemeenteplein verdwijnen en worden 
gecompenseerd ter hoogte van het nieuwe transferium (zie later). De aanpalende 
straten rondom het gemeentepark zullen een integraal onderdeel gaan uitmaken van 
de parkruimte doordat er nieuwe toegangen te voorzien en de materialisatie te laten 
doorlopen in het park.

Compositie van de voorgestelde ingrepen
Principe doorsnede Gemeentepark 
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Voorstel parken en pleinen
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Impressie gemeenteplein

Impressie gemeentepark
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Totaaloverzicht ingrepen

Impressie Gemeenteplein

Impressie Scoutspark
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b. Sint-Jansplein

Het Sint-Jansplein wordt heringericht als een volwaardige verblijfsruimte. De huidige 
parkeerplaatsen verdwijnen en worden gecompenseerd ter hoogte van het nieuwe 
transferium (zie later). Het plein wordt in zijn geheel ingericht als een voetgangerszone. 
Het basketbalveld wordt lichtjes verschoven zodat het centraal op het plein komt te 
liggen. De ruimte rondom het basketbalveld wordt ingericht met zitbanken en bomen.

c. Sint-Martinusplein

Het Sint-Martinusplein wordt eveneens heringericht als een volwaardige verblijfsruimte. 
De huidige parkeerplaatsen worden in de langsrichting van het plein georganiseerd in 
plaats van in de dwarsrichting. De rijweg loopt daarbij in het midden van het plein met 
aan beide zijden parkeermogelijkheden. Hierdoor ontstaat een verkeersluwe pleinruimte 
langs de randen van het plein waarop terrassen kunnen worden voorzien. Door deze 
herinrichting zullen slechts 10 parkeerplaatsen verdwijnen omdat de parkeerstructuur 
wordt geoptimaliseerd (minder rijweg). Dit verlies aan parkeerplaatsen wordt 
gecompenseerd ter hoogte het nieuwe transferium (zie later).

Impressie Sint-Jansplein

Impressie Sint-Martinusplein
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Parken

Het introduceren van groen is naar hoeveelheid geen garantie als opwaarderende 
factor. Vooral het oordeelkundig inpassen van groen is van belang. Kontich beschikt 
over een indrukwekkend aantal hoogstammen, die vaak meer kunnen betekenen voor 
de beleving van groenstructuren in een bebouwd gebied dan kleine plukken groen. De 
bestaande hoogstammen blijven behouden en worden aangevuld met nieuwe. Ook op 
ruimtes die semi-openbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de schoolpleinen en parkeerruimtes 
kunnen hoogstammen geplant worden. Deze ingreep verhoogt niet alleen de ecologische 
en ruimtelijke duurzaamheid van het centrum maar ook sterk de belevingswaarde voor 
de gebruiker. 

a. Drie schaalniveaus van groenfragmenten

We kunnen drie types van groenfragmenten onderscheiden die elk op een ander 
schaalniveau functioneren. 

Rondom de historische kern van Kontich onderscheiden we, op een concentrische •	
wijze, een viertal kleinschalige publieke en semi-publieke groene ruimtes.  Deze  
functioneren op het schaalniveau van de buurt: het gemeentepark, de scoutlokalen, 
de buurtparkjes ter hoogte van de nieuwe Matexi verkaveling en de groene ruimte 
rondom het rusthuis.

In een iets grotere cirkel rondom het historische centrum onderscheiden  we drie •	
grootschalige groenfragmenten.  Deze  functioneren op het schaalniveau van de 
wijk: de voetbalvelden, het Altena domein en de begraafplaats.

In een nog grotere cirkel rondom het centrum zien we we drie zeer grootschalige •	
groenfragmenten die functioneren op een bovenlokaal niveau: de openruimte 
corridor ter noorden van Kontich dat voorzien is voor de inplanting van de noordelijke 
verbindingsweg, de grootschalige openruimte tussen Kontich-Kazerne en Kontich 

Impressie Scoutspark

Impressie Scoutspark richting Gemeenteplein
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Centrum (d.i. het Broekbos), en ten zuiden de grootschalige openruimte van de 
Keizershoek. De ‘voelbaarheid’ van deze grootschalige open ruimte articuleert de 
scheidingn van twee stedenbouwkundige entiteiten - Kontich en Kontich-Kazerne - 
die als twee gedifferentieerde polen voorkomen. 

b. Van groenfragment naar volwaardige parkruimte

Elk van bovenstaande groenruimtes bezit potenties om uit te groeien tot een volwaardige 
parken die ook effectief kunnen functioneren op het schaalniveau waarop ze betrekking 
hebben (buurt, wijk, bovenlokaal niveau). Hiervoor zijn een aantal fundamentele 
ingrepen noodzakelijk.

