
1

Open Oproep  2505DVolledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de Hondsmarkt en omgeving te Puurs, opmaak van een RUP en uitvoering van het masterplan



2



3

INLEIDING
Dorp met een Hart, Stad in wording.

Puurs is een rela  ef kleine gemeente met een grote 
ambi  e. Deze ambi  e om zich te posi  oneren tussen 
en te zich te onderscheiden van andere gemeenten 
op de as Mechelen / Sint-Niklaas is binnen de nieuwe 
ruimte Vlaanderen te verantwoorden en volgens ons 
noodzakelijk voor een duurzame ontwikkeling. Het 
structuurplan Vlaanderen steunde nog te veel op 
de hiërarchie tussen steden en de a  ankelijkheid 
van kleine kernen tot deze stedelijke centra. In een 
duurzame ontwikkeling van onze ruimte kunnen, 
moeten, deze kleinere kernen echter een veel grotere 
rol spelen.
Puurs is hierin nu reeds een goed voorbeeld voor: 
door de realisa  e van het Dorpshart, met een ruim 
en gediff eren  eerd aanbod van handelszaken is Puurs 
minder a  ankelijk van grotere kernen als Temse en 
steden als Mechelen en Sint-Niklaas.
Door in te ze  en op een verdere transforma  e van 
Puurs tot een volwaardige dienstenkern verhoogt 
Puurs het zijn autarchie t.o.v. deze steden en wordt 
het zelf een belangrijk concurren  eel centrum t.o.v. 
zijn omringende dorpen en gemeenten.
Puurs’ verleden als dorp hee   vele uitgestrekte en 
onderbenu  e percelen nagelaten die inzetbaar zijn 
voor deze volledige transforma  e.

Ons voorstel focust specifi ek op dit begrip 
transforma  e, voorbij de huidige, bestaande plannen 
en visies, voorbij de huidige context. Vertrekkend 
vanuit de bestaande ruimte en haar betekenis, vanuit 
de bestaande morfologie gaan we op zoek naar een 
nieuwe mogelijke iden  teit die beantwoord aan de 
ambi  es van Puurs.
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ANALYSE
Herschrijven van de geschiedenis

Puurs is reeds meer dan 10 jaar bezig met het creëren van een eigen  jdse 
publieke ruimte, met het herinrichten van straten en pleinen en hee   met de 
realisa  e van het Dorpshart een volwaardig commercieel centrum gecreëerd 
waar vroeger enkel een dorpsstraat was.

Toch vertrekken de huidige plannen volgens ons nog te veel van dit historisch, 
morfologisch straatdorp-model waarbij de werkelijke poten  e van de 
aanwezige ruimte nog niet voldoende onderkent wordt.

Puurs was tot midden vorige eeuw inderdaad niet veel uitgestrekter dan 
de >-< vorm bepaalt door de Begijnhofstraat, H. Hartplaats, Hoogstraat en 
Sta  onsstraat. In de 2e hel   van de 20e eeuw hee   de bebouwde oppervlakte 
zich echter langzaamaan steeds verder uitgebreid.

De introduc  e van het Dorpshart zorgt voor een commercieel tegengewicht 
voor de historische Botermarkt. De >-< vormige halter wordt hierdoor 
beves  gd en de Hoogstraat als centrum gedefi nieerd. 

Ook het masterplan publieke ruimte (2004) bestendigt dit bestaande beeld. 
De meeste aandacht gaat naar de vernieuwde aanleg binnen de halter, 
uitgebreid tot aan het sta  on, focust op de 2 pleinen en hoewel er aandacht 
is voor de ontwikkeling van een culturele site aan het Kloosterhof en voor een 
groene corridor langs de (museum-)spoorlijn worden de verbindende stukken; 
Hondsmarkt en Kerkplein rich  ng Keulendam eerder halfslach  g aangepakt. 
Het blijven amper gedefi nieerde restruimten ondergeschikt aan de >-< halter. 
De marges worden hier opgeleukt en het parkeren verfraait.

Veel belangrijker echter dan de plannen voor de kern lijkt ons de recente studie 
voor de groene ring. Deze groen ring introduceert een totaal nieuw beeld voor 
Puurs. Niet enkel dat het dorp le  erlijk omsingeld wordt door 2 ‘beekvalleien’ 
maar dat er zich binnen deze ring een concentrische (deels ongeplande) 
bebouwde omgeving hee   gerealiseerd. Dit resulteert in een paradigma-shi  .

