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01    VOORWOORD

Het gezicht van de Rupelstreek is er één dat je nooit meer vergeet.

Dat komt omdat dit lapje grond als geen ander werd geboetseerd door eeuwenlange kleiwinning en de 

fabricage van bakstenen, dakpannen en tegels.

Auteur onbekend

Bron: http://www.emabb.be 
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02    INLEIDING

Elke opdracht vraagt om een specifieke aanpak.  Werken in en aan een 
bestaande omgeving - in dit geval het commerciële hart – de kern van 
Boom - vraagt om de analyse van de aanwezige karakteristieken en 
structuren. Dit leidt uiteindelijk tot de intelligente ‘zet’ die de huidige 
kwaliteiten van het projectgebied en omgeving versterkt en er nieuwe 
kwaliteiten aan toevoegt.
Het gaat om de ( her- )ontdekking van dat welbepaalde en werkbare 
eigene van de plek welke straks de basis, de ruggengraat kan vormen 
voor ontwikkeling. Het gaat om de ( her- )ontdekking van de ‘cultuur’ 
welke deze plek heeft doen ontstaan, om die vervolgens in te zetten 
ten behoeve van de toekomst.

2.1 

PROJECTDEFINITIE

De Gemeente Boom wenst een sfeerbeeldstudie en 
beeldkwaliteitplan met bijhorende toolbox voor haar handelscentrum 
op te maken dat enerzijds alle ruimtelijke beeldbepalende aspecten 
van het Masterplan integreert tot een plan voor de toekomst en 
anderzijds het transformatieproces voor het handelscentrum tot een 
coherent geheel aanstuurt.
Dit plan, de ’voorbeelduitwerking’ voor de inrichting van 
het commerciële hart van Boom nl. de Grote Markt, de 
Hoogstraat|Blauwstraat, de Varkensmarkt en het bijhorende 
(beeld)kwaliteitplan vormen een verdere uitwerking van de 
ruimtelijke condities zoals die reeds gesteld zijn in verschillende 
beleidsdocumenten.
Elke bouwopgave krijgt een culturele oriëntatie mee. 
De realisatie van een herkenbare identiteit voor het commerciële 
hart van Boom  heeft nood aan instrumenten die richting geven 
voor de komende jaren. Voor de gemeente, bouwheren en andere 
participanten, voor de ontwerpers is het nodig om te weten hoe, met 
welke middelen, de visie en de ambities kunnen gerealiseerd worden. 
De supervisie moet beschikken over een scenario om de regie te 
voeren bij het vormen en begeleiden van de realisaties.

2.2

AMBITIE

Een belangrijke taak van de stad, van het beleid en dus van de 
ontwerper stedenbouw en openbare ruimte is de neutraliteit van 
de openbare ruimte te waarborgen. De inzet is een integrale en 
samenhangende visie op de ruimtelijke structuur van de bebouwing 
en daarmee van de openbare ruimte. De voorbeelduitwerking en het 
beeldkwaliteitplan leveren de ruimtelijk-functionele condities - de 
‘contouren’ en ‘enveloppen’- waarbinnen de concrete ontwikkeling 
kan gerealiseerd worden. 

Het nauwgezet ( her- )formuleren van de verschillende facetten van 
de vraag – de basis, de essentie van deze ‘ontwerphouding’ - geeft 
houvasten om de juiste keuzes te maken die nodig zijn om van de 
kern van Boom een project te maken dat zich verankert in zijn tijd en 
omgeving en dit op alle niveaus, zowel stedenbouwkundig als straks 
architecturaal, maar ook sociaal, historisch en economisch.  Daardoor 
is het  een inclusief project, en geen exclusief, weldegelijk deel van zijn 
tijd, op zijn eigen wijze onderdeel van de context.
Die context is enerzijds ‘fysiek’ = de bestaande omgeving, maar 
anderzijds ook nog ‘virtueel’ = beleidsmatig, kaderstellend en 
strategisch aanwezig.