Een eerste ingreep bestaat erin de toegankelijkheid van de verschillende •	
groenfragmenten te vergroten door een samenhangend netwerk van trage wegen 
te voorzien die de verschillende ingeloten ruimtes verbindt.

Een tweede ingreep bestaat erin de monofunctionele groenfragmenren •	
(voetbalterreinen, begraafplaats,…)  om te vormen tot multifunctionele parkruimtes 
die meerdere doelgroepen kunnen aanspreken.

Een derde ingreep bestaat erin de verschillende groenfragmenten programmatorisch •	
op te laden met nieuwe openruimte programma’s (kinderboerderij, volkstuinen,…) 
zodat ze een intensiever gebruik kennen.

Voorstel om het binnengebied open te breken en toegankelijk te maken. Toevoeging van een aantal 
(woon)gebouwen behoort tot de mogelijkheden. Het gebouw van de scouts wordt repositioneerd 
zodat er een plein aan de straatzijde ontstaat.

Bestaande situatie Toepassing van het concept waarbij de 
plekken domineren over de lijnen
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Optie 3 Ondergrondse parkeergarage

Optie 1 Enkel rij parkeren

Optie 2 Dubbel rij parkeren
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c. Poort Molenstraat

Met de invoering van enkelrichtingsverkeer o.a. in de Molenstraat en de blauwe zone 
in het centrum heeft het gemeentebestuur een duidelijke keuze gemaakt voor meer 
verblijfskwaliteit. 

De uitdaging om de enorme parkeerbehoefte (tekort van 350 parkeerplaatsen 
+ compensatie voor het huidige parkeeraanbod op de pleinen dat wordt beperkt) 
drastisch aan te pakken vergt een trendbreuk in het parkeerbeleid. Het voorstel om de 
openbare ruimte te ondoen van geparkeerde auto’s in functie van de verblijfskwaliteit 
impliceert dat elders parkeerruimte wordt gerealiseerd. 

Ons ontwerpvoorstel gaat uit van een ingreep die voortbouwt op de beleidskeuzes 
die reeds werden genomen met betrekking tot het aanduiden van de kop van de 
Molenstraat als poort tot Kontich, uitbreiding van het openbaar vervoernet en 
aanpassing van het wegennet.  Ter hoogte van de voormalige stationssite aan het 
begin van de Molenstraat voorzien we op korte termijn de gefaseerde realisatie van 
een transferium voor openbaar vervoer (bus en later ook tram) en uitbreiding van de 
bestaande randparking. De geplande omleidingsweg en doortrekking van de tramlijn 
biedt opportuniteiten en de mogelijkheid om betreffend segment van de Expressweg te 
supprimeren. In de plaats komt een groene ruimte met een landmark (torengebouw) 
en het geplande transferium.
De realisatie van het transferium zorgt er niet enkel voor dat de eindhalte op het 
gemeenteplein kan verdwijnen maar zal ook de Molenstraat nieuw leven inblazen. 
Dat de volledige herinrichting van de Expressweg een enorme opwaardering voor de 
aangrenzende bouwblokken zal betekenen spreekt voor zich maar ook op de N173 
en de ontwikkelingen aan de overzijde van de weg, zal deze ingreep een positieve 
uitstraling hebben.