Straatdorp Dorpshart Publieke ruimte en restruimte
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Vanuit het beeld van de groene rand is langzaam, misschien deels nog 
onbewust, het beeld van een (con)centrisch dorp gematerialiseerd. Het 
lijkt ons de uitdaging dit nieuwe beeld bewust, in zijn totaliteit en in als zijn 
consequen  es te doordenken.

Waar de meeste historische steden in de loop van de 19e eeuw hun strak 
keurslijf (ves  ngwerken) verloren en zich steeds verder uitspreiden en 
uiteindelijk vernevelden in de periferie, is in Puurs nu een tegengestelde 
beweging ingezet.
Waar de bebouwde oppervlakte van Puurs zich in het verleden vrij uitbreidde 
hee   het nu zijn ‘natuurlijke’ grenzen bereikt.

Voor onze visie zijn we vertrokken van voorbeelden van (historische) 
steden die geconfronteerd werden, worden met een gelijkaardige limiet. 
Hoe hee   het weefsel zich ontwikkeld, hoe zijn de wegen, straten, steden, 
paden morfologisch georganiseerd, hoe is de publieke ruimte ontstaan en 
vormgegeven, welke (landschappelijke) sporen zijn er in deze steden bewaard 
gebleven, en welke zijn langzaamaan vervaagd, welke dienen versterkt  en 
welke afgebouwd.

De onbestemde en onder-gedefi nieerde percelen van de Hondsmarkt en 
Kloosterhof bieden aanzienlijke mogelijkheden om de >-< halter van het 
straatdorp aan te vullen en een volwaardig (stedelijk) centrum te realiseren.
Aansluitend op de morfologie van het Dorpshart en Kerkplein kan het 
Kloosterhof versterkt worden als een nieuwe (culturele) plaza en als eindpunt 
voor het Hooiveld.
De Hondsmarkt vormt een strategisch schakelstuk in de realisa  e van de 
nieuwe kern. We stellen voor om hier d.m.v. één ingreep dit onbestemde 
veld om te vormen tot een betekenisvolle ruimte. Door de introduc  e van 
nieuwe limieten, begrenzingen, overgangen, ontstaat een plek waar daarvoor 
voordien enkel percelen waren.

Het uitze  en en a  akenen van de ruimte creëert verbinding, bewerkstelligd 
de mogelijkheid van beweging, ensceneert gebeurtenissen, een opeenvolging 
van mogelijke handelingen; het biedt een podium voor een nieuwe vorm van 
stedelijkheid. Dit a  akenen van de ruimte gaat vooraf en uiteindelijk voorbij 
aan de mogelijke func  e van het gebouw.

Straatdorp wordt centrum A  akenen Verbinden

Groene corridors

Ves  ngstad
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HUIS VAN DE PUURSENAAR
Het juiste gebouw op de juiste plek

‘Gemeentehuis’

De projectdefi ni  e vraagt om een ‘Huis van de Puursenaar’; 
een toegankelijk administra  ef en ceremonieel centrum die 
de verschillende stadsdiensten huisvest en de afstand tussen 
bewoners en bestuur minimaliseert.

Sinds het begin van de 19e eeuw en met het ontstaan van de 
burgerlijke samenleving hee   het gemeentehuis een specifi eke 
maar con  nue verschuivende rol in de publieke ruimte en het 
publieke domein ingenomen.

Waar oorspronkelijk de representa  e van de burgerlijke 
verantwoordelijkheid en ona  ankelijkheid voorop stond is 
vooral in de laatste decennia de focus verschoven naar het 
reduceren van de afstand tussen bestuur en inwoners. Nieuwe 
administra  eve centra moeten toegankelijk, laagdrempelig, 
open zijn, waarbij de dienstverlening voorop staat. De meeste 
projectdefi ni  es van de afgelopen 10 jaar kiezen voor een 
overdekte agora waarbij de burger net als op de markt kan kiezen 
tussen verschillende diensten. Het administra  eve centrum 
van Kortrijk (2005) was hierin een gangmaker en dit model 
vond vlug navolging in verschillende steden en gemeenten. Een 
recent voorbeeld hiervan is het AC van Oostkamp (2012). In 
deze op een industrieterrein gelokaliseerde Oostcampus wordt 
de representa  e van het bouwwerk volledig genegeerd en 
vervangen door een decorontwerp, waarbij een postmoderne, 
inhoud-loze leegte ontstaat i.p.v.  een geladen democra  sche 
ruimte.