De sfeerbeeldstudie en het beeldkwaliteitplan geven richting 
en houvast aan de realisatie van de inrichting van de openbare 
ruimte maar bieden ook een toetsingskader|referentiekader voor 
de publieke|private architecturale projecten|bouwwerken die de 
komende jaren in het gebied zullen gerealiseerd worden.
De voorbeelduitwerking voor de inrichting van het commerciële hart 
en het (beeld)kwaliteitsplan openbare ruimte en (beeld)kwaliteitplan 
architectuur horen samen. 

Ze vormen een plan voor de toekomst, voor de lange termijn, voor de 
komende decennia.
Voor een dergelijke lange periode kunnen hoofdlijnen worden 
bepaald, maar is het niet mogelijk en ook niet wenselijk om 
gedetailleerde ontwerpen te vervaardigen. 
Immers, de tijden veranderen en binnen deze termijn kunnen 
zich maatschappelijke, bestuurlijke, demografische, sociale en 
economische en technische veranderingen voltrekken. Ze bieden 
ruimte om op veranderingen en ontwikkelingen in te spelen, zonder 
de krachtlijnen te verliezen, zonder dat de strategie die bepaalt 
wat het karakter|de identiteit van deze kern wil zijn en / of worden, 
verloren gaat.  Zij zijn tijdsbestendig.

De realisatie van het nieuwe handelscentrum is echter een proces in 
vele stappen en met vele facetten. Dit document vormt slechts een 
‘voorbeelduitwerking, één stap in het proces. Het biedt in de eerste 
plaats een leidraad en een samenhangend referentiekader voor de 
toekomstige beslissingen en voor de kwaliteitsbewaking ten aanzien 
van de openbare ruimte en de verdere planvorming. Het doet een 
duidelijke uitspraak over de beoogde kwaliteit en biedt tezelfdertijd 
de nodige flexibiliteit om allerhande toekomstige wijzigingen te 
ondervangen.
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03

VISIE 

Een belangrijke taak van het beleid en dus van de stedenbouwkundig 
ontwerper en  ontwerper openbare ruimte is de neutraliteit van 
de openbare ruimte te waarborgen. De inzet is een integrale en 
samenhangende visie op de stedenbouwkundige structuur van de 
bebouwing en dus van de openbare ruimte. De stad als structuur van 
betekenisvolle plaatsen gemaakt door betekenisvolle gebouwen. 
De structuur van de plattegrond, de stedenbouwkundige footprint, 
zal in de tijd weinig of niet veranderen. De bestemmingen zullen die 
footprint steeds anders opvullen. Deze schijnbaar onbepaaldheid 
vraagt om zorgvuldige precisie, juist omdat alles mogelijk gelaten 
moet worden wat toch niet te voorspellen is. De structuur moet dus 
de bereidheid tot verandering in zich hebben, mild, edelmoedig en 
onbekrompen.  

3.1

SITUERING

Boom is geografisch een compacte gemeente, centraal gelegen in 
de Rupelstreek, aan de Rupel, in het midden tussen Antwerpen en 
Brussel, op de A12, niet ver van de E19  en is ook goed ontsloten via 
het openbaar vervoer. Van oudsher speelt Boom in de regio een rol op 
commercieel en dienstverlenend vlak. Ze beschikt over een toeristisch 
potentieel mede door het Provinciaal Domein De Schorre, de 
steenbakkerijmusea en de ligging aan de toeristisch attractieve Rupel. 
Boom heeft een culturele infrastructuur en een gedegen wijkwerking 
met tal van openluchtactiviteiten.
Ook het horeca en handelsapparaat biedt voldoende kritisch massa 
om marktaandeel te nemen binnen een regionale markt. 
Deze studie is gericht op het aanleveren van een sfeerbeeld en 
beeldkwaliteitplan voor het handelscentrum van Boom. Het bevat een 

standpunt over  structuren, inrichting, beleving en het gebruik van 
het projectgebied met specifiek als voorbeelduitwerking de winkelas 
Hoogstraat|Blauwstraat tussen de Grote Markt en de Varkensmarkt.