Overzicht transferium

Impressie transferium
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Huidige route van buslijnen 133 en 242 Toekomstige route van buslijnen 133 en 242 via transferium
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a. Parking

Ter compensatie van de parkeerplaatsen die verdwijnen bij de herinrichting van de 
pleinen en in functie van de nodige extra capaciteit wordt een ondergronds parking 
voorzien en een herschikking van de bovengrondse plaatsen. Dit laatste om de woon- 
en verblijfskwaliteit van de omgeving op te krikken.
Gezien de rentabiliteitsverwachtingen van een ondergrondse parkeergarage, heeft 
dit tot gevolg dat men een bovengronds parkeerregime zal moeten invoeren. Het 
uitgangspunt hiervoor is bewonerskaarten en betalend parkeren voor bezoekers, 
waarbij kan worden overwogen om het kortparkeren goedkoop of gratis te maken op 
bepaalde plaatsen.

b. Openbaar vervoer
Het transferium zelf is opgevat als een zeer leesbare en toegankelijke rij van drie 
perrons waarbij de doorgaande buslijn gebruik maakt van dezelfde halte als de tramlijn 
en voor de buseindhalte een apart perron is voorzien. Waar mogelijk wordt de tram in 
een groene bedding gelegd en anderzijds wordt maximaal getracht van infrastructuur 
voor bus en tram te combineren. Zoals ook de toegang voor voetgangers naar de 
ondergonds parking aan de Molenstraat wordt gepositioneerd, zijn ook de toegangen 
van de perrons gericht op de Molenstraat.

 

4.3 Fasering

Het masterplan wordt gefaseerd uitgevoerd. De fasering bestaat uit ́ vaste´ en ́ losse´ 
elementen. De losse elementen – de interventiezones – zijn op zich zelf staande 
projecten en kunnen in een willekeurige volgorde uitgevoerd worden, afhankelijk van 
de prioriteit die eraan toegekend wordt door de gemeente en de complexiteit van de 
opgave. De vaste projecten dienen in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden om de 
verandering in mobiliteit en parkeerrealiteit in zo goed mogelijke banen te leiden.
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Materialisatie wegenis: kasseien

Materialisatie wegenis: eco asfalt (natuurhars gebonden 
granulaat)

Park-plein inrichtingen

Voorbeelden van bomen
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5. BEELDKWALITEITSPLAN

Het beeldkwaliteitsplan biedt een kader voor de ondersteuning van de verschillende 
ontwerpopgaven	 die	 gedefinieerd	 worden	 in	 het	 masterplan.	 Dit	 kader	 is	 breder	
opgevat dan enkel het visueel-kwalitatieve aspect van de publieke ruimte, maar reikt 
algemeen bruikbare principes aan voor de inrichting van de publieke ruimte op basis 
van	 een	 aantal	 thema’s:	 profielen,	 groen,	 verlichting,	 straatmeubilair,	 reclame,	 enz.	
Deze principes worden vastgelegd in een handboek dat de gewenste materialen, 
elementen en inrichtingsprincipes aangeeft en illustreert. Het is te beschouwen als 
een toetsend en adviserend handboek voor het beleid inzake publieke ruimte waarbij 
enerzijds een overzicht wordt gegeven van gewenste materialen en elementen (banken, 
verlichting,	vuilbakken,…),	en	anderzijds	algemene	inrichtingsprincipes	(straatprofielen	
en	detailleringen)	worden	gedefinieerd.	Zo	zal	bijvoorbeeld	geïllustreerd	worden	hoe	
het verhogen van de leefbaarheid van een woonwijk gecombineerd kan worden met 
het behoud van de verkeersfunctie van een straat.

Voor de wegenis stellen we zo bijvoorbeeld voor:

Wegenis Centrum-gebied:
Rijloper: Kasseien, Eco-asfalt (natuurhars-gebonden granulaten). Gebakken   •	
klinkers.
Voetpaden: Vlakke kasseien (Platines). Tegels enkel in kleinere formaten:   •	
inlandse natuursteen (aziatische gaat in tegen de duurzaamheid). Gebakken   
klinkers.
Pleinen. Waar enkel beloopbaar : zie voetpaden. Waar overrijdbaar: zie    •	
Rijloper.