In deze evolu  e wordt echter voorbijgegaan aan alterna  eve 
vormen van wat kan begrepen worden als markt (agora 
– forum) of de representa  e van (verlichte) bestuurlijke 
verantwoordelijkheid.
De hier geciteerde alterna  even (Covent Garden; Londen en 
Amilienborg; Kopenhagen)  hebben een publiek, meerduidig 
karakter gemeen, waar ruimte is voor ontmoe  ng, voor 
uitwisseling, overleg en discussie, voor verschillende stand- en 
zichtpunten, een plek waar het sociale en poli  eke leven kan 
afspelen.
De 19e eeuw had de formele go  sche of klassieke 
verschijningsvorm overgenomen maar had daarbij de informele 
binnenplaats, de kern van het gebouw weggelaten (vb. Belfort; 
Brugge).

Voor de introduc  e van stedelijkheid is volgens ons vooral nood 
aan ruimte en dan pas vorm. Het a  akenen van ruimte gaat zoals 
reeds gesteld vooraf aan het gebouw, is duurzamer dan zijn vorm 
of func  e (vb. Uffi  zi; Firenze).

Representa  e Overdekte agora; AC Kortrijk

Oostcampus Decor

Interac  e; Covent Garden Publieke ruimte als representa  e; Amilienborg

Binnenhof; Belfort Brugge De func  e wijzigt,de  ruimte blij  
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Een open ‘Huis van de Puursenaar’ dient volgens ons dit publieke, stedelijke 
karakter in zich te dragen. We stellen dan ook voor dit terug te geven aan de 
publieke ruimte.

En de Hondsmarkt lijkt ons daarvoor de uitgelezen plaats. Het bestuurlijk 
hart van Puurs vormt daarbij de schakel tussen het commerciële en culturele 
centrum. Dorpshart, bibliotheek, Administra  ef centrum,theaterzaal, sporthal, 
academie vormen één ononderbroken complementaire ruimte, geven 
betekenis aan de verschillende pleinen en overgangen, en transformeren het 
straatdorp tot een kern.

Het Huis van de Puursenaar komt hierbij centraal te liggen en niet in de 
‘periferie’ van het Kloosterhof. .

De Hondsmarkt zou (mogelijk) etymologisch verwijzen naar het ‘honderdschap’; 
een aan de rechtspraak deelnemend lichaam, en dus naar de specifi eke 
juridische posi  e die Puurs tot het einde van de 18e eeuw innam.
(bron erfgoed Puurs: Het goed bezat een eigen Hoofdbank met volledige 
rechtsmacht inclusief het halsrecht, evenals andere regaliarechten zoals het 
recht op de wind (windmolens) en op de waterlopen met inbegrip van de veer- 
en de tolrechten (zie Grote en Kleine Amer). Deze bijzondere rechtstoestand 
bleef, ondanks vele betwis  ngen, bestaan tot op het einde van het ancien 
régime).
De Hondsmarkt hee   dus historisch mogelijk reeds een poli  eke betekenis.

Het “Plein van de Puursenaar’ wordt het nieuwe administra  eve centrum: 
openbaar, toegankelijk, doorwaadbaar. 

De inwoners kunnen gewoon de gewenste (woon-werk-, sociale- bestuurs-) 
winkelpui instappen en de nodige informa  e, documenten, afspraken 
aanvragen of via de interne pandgang de verschillende loke  en afgaan. 
Strategisch geplaatste trappen, li  en en hellingsbanen maken het mogelijk 
binnenin het volledige plein te omcirkelen.

Hierbij wordt een delicaat evenwicht bewaard tussen een publiek toegankelijk 
frontoffi  ce, bestuurlijke overlegruimte en een afgeschermde backoffi  ce waar 
de gemeentelijke ambtenaren in alle rust kunnen werken.