De aansluiting op de landschappelijke water- en groenstructuur kan 
het duurzame ruimtegebruik positief beïnvloeden. Ditzelfde geldt 
voor de wijze waarop de verschillende verkeersstromen worden 
georganiseerd. De inrichting van de nodige infrastructuur voor het 
parkeren buiten het projectgebied of onder de Grote Markt, biedt 
de kans om een aantrekkelijk woon- en winkelklimaat te realiseren. 
Met name het terugdringen van het gemotoriseerd verkeer uit het 
commerciële hart geeft meer ruimte aan de voetganger en fietser. 
Anderzijds kunnen de profielen van straten beperkt worden waardoor 
meer plekken kunnen ingericht worden als verblijfsgebied. Bij een 
duurzaam centrum hoort intensief en polyvalent ruimtegebruik. 
Verschillende soorten publieke ruimten kunnen ingericht worden in 
aansluiting met het gebruik van de plinten in de gebouwen en tot een 
levendig gebruik van het maaiveld leiden.
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03    VISIE

3.2

UITGANGSPUNTEN

Aan de uitwerking van een sfeerbeeld en beeldkwaliteitplan 
voor Boom liggen een aantal denkthema’s, 
ontwerpprincipes|uitgangspunten ten grondslag.

Gelijktijdigheid en Continuïteit
Aandachtspunt betreft de gelijktijdigheid van heden en verleden. 
Immers het oude is nog niet voorbij, maar ondertussen is de toekomst 
al deel van het heden. ‘Verder-werken-aan’ betekent in de eerste plaats 
weten, kennen en begrijpen waaraan verder te werken. Dat wat wordt 
aangereikt uit het verleden vormt de context. Het is noodzakelijk 
om de cultuur te begrijpen die de plek heeft doen ontstaan. Niet 
om te kopiëren of te imiteren, wel om te continueren. Traditie is 
hierbij de inzet. Traditie is niet conservatief. Traditie is voortgang 
vanuit en met respect voor het verleden. Anderzijds dragen wij een 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de toekomst. Toekomst is 
immers niets anders dan geschiedenis die nog moet gebeuren. In het 
ontwerp en het bouwwerk van vandaag moet de tijd ingebakken zijn. 
De tijd moet zich straks in de stedenbouw en architectuur kunnen 
afspelen. 

Intensief en Zorgzaam Grondgebruik
Het moet een prioritair thema van de actuele stedenbouw zijn om 
uitermate zorgzaam om te gaan met de steeds schaarser wordende 
open ruimte. Het is een opgave van stedenbouw vandaag om 
strategieën te ontwikkelen en modellen te bedenken die het mogelijk 
maken om te gaan met intensiever en efficiënter gebruik van de 
beschikbare ruimte. Vermeerdering van aantallen, groei, verbetering 
van levensstandaard moeten opgevangen worden door de bebouwde 
kernen structureel aan te helen, te versterken, in te breiden en dus 
beter en efficiënter te gebruiken. De sleutel hiervoor is de (semi-)
openbare ruimte = de gebouwde ruimte. Het is immers een feit dat 
de omgeving is opgebouwd rondom de (semi-)openbare ruimte. 
De straten en de pleinen zijn als de (woon-)kamers van het dorp. De 
straten en pleinen zijn het interieur van de gemeenschap en ze zijn de 
plaatsen waar goederen en gedachten worden uitgewisseld. 