Wegenis buiten-centrum-gebied
Rijloper: Eco-asfalt (natuurhars-gebonden granulaten). KWS. Klinkers.•	
Voetpaden: Tegels enkel in kleinere formaten: niet groter dan 22/22.    •	
Klinkers.
Pleinen. Waar enkel beloopbaar : zie voetpaden. Waar overrijdbaar: zie    •	
Rijloper.
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Kontich als groene duurzame gemeente

Wij stellen voor om de identiteit van Kontich als groene gemeente een nieuwe invulling 
te	 geven	 door	 ‘groen’	 niet	 alleen	 te	 definiëren	 door	 groene	 ruimtelijke	 elementen	
maar ook door een zeer hoog ambitieniveau na te streven wat betreft duurzame 
doelstellingen. Zou Kontich niet, in navolging van vele andere Europese steden maar 
als eerste Belgische stad, CO2 neutraal kunnen zijn in bijvoorbeeld 2050? Wij geloven 
dat de stad van de toekomst ontstaat door het ontwerpen van een juiste balans tussen 
milieuvriendelijk functioneren, een prettig leefklimaat en het faciliteren van economische 
en sociale ontwikkeling. Kortom duurzame oplossingen mogen niet ten koste gaan van 
de leefbaarheid en esthetische en functionele kwaliteit van gebouwen en openbaar 
domein (dan helt de nadruk wellicht over naar op technische duurzaamheid.) Naast 
het toevoegen van ruimtelijke groene elementen stellen we voor om een geïntegreerde 
duurzame ontwikkeling na te streven door succesvolle samenwerkingsverbanden aan 
te gaan en haalbare oplossingen aan te dragen toegespitst op de lokale context.

Een overkoepelende en procesmatige aanpak

We realiseren duurzaamheid door een veelheid van kwaliteiten geïntegreerd na te 
streven. Voor het ontwerpteam is duurzaamheid een overkoepelende onderzoeksvraag 
en ontwerpopgave, over de grenzen van bouwkundige, ruimtelijke, infrastructurele, 
verkeerskundige en landschappelijke disciplines heen. Duurzaamheid vergt tevens 
een integrale aanpak in alle fases van een opgave. We besteden aandacht aan de 
doorwerking van kwaliteit- en milieuaspecten van de planfase, naar de realisatiefase 
tot het gebruik.

De realisatie van een duurzame herinrichting van een centrum als kwalitatief 
hoogwaardig publiek domein is de resultante van de inbreng van vele actoren en 
partners, voorafgaand, tijdens en na de realisatie van de ontwikkeling. Het ontwerpteam 
houdt al rekening met een haalbare realisatie in de ontwerpfase (uitvoeringsfase). We 
streven een effectieve duurzame inrichting na door een aangehouden en coherente 
visie in het volledige ontwerpproces uit te werken.
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6. DUURZAAMHEID

People, Planet, Profit gedragen door een Project

In	veel	teksten	over	duurzaamheid	worden	de	vier	p’s	(planet,	people,	profit,	project)	
aangehaald om aan te geven aan welke criteria een ontwikkeling moet voldoen om 
duurzaam	genoemd	te	kunnen	worden.	Hierbij	staat	planet	voor	de	milieu,	profit	voor	
de economische en people voor de menselijke/sociale aspecten. Het project dient de 
andere drie aspecten op een geïntegreerde samenhangende manier te dragen, waarbij 
het project zowel op het vlak van milieu, economie als sociaal-maatschappelijke aspecten 
een positief effect moeten hebben om duurzaam genoemd te mogen worden. 

Ruimtelijke structuur als grondlegger voor een duurzame gemeente

In een dichtbebouwd en versnipperd land als Vlaanderen zijn bij duurzame stedenbouw 
alle	denkbare	milieuaspecten	in	het	geding.	Niet	alleen	thema’s	als	water,	energie,	flora	
en fauna, bodem, mobiliteit en afval spelen een rol. Daarnaast hebben ook thema’s 
als	leefbaarheid,	sociale	cohesie,	veiligheid,	gezondheid,	flexibiliteit	en	ruimtegebruik	
betrekking op de kwaliteit van de leefomgeving. We zijn overtuigd van het belang 
van een krachtig stedenbouwkundig concept voor het centrum van Kontich een 
duuurzame ontwikkeling moet garanderen. Het masterplan en het daaraangekoppelde 
beeldkwaliteitsplan bepalen in grote mate de structurele randvoorwaarden op basis 
waarvan duurzaamheid in een project geïntegreerd kan worden. Dit betreft zowel de 
keuzes van het gebruik van de publieke ruimte, de locatie van de verkeersstromen en 
wie er voorrang verkrijgt, de maatschappelijke betekenis van de plek, de relatie met de 
omliggende landelijke omgeving, recreatievoorzieningen, het materiaalgebruik en de 
toepassing van de goede praktijk in de uitvoering.