8

PLEIN VAN DE PUURSENAAR

1. Huis van de Puursenaar
2. Bibliotheekplein
3. Pastorij
4. Tuinpaviljoenen
5. Theaterplein
6. Passage

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Naast het formele binnenhof is het mogelijk het ‘Huis van de Puursenaar’ 
langs de randen te ‘passeren’. Het administra  ef centrum staat los van de 
bestaande perceelgrenzen. De typologie van veld-, kerk- en dorpswegels 
wordt doorgetrokken om de tuinen van de percelen toegankelijk te houden, 
shortcuts naar de,  ,deels private, ondergrondse parkeergarage mogelijk te 
maken, nieuwe func  es in de tuinen een plaats te geven.

De bestaande tuinen krijgen een nieuwe iden  teit, worden voor- noch 
achterkant, maar een nieuwe overgangszone, een interface tussen publiek 
en privaat, tussen dorp en stad. Waar ze eens uitkeken op een gecul  veerd 
veld, later een onbestemde parking, ontstaat een spanningsveld, een vis 
à vis met een vorm van stedelijkheid maar geworteld in het dorp. In deze 
confronta  e met het andere zit marge voor poëzie.

Tuinen, dorpswegels, Huis van de Puursenaar
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Ook hierin ligt volgens ons de transforma  e van dorp naar 
stad, waar voorbij het vertrouwde, ruimte is voor uitwisseling, 
pluralisme, contact met het andere en met de representa  e van 
het gemeenschappelijke.

Openbare gebouwen ontlenen hun betekenis aan de manier 
waarop ze rela  es aangaan met de omgeving en omgekeerd: 
de introduc  e van een nieuw openbaar gebouw speelt een 
beslissende rol in het omringende (stedelijk) weefsel.

Met het Huis van de Puursenaar als strategisch instrument 
worden verreikende eff ecten (voorbij de specifi eke loca  e) tot 
stand gebracht. De restruimte wordt plots centrum. Het Plein van 
de Puursenaar verzamelt en kanaliseert de bewegingen tussen 
de commerciële as en de cultuursite, tussen de historische 
dorpsstraat en de 20e eeuwse periferie. Door de introduc  e 
van het nieuwe administra  eve centrum krijgen ook het 
Kloosterhof en het bibliotheekplein een nieuwe betekenis: als 
representa  ef gemeenthuisplein en een informeel, ingesloten, 
luwe verblijfsruimte.
Op het niveau van de kern werkt het Huis van de Puursenaaar 
als een katalysator voor de opwaardering van de aangrenzende 
bouwblokken.

Rond het Huis van de Puursenaar is ruimte voor publieke of 
private ontwikkeling. De oude pastorij kan omgevormd worden 
tot hotel of restaurant, de tuin ontsloten, aansluitend op een 
in  emer pleintje verscholen achter de monumentale beuk. De 
verschillende sferen voor de verschillende pleinen creëren een 
complementair karakter: open –omsloten; druk – luw, hard- 
zacht.
Tussen theaterzaal en het Huis van de Puursenaar wordt een 
doorsteek gecreëerd naar de Botermarkt. Puursenaars en 
bezoekers kunnen vanuit de nieuwe parking fl aneren naar de 
Hoogstraat, verder naar het Dorpshart en via het de bibliotheek 
terug naar het plein van de Puursenaar.

Hof -ten-Berglaan

Inrit parkeergarage Kloosterhof

Verkeersafwikkeling en parkeren
De parking onder het Huis van de Puursenaar (1 laag 120pp; 2 lagen 240pp) wordt primair ontsloten via de Kloosterhof 
en sluit direct aan op de Hof-ten-Berglaan. Hierdoor wordt het centrum niet verder belast. Via de Palingstraat is een 
secundaire inrit voor de nieuwe parking bereikbaar.
Vanuit de centraal gelegen parking, via bestaande en nieuwe doorsteken, kunnen bezoekers het gehele centrum vlot 
bereiken.
Ook de cultuuras wordt voor toelevering ontsloten via de Hof-ten-Berglaan
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RONDOM HET HUIS VAN DE PUURSENAAR

Annex van het bibliotheekplein 
achter de monumentale beuk.
Mogelijke private ontwikkeling van 
de diepe tuinen.