Duurzaamheid | Intelligente Ruïne
Bouwen met zorg voor intensief ruimtegebruik is ook het maken 
van ‘intelligente ruines’, het concipiëren van structuren en bouwsels 
waarin de tijd zit ingebouwd.  Bouwen is niet simpelweg het 
optrekken van versteende programma’s van eisen. De tijd speelt 
zich immers af in de gebouwen en niet omgekeerd. Bestemmingen, 
gebruiken, veranderen voortdurend. Het leven is te wispelturig en 
te veranderlijk om te worden vastgelegd in programma’s. Wat de 
ontwerper met zekerheid weet, is dat die verandering niet onmogelijk 
mag gemaakt worden. Het programma van eisen mag niet versteend 
worden; het gebouw kan geschikt gemaakt worden voor veranderlijk 
gebruik. Dorpen en dus gebouwen overleven vele generaties, 
leefstijlen en ‘woon’-behoeften, meer zelfs: ze blijven nuttig, geschikt 
en bruikbaar.

Integraal Bouwen 
Er is de collectieve verantwoordelijkheid om milieubewust en met 
zorg voor de leefomgeving met dorpen en gebouwen om te gaan. 
Met betrekking tot de ruimtelijke ordening|stedenbouw is het 
belangrijkste idee voor de komende tijd het inzicht dat de milieulast 
die veroorzaakt wordt door het bouwen en gebruiken van ( infra-)
structuren en gebouwen, staat voor een zeer hoge milieukost. 
Dit is onhoudbaar en er moet gezocht worden naar middelen om 
daar verandering in te brengen. Zoals alle problemen zogenaamde 
beperkingen zijn, zo is ook dit bewustzijn een nieuwe bron om 
creatieve stedenbouwkundige en architecturale energie te genereren.
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Dwarsprofiel Rupeliaans landschap (zuid-noord) (bron: ecomuseum en archief van de Boomse baksteen)

Gewenste bouwblokkenstructuur
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3.3

ONTWERPEND ONDERZOEK

A

Algemeen 

Er wordt gekoerst op één, allesomvattend, integraal plan voor het 
gehele projectgebied. 
Het ontwerp beoogt het maken van een duidelijk (h-)erkenbaar en 
beleefbaar gebied, zowel cultuur historisch, landschappelijk (water en 
groen), ruimtelijk (openbare ruimte: straten en pleinen) als functioneel 
(wonen, werken, winkelen, stedelijke functies, et cetera). 
Aan de hand van de analyse van een aantal opeenvolgende lagen 
nl. de cultuurhistorie, de waterhuishouding, landschappelijke en 
geomorfologische structuren, de essentie van de plattegrond, 
bebouwing en gebruik en de ambities van het beleid verwoord in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan krijgt de plattegrond vorm. 
Deze lagen zijn geordend volgens hun belangrijkheid|volgens een 
zekere hiërarchie. 
Elke laag vormt de randvoorwaarde voor een volgende laag. Op deze 
manier wordt een gelaagde stedelijke structuur verkregen. De nadruk 
op deze gelaagde aanpak van het ontwerp van de plattegrond heeft 
te maken met de factor tijd. Stedenbouw schept de condities voor 
een stedelijk gebruik en is een werk van lange adem. Eenmaal de 
plattegrond is vastgelegd met de bijhorende boven en ondergrondse 
infrastructuur is deze technisch en financieel nog moeilijk aan te 
passen. 

De plattegrond wordt dus beschouwd als een vast gegeven. De 
structuur van de plattegrond, de stedenbouwkundige footprint, zal 
in de tijd weinig of niet veranderen. De bestemmingen zullen die 
footprint steeds anders opvullen. Deze schijnbaar onbepaaldheid 
vraagt om zorgvuldige precisie, juist omdat alles mogelijk gelaten 
moet worden wat toch niet te voorspellen is. De structuur moet de 
bereidheid tot verandering in zich hebben, mild, edelmoedig en 
onbekrompen.

Het is dan ook van groot belang om een goede ontwikkelingsbasis 
voorop te stellen, een plan met voldoende vrijheden en voldoende 
zekerheden voor de onzekere toekomst. 
Volgende belangrijke uitgangspunten zullen het ontwerp van de 
plattegrond op een duurzame manier positief beïnvloeden.