Sociale en maatschappelijke duurzaamheid

We hechten veel belang aan sociale duurzaamheid. Voor een goed functionerend 
centrum is het van belang om een zodanige ruimtelijke kwaliteit te realiseren waarbij 
de sociale cohesie zich optimaal kan ontwikkelen. Dit draagt bij aan het welzijn van 
mensen die er wonen en werken, en is te realiseren door een goede communicatie en 
samenwerking met de bewoners, waarbij de bewoners actief kunnen participeren in 
het ontwerpproces. 

Sociale duurzaamheid kan verder versterkt worden door een kwalitatief hoogwaardig 
openbaar vervoersnetwerk aan te bieden, een menging van wonen, werken, winkels 
en recreëren na te streven en aandacht te besteden aan openbare groene ruimten. 
Verder wordt de maatschappelijke duurzaamheid verhoogd door de veiligheid voor 
bewoners en gebruikers nadrukkelijk in de gaten te houden. Wij stellen dit niet voor als 
‘meer politie op straat’, maar door het hanteren van eenvoudige stedenbouwkundige 
principes zoals het creëren van visuele relaties tussen bebouwing en openbaar domein 
en door een uitgekiend lichtplan. 

Materialisatie

Bij het materialiseren van een plan kunnen veel keuzes worden gemaakt, op basis van 
vele criteria. Milieukwaliteit hoort één van de criteria te zijn. Uitputting is onder andere 
te voorkomen door te kiezen voor hernieuwbare materialen (materialen van natuurlijke 
oorsprong uit bijvoorbeeld land- en bosbouw). Door hernieuwbare materialen zo 
toe te passen dat de levensduur minimaal even lang is als dat het ‘materiaal’ nodig 
heeft om weer aan te groeien, hoeft er geen uitputting of schaarste op te treden. 
De gekozen bouwmaterialen worden onder meer vervaardigd van de hernieuwbare 
grondstoffen. Een andere optie is te kiezen voor materialen uit secundaire grondstoffen 
zoals recyclematerialen uit de bouw of uit andere productieprocessen. Het recyclen 
van bouwmaterialen wordt gestimuleerd door al in het ontwerp rekening te houden 
met het later kunnen scheiden van materiaalstromen tijdens de sloop (demontabel 
bouwen). Er zullen ook meer mogelijkheden komen om te recyclen als afnemers van 
nieuwe materialen en producten vaker vragen naar producten die zijn vervaardigd 
van secundaire grondstoffen of van grondstoffen die in de sloopfase recyclebaar 
zijn. Renovatie en hergebruik van de materialen in situ geven een eerste aanzet tot 
duurzaam materiaalgebruik. Verder vormen eenvoudige detaillering, geen onnodig 
materiaalverbruik, juiste materialen op de juiste plaats, vermijden van kitvoegen en 
teerhoudende producten, mogelijkheid tot nazicht en onderhoud, herbruikbaarheid 
van	 nieuwe	 materialen,	 etc.	 de	 basisfilosofie,	 uitvoerig	 gedocumenteerd	 in	 het	
uitvoeringsontwerpdossier.
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De volgende stappen worden onderscheiden in het plan van aanpak:
1. Analyse en visievorming
2. Voorontwerp masterplan 
3.	 Definitief	ontwerp	masterplan	
4. Beeldkwaliteitsplan en fasering

Aan het begin van de opdracht wordt in overleg met de projectleider van ruimtelijke 
ordening een startoverleg georganiseerd waar het in de offerte gepresenteerde 
ontwerp en het plan van aanpak worden voorgesteld door het ontwerpbureau aan de 
opdrachtgever. Dit overleg is bedoeld om:

de organisatiestructuur te leren kennen en kennis te maken met het ontwerpteam •	
en de leden van de ambtelijke werkgroep.
de doelstellingen en randvoorwaarden zoals deze werden gehanteerd in de •	
offertefase,	te	verfijnen	of	eventueel	bij	te	stellen,
het	plan	van	aanpak	te	verfijnen	of	eventueel	bij	te	sturen,•	
een overzicht te schetsen van de beschikbare data en documenten die relevant zijn •	
voor deze opdracht. Hierbij worden afspraken gemaakt wie welke informatie aan 
de ontwerpers bezorgd.