Doorsteek tussen theaterplein en 
Botermarkt
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KLOOSTERHOF en CULTUUR-AS
1. Rode Zaal
2. Administra  e
3. Polyvalente zaal
3.1. Keuken
3’. Middenzaal verdieping
4. Academie
5. Sportzaal
6. Cultuurtuin
7.Kloostertuin
8. Theater
9. Podiumplein 1 2 

3 

3.1. 

4 

5 

6 

7 8

9 
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Het Kloosterhof wordt een nieuwe toegangspoort tot de kern. Om de 
verkeersdruk op de Begijnhofstraat te beperken wordt hier vanuit de 
Hof-ten-Berglaan een directe verbinding met de centrale ondergrondse 
parking voorzien.

Met het innemen van de Hondsmarkt wordt het Kloosterhof de grootste 
publieke ruimte van de kern. De meer perifere ligging maakt het 
mogelijk hier meer grootschalige publieke evenementen te organiseren. 
Dit wordt het meest stedelijke van alle Puurse pleinen.

Alle culturele func  es krijgen hier hun adres: sporthal, academie, 
theater en de nieuwe polyvalente zaal kunnen ona  ankelijk van elkaar 
func  oneren. Ook de school krijgt hier eindelijk een duidelijk leesbare 
en ruim gedimensioneerde toegang.

Door de onderbenu  e kloostertuin te delen met de publieke ruimte 
en de introduc  e van een riante toegangsluifel die de fi etsenstalling 
incorporeert wordt de school een volwaardig lid in de schakeling van 
publieke func  es. Het Kloosterhof en de annex van de kloostertuin 
kunnen voor, (  jdens) en na school  jd ingenomen worden door de 
scholieren. De luifel en de fi etsenstalling kunnen buiten de lesuren 
gebruikt worden door de bezoekers van de verschillende culturele 
func  es.

De school wordt hierdoor een echte Brede School.

Om deze reden stellen we ook voor de ingang van de nieuwe polyvalente 
zaal eveneens te koppelen aan de luifel en de zaal zelf aan te sluiten op 
de speelplaats. Na,  jdens en buiten schooluren krijgt deze een totaal 
verschillende dynamiek.

De polyvalente zaal en haar verschillende ruimten kunnen volledig 
autonoom func  oneren of indien gewenst samen met alle andere 
culturele func  es.

Door deze zaal op te nemen in de reeks sporthal, academie, Rode Zaal 
ontstaat aan de westzijde ruimte voor een cultuurtuin. Ook de cultuur-
as krijgt hierdoor een drukke stedelijke kant en een informele zijde die 
het polyvalente gebruik van de volledige as versterkt.

Door alle cultuurfunc  es een ontslui  ng te geven naar de Hof-ten-
Berglaan hoe   het Kloosterhof enkel nog voor de toelevering van 
theaterzaal gebruikt te worden. Alle andere toeleveringen kunnen 
gebeuren via de tuinzijde. De Rode Zaal krijgt haar formeel adres aan 
de Begijnhofstraat, het gebouw is oorspronkelijk ook zo geconcipieerd. 
Ook de Rode Zaal krijgt een informele verbinding met de nieuwe 
cultuurtuin. De westelijke oriënta  e maakt deze op  maal geschikt als 
openluch  oyer.

Podiumplein Kloosterhof, de kloostertuin en de nieuwe toegang tot de brede school

Cultuurtuin
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Kerkplein - Keulendam
De as Kerkplein – Keulendam maakt deel uit van de corridor die de 
groene ring verbindt met het centrum. Het lijkt ons interessanter de 
poorten tussen kern en ring te enten op deze corridors dan, zoals in het 
huidig voorstel, op het netwerk van straten.

Op het Kerkplein voorzien we een duidelijk aanwezig volume dat de 
rijwoningen op het plein inklemt en een kop vormt voor de verbinding 
rich  ng Keulendam.

Aan de (museum)spoorweg voorzien we een appartementsblok 
dat over de spoorlijn een dialoog aangaat met de grotere volumes 
rond het einde van de beek. Door dit grensoverschrijdend groene 
spoorplein wordt Keulendam sterker bij het centrum betrokken. Het 
nieuwe appartementsblok maakt het economisch realis  scher om hier 
ondergrondse parkeergarages te voorzien (60-tal pp). De strategische 
ligging aan de spoorlijn en het regionaal fi etsnetwerk samen met de 
groene as creëren een nieuw gezicht voor de (recrea  eve) bezoekers 
van Puurs.