Op	een	efficiënte	manier	gegevens	verzamelen	houdt	 in	dat	men	goed	moet	weten	
welke gegevens beschikbaar moeten zijn. De ontwerpers zullen daarom voor het 
startoverleg	identificeren	welke	informatie	nog	ontbreekt,	zodat	tijdens	het	overleg	op	
een	efficiënte	manier	afspraken	kunnen	worden	gemaakt	over	wie	welke	 informatie	
kan aanleveren. 

Ook wordt tijdens deze vergadering in samenspraak met de gemeente een werkgroep 
opgesteld bestaande uit ambtenaren, lokale actoren, vertegenwoordiger van de Lijn, 
etc. Er zal geregeld overleg plaatshebben tussen deze werkgroep en het ontwerpbureau 
om zo in een kort tijdsbestek tot een optimaal plan te komen. 

Rapportage
Na het startoverleg wordt een verslag van het overleg opgemaakt en overgemaakt aan 
werk- en plangroep. Er wordt formeel goedkeuring van het verslag gevraagd.

7.1 Fase 1 : Analyse en visievorming

Fase 1 begint nadat het verslag van de startvergadering formeel is goedgekeurd.
In de analyse fase worden het kerngebied en de ruimere context van Kontich onderzocht 
op verschillende schaalniveaus. De analyse zal bestaan uit:

•	 Inventarisatie	van	relevante	beleidsdocumenten	en	plannen;
 
•	 Inventarisatie	van	de	randvoorwaarden	die	reeds	voorgestelde	plannen	voor		
 zones in de directe omgeving met zich meebrengen:
	 	 -	Voorgestelde	tramtrace
	 	 -	Beeldkwaliteitsplan	voor	het	woongebied	‘Groeningen’
	 	 -	etc.	

•	 Omgevingsanalyse	op	verschillende	schaalniveaus:	allereerst	wordt	de	relatie		
 van het plangebied tot de wijdere context geanalyseerd en daarna het   
 plangebied zelf. Beide analyses richten zich onder andere op: 
  - randen, overgangen en verbindingen
  - programma en gebruik
  - mobiliteit en verplaatsing
  - parkeren
  - landschap en ecologie 
  - kwaliteit van de openbare ruimte
  - etc.

De opmaak van het beeldkwaliteitsplan zal voornamelijk gebeuren as het masterplan 
in grote lijnen gereed is. In het kader van het beeldkwaliteitsplan zal in de analysefase 
echter al gekeken worden naar:

de morfologische en typologische analyse van de bebouwde omgeving en van de •	
publieke ruimte;

analyse van de bestaande beeldkwaliteit, onder meer aan de hand van:•	
  - bestaande beeldbepalend elementen/landmarks
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7. PROCES METHODOLOGIE

   - bestaande ruimtelijke elementen van de publieke ruimte  
   (meubilair, technische installaties)
   - bouwkundig erfgoed

De resultaten worden weergeven in een SWOT analyse en vervolgens in overleg met 
de projectleider teruggekoppeld in een werkoverleg met de werkgroep, zodat kan 
worden nagegaan of de meest recente ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot 
probleempunten en mogelijkheden in de analyse meegenomen zijn.

Op basis van de bevindingen uit de analyse fase wordt nu een visie gevormd waarin de 
ambities voor Kontich in zijn totaliteit en voor het centrumgebied in het bijzonder op 
de lange termijn worden weergegeven op een dusdanige manier dat de potenties die 
aanwezig zijn in het gebied maximaal benut worden. Hierdoor zal een aantrekkelijk, 
leefbaar en herkenbaar centrumgebied gecreëerd worden voor zowel bewoners als 
bezoekers. De visie wordt vervolgens vertaald naar een programma van eisen waaraan 
ruimtelijke concepten gekoppeld zullen worden.

Hierna wordt er een overlegmoment met de werkgroep georganiseerd waarbij het 
studiebureau de eerste aanzet tot een visie en concepten presenteert en vervolgens 
bediscussieerd om zo tot een gezamenlijk gedragen visie en conceptideeën te komen 
die verder uitgewerkt zullen worden in de fase van het voorontwerp.

Optioneel:
Als de gemeente er naar streeft om een de ontwikkeling naar een daadwerkelijk 
duurzame gemeente vorm te geven, stelt het ontwerpbureau voor om een 2-daagse 
interactieve workshop te organiseren waarin alle betrokken partijen onder leiding van 
een aantal experts uit verschillende disciplines samen tot innovatieve duurzame maar 
ook concrete oplossingen komen rondom het thema duurzaamheid. (een charrette 
wordt dit genoemd)

Rapportage:
Het verloop en de uitkomsten van de analysefase en de visie en conceptvorming 
zullen worden gedocumenteerd in een rapport dat, na formele goedkeuring van de 
opdrachtgever, gepresenteerd zal worden aan externe actoren die zijn benoemd tijdens 

de startvergadering. 

7.2 Fase 2 : Voorontwerp

Fase 2 begint nadat het verslag en het eindrapport van fase 1 formeel zijn 
goedgekeurd.

Het voorontwerp is een nadere uitwerking van de conceptontwerpen zoals die zijn 
geformuleerd in de vorige fase. Meerdere voorontwerpscenario’s zullen worden 
aangedragen gebaseerd op het formuleren van verschillende deelaspecten. De 
voorontwerpen zullen naast de nieuwe voorgestelde ingrepen ook aangeven hoe het 
voorontwerp inspeelt en aansluit bij de woonomgeving, het vernieuwde spoorwegtracé 
en het geplande natuurgebied. 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de overgang van het sportpark naar 
de omliggende bebouwing om de toegankelijkheid optimaal te integreren. Verdere 
deelaspecten zijn:
  - inrichting van de publieke ruimten
  - samenhang van publieke ruimten in relatie tot bebouwde blokken
  - ontsluiting en verplaatsing
  - inpassing van het programma
  - (fysieke) relatie met omliggende woon en landschappelijke   
  gebieden
  - parkeren
  - groenstructuur
  - verlichting
  - toegankelijkheid 
  - veiligheid
  -etc.

De verschillende scenario’s zullen vervolgens worden voorgelegd aan de werkgroep 
in vergaderingen die volgens een workshopformule georganiseerd zullen worden om 
de inbreng en ideeën van de werkgroep ruim baan te geven om zo tot een consensus 
te komen over een uiteindelijk voorkeursscenario uitgewerkt worden, dat vervolgens 
uitgewerkt wordt tot een voorontwerp door het ontwerpbureau. 
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Na goedkeuring door de plangroep wordt de meest wenselijke strategie (met mogelijk 
een aantal uitvoeringsvarianten) voorgesteld aan het college.
Het studiebureau suggereert om op dit moment belangrijke actoren, zoals lokale 
handelsmensen, bewoners etc. te benaderen om hen in de gelegenheid te stellen een 
reactie te geven op het voorontwerp. Tevens zou het studiebureau aanraden om een 
bewonersdag te organiseren om de buurtbewoners en gebruikers uit de omliggende 
wijken een stem te geven in het ontwerpproces. 

Rapportage:
Na de consultatiefase zullen de reacties van de geconsulteerde actoren opgenomen 
worden in het voorontwerp. Het voorontwerp zal gepresenteerd worden in planvorm 
met begeleidende tekst, voorzien van tekeningen die een impressie geven van de 
ingrepen, zoals doorsneden, 3D materiaal en fotomontages.

Fase 2 eindigt na de formele goedkeuring van het verslag en het eindrapport 
‘voorontwerp’ waarin de meest wenselijke strategie is uitgewerkt.

7.3 Fase 3 : Definitief ontwerp

Fase 3 begint nadat het verslag en het eindrapport van fase 2 formeel zijn 
goedgekeurd.