Hooiveld
In tegenstelling tot de corridor naar Keulendam zien we de binnenzijde 
van het bouwblok tussen het Hooiveld en de Hof-ten-Berglaan eerder 
als een rus  ge enclave. Aansluitend bij het Kloosterhof kan hier een 
semipubliek park gerealiseerd worden. De nieuwe grondgebonden 
woningen en de ontslui  ng worden volledig aan de oostzijde gesitueerd. 
Hierdoor krijgen de percelen van het Hooiveld een extra ontslui  ng en 
wordt het grootste deel van het binnengebied vrijgehouden. Aan de 
westzijde gaat het park over in de grotere, minder dicht bebouwde 
percelen langs de Hof-ten-Berglaan.

Als schakel tussen park en Kloosterhof wordt een collec  ef woongebouw 
geplaatst. Tussen dit appartementsgebouw en de grondgebonden 
woningen, en aansluitend op de bestaande veldwegel kan een klein 
pleintje gerealiseerd worden waar de petanque-banen (nu aan de 
theaterzaal) hun plaats kunnen krijgen.

We opteren er voor een duidelijk onderscheid te maken tussen groene 
verbindende corridors tussen rand en centrum en de binnenzijden 
van de bouwblokken als enclaves te vrijwaren. Hierdoor ontstaat 
ook op de schaal van de gehele bebouwde omgeving een reeks van 
complementaire publieke ruimten die bijdragen aan de iden  teit van 
Puurs.

WONEN

1. Keulendam
2. Spoorplein
3. Kerkplein
4. Botermarkt
5. Passage
6. Kloosterhof
7. Park Hooiveld

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
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KERKPLEIN - KEULENDAM

Nieuwe kop aan Kerplein als overgang naar groen corridor

Het spoorplein verbindt Keulendam met het centrum

1 

2 

3 
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HOOIVELD

3 
2 

1 

1. Collec  eve woningen
2. Petanquebanen
3. Wegel
4.  Grondgebonden woningen
5. Park 4 

5 Hof -ten-Berglaan

Hooiveld
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Onze voorstellen vertrekken niet van theore  sche a priori, maar staan 
kri  sch (onderzoekend, ondervragend) t.o.v. gegeven programma’s 
en projectdefi ni  es. Onze voorstellen vertrekken vanuit de gegeven 
(ruimtelijke, maatschappelijke) context, de structuren die reeds aanwezig 
zijn, misschien nog onbewust, vanuit een herdenken, herdefi niëren, van 
bestaande , doorgegeven inzichten, maar ook, indien nodig, vanuit het 
a  ouwen van scenario’s die gedateerd of voorbijgestreefd zijn.
Het bestaande hoe   daarbij niet veranderd, het is er en dient niet 
ontkend. Enkel de manier waarop we dit interpreteren, verbeelden, verder 
vorm geven wijzigt. Waar mogelijk gebaseerd op historische feiten, het 
blootleggen, aanduiden van wat er was, maar uit het geheugen gewist 
werd. De nieuwe ingrepen verbeelden verschillende betekenislagen, de 
‘archeologische’ stra  fi ca  e, de cultuur en cul  va  e doorheen de  jd en 
poneert een nieuwe interpreta  e voor de toekomst

Een stad in wording.

Deze fenomenologische benadering sluit aan bij onze kunstvisie.
Kunst in de publieke ruimte en bij uitbreiding het publieke domein vergt 
eveneens een kri  sche refl ex.
De mogelijke integra  e van kunstprojecten is volgens ons tweeledig:
- in de eerste plaats conceptueel. Een samenwerking met kunstenaars 
kan onze visie en de realisa  e er van ondervragen, bijsturen, tegenspreken. 
Deze dialoog lijkt ons een meerwaarde om ons eigen denken aan te 
scherpen.
- In de tweede plaats, maar even belangrijk de concrete ‘werken’. 
Kuns  ntegra  e draagt bij aan de kwaliteit van de publieke ruimte, hiervoor 
dient een draagvlak gecreëerd en is er ruimte nodig voor par  cipa  e.
Dit kan resulteren in een geïntegreerd Gesamtkunstwerk of autonome 
ingrepen.