Deze fase van het ontwerpproces heeft tot doel om de in te richten gebieden verder uit 
te werken. Het masterplan wordt verder uitgewerkt in nauw overleg met de werkgroep. 
Het voorontwerp wordt aangepast aan de reacties van de bewoners, externe actoren 
en	de	institutionele	instanties.	Het	definitieve	masterplan	en	beeldkwaliteitsplan	zullen	
helder	en	duidelijk	gepresenteerd	worden	in	een	rapport	of	op	een	zodanig	grafisch	
aantrekkelijke manier dat het voorstel gemakkelijk leesbaar is met behulp van plannen, 
3D materiaal en montages. Het masterplan bestaat verder uit een opsomming van de 
randvoorwaarden en richtlijnen, die garant staan voor een zorgvuldige uitvoering en 
behandeling	van	het	plan.	Het	definitieve	masterplan	wordt	 in	een	werkvergadering	
aan de werkgroep gepresenteerd.

Rapportage:



35

Het	definitieve	masterplan	en	beeldkwaliteitsplan	wordt,	na	goedkeuring	van	het	rapport	
door de opdrachtgever, gepresenteerd aan de ambtelijke werkgroep. De adviezen 
worden verwerkt in het masterplan dat vervolgens wordt gepresenteerd tijdens een 
informatiemoment voor bewoners en andere externe actoren.
De eventuele aan- en opmerkingen van de bewoners en externe actoren zullen verwerkt 
worden in het eindrapport dat gepresenteerd zal worden aan het college. 

Fase	3	eindigt	na	de	formele	goedkeuring	van	het	verslag	en	het	eindrapport	‘definitief	
ontwerp’	waarin	het	definitieve	masterplan	is	uitgewerkt.

7.4 Fase 4 : Beeldkwaliteitsplan en fasering

Fase 4 begint nadat de verslagen en het rapport van fase 3 formeel zijn goedgekeurd. 
Als onderdeel van het masterplan wordt ook een beeldkwaliteitsplan opgemaakt

Het beeldkwaliteitsplan wordt opgevat als een handleiding die dient om de kwaliteiten 
van de openbare omgeving te garanderen voor de lange termijn. Het gebruik ervan 
is door de opbouw vanzelfsprekend, helder en duidelijk. De wijze van gebruik 
wordt geexpliciteerd in een toelichtingsnota die aangeeft waarvoor en hoe het 
beeldkwaliteitsplan	als	specifiek	beleidsplan	gebruikt	kan	worden.	De	aandacht	zal	hierbij	
gaan	naar	de	inbreng	in	processen	van	een	richtinggevens	specifiek	beleidsplan.

Het	 beeldkwaliteitsplan	 zal	 bestaan	 uit	 een	 grafisch	 en	 een	 tekstueel	 gedeelte	met	
een sterke onderlinge samenhang en ook een sterke samenhang met het masterplan. 
In het beeldkwaliteistplan wordt verwezen naar het masterplan waar de betreffende 
concepten toegepast (kunnen) worden. Via schematische ‘wandelingen door de stad’ 
wordt de beteknis van het beeldkwaliteitsplan op termijn gevisualiseerd. 

Ook wordt een faseringsplan opgemaakt. Hierin wordt het masterplan uiteengerafeld 
in een aantal deelfacetten, waaraan inrichtingsprincipes worden gekoppeld. De 
inrichtingsprincipes zullen in detail beschreven worden zonder in te gaan op de technische 
uitvoering.	De	 fasering	van	de	deelprojecten	wordt	gedefinieerd	en	vastgelegd.	Het	
faseringsplan zal ook een overzicht geven van mogelijke wenselijke vervolgstudies of 

benodigde	detailonderzoeken	naar	specifieke	problemen	of	locaties.	

Rapportage
Het	rapport	met	het	definitieve	ontwerp	en	actieplan	zal	gepresenteerd	worden	aan	
de ambtelijke werkgroep en ter goedkeuring aangeboden worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Fase 4 eindigt na de formele goedkeuring van het verslag, het eindrapport ‘masterplan 
en beeldkwaliteitsplan’ en de bijhorende plannen door het college.

 