De transforma  e van Puurs vraagt volgens ons een aanpak die verder gaat 
dan een tradi  oneel masterplan. Niet alleen het WAT- WAAR is belangrijk 
maar vooral het HOE. We zien 3 mogelijke taken die we aansluitend bij de 
opmaak van het masterplan op ons kunnen nemen met variërende graden 
van betrokkenheid.
- Urbanisme: voor de concrete transforma  e en het creëren van 
een nieuwe iden  teit dient aan een aantal kwaliteitseisen voldaan: 
welke is de gepaste, gewenste morfologie, typologie, en hoe passen de 
verschillende deelprojecten in het totaalbeeld. Dit vraagt volgens ons om 
een kwaliteitsbewaker die de klare lijn van het project verwoord, bijstaat in 
de selec  e van derden ontwerpers en waar nodig bijstuurt.
- Stadsontwerp: hierbij treden we op als projectregisseur en spelen 
een meer ac  eve rol. Verbeelden specifi eke ruimtelijke interven  es, 
patronen voor realisa  es, creëren een toolbox of beeldkwaliteitsplannen.
- Architectuur van de stad: waarbij we zelf instaan voor de realisa  e 
van verschillende strategische projecten en/of de publieke ruimte.

Een project van deze schaal en met deze ambi  e is enkel mogelijk binnen 
een con  nuïteit van bestuur en beleid. Deze zijn in Puurs aanwezig en 
gegarandeerd. Maar het vraagt ook in naar een sterke par  cipa  e van 
alle burgers, de direct betrokken bewoners maar ook verschillende lokale 
actoren, om samen te bouwen aan het vernieuwde Puurs.

DIALOOG en PARTICIPATIE

Een nieuwe kern, verbonden met de groene rand
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DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is het startpunt van onze visie. We vertrekken vanuit de 
ruimte, de bestaande die behouden blij   maar een nieuwe betekenis krijgt, 
de nieuwe die structureert en verbindt, los van func  e en programma, en 
de toekoms  ge, de transforma  e van Puurs, opdat het in een steeds verder 
gaande verstedelijking (hier vrij le  erlijk te nemen) zijn eigen plaats kan 
innemen, versterken en deze verder kan ontwikkelen.

We vertrekken ook vanuit de geschiedenis, het collec  ef geheugen, leggen 
terug bloot wat aanwezig was, is, maar misschien vergeten werd, wat zo 
dichtbij is dat het niet meer opviel: de dorpsstraat en haar transforma  e, 
de huiselijkheid van de achterkanten die deel uitmaken van het dagelijkse 
leven, de dorps- en veldwegels die binnengebieden doorsnijden maar 
misschien niet meer verbinden.

Deze gevoeligheden kunnen, zullen, doorgetrokken worden in de realisa  e 
van de verschillende deelprojecten. Het Huis van de Puursenaar dient verder 
uitgewerkt, inhoudelijk, opdat het een huis voor de Puursenaars wordt, nu, 
maar ook bestand tegen toekoms  ge ontwikkelingen, nieuwe interpreta  es 
van gemeenschap en de verhoudingen t.o.v. bestuur.
De straten, pleinen en gebouwen dienen ontworpen en gematerialiseerd 
met een fi jngevoeligheid die rekening houdt met de gebruikers, hun 
geheugen en ervaring maar ook robuust opdat ze de toekomst doorstaan.
We denken dat onze visie getuigd van deze gevoeligheid en willen samen 
met alle Puursenaars werken aan de realisa  e er van.
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RAMING EN KOSTENBEHEERSING
strak maatpak met kwaliteit
De raming is opgesteld aan de hand van deelramingen waarbij telkens de belangrijkste elementen per discipline 
werden uitgesplitst en begroot aan de hand van eenheidsprijzen van vergelijkbare projecten. We hebben de 
ervaring dat dergelijke raming in deze fase van het bouwproject reeds een zeer nauwkeurig werkdocument 
biedt om de kostenbeheersing gedurende het hele project aan af te toetsen. 