Aanwezige clutuurhistorische structuur Historische kaart 1895 (bron: http://patrimoine.met.wallonie.be/cartotheque)

B

Ruimtelijk-functionele analyse en visie

Het ontwerpend onderzoek is bedoeld om een goed beeld te 
krijgen op het bestaande dorp, teneinde een ontwerp te kunnen 
maken|beoordelen over een plattegrond die zich inschrijft in de tijd: 
Een ontwerp|visie met een maatschappelijke consensus voor een in 
de tijd evoluerende stedelijke structuur.

Als extra uitgangspunten bovenop de bestaande ruimtelijke context 
om te komen tot een gewenste structuur welke zich inschrijft in 
een plan voor Boom in de ruimere omgeving worden de gewenste 
structuren uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verder 
uitgewerkt. 

Cultuurhistorische waardering van de bestaande stedelijke 

structuren is noodzakelijk teneinde een ontwerp te kunnen 
realiseren dat zich inschrijft in de geschiedenis, eerder dan zelf 
geschiedenis te willen maken. 
Het centrum van Boom vormt een onderdeel van het bandvormig 
historisch verweven woon - werkgebied, gegroeid op de sites van 
de eerste generatie kleiwinningen langs de Rupel. Deze strook 
tussen de Rupel en de as Nielsestraat-Kapelstraat loopt van Niel tot 
Rumst. De schaalgrootte van het gebied wordt bepaald door de 
afmetingen van de oorspronkelijke kleiputten, met hun rechthoekig 
patroon dwars op de Rupel. De kleiwinning was hier ondiep. Bij het 
aansnijden van de tweede generatie kleiputten, meer noordwaarts, 
hebben de steenbakkerijen zelf zich uitgebreid in deze eerste reeks 
putten. De  geschiedenis maakt dat het gebied een heel specifieke 
topografie heeft. Gesloten bebouwing concentreert zich langs de 
smalle straatjes die oplopen naar het noorden en tot enkele meters 
hoger liggen dan de binnengebieden. De Nielsestraat-Kapelstraat 
ligt als cultuurhistorische stedelijke structuur tussen de eerste en 
tweede generatie kleiputten. De hoger gelegen kleiputten zijn in de 
omgeving van het centrum gedempt. Er is nog één kleiput van de 
eerste generatie aanwezig in de directe omgeving van het centrum: 
de kleiput ‘Het dorp’. 
Deze historische en geomorfologische structuur zal een 
randvoorwaarde vormen voor mogelijke ontwikkelingen in dit gebied.
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Gewenste waterstructuur

Gewenste natuurlijke structuur
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Aanwezige natuurlijke structuur Gewenste natuurlijke structuur volgens het GRS

Waterhuishouding, landschappelijke en geomorfologische 

structuren hebben vaak een belangrijke invloed op het ontwerp 
van de plattegrond. De mooiste steden met de sterkste plattegrond 
vinden immers vaak hun oorsprong in een onderliggende 
landschappelijke structuur.

‘Sanus per aquam’ – helen door water

De ontwikkeling van de stad Boom hangt nauw samen met de ligging 
langs de Rupel. 
In het ontwerp van de plattegrond wordt  voor het centrum gestreefd 
naar een nieuwe verbondenheid van het dorp met het water, ‘Boom 
aan de stroom’. Vanuit deze gedachte wordt een samenhangende 
waterstructuur voor het centrum opgenomen in de plattegrond. 

Rupel
Het eerste onderdeel van deze waterstructuur wordt gevormd door 
de Rupel. Aan de kaai wordt deze verbondenheid tussen de stroom en 
het dorp vertaald in een kwaliteitsvolle stenige kade ter hoogte van 
het centrum en een natuurlijke kade richting Hellegat en Terhagen.

Waternetwerk in het centrum
Als tweede onderdeel van de waterstructuur wordt in het centrum 
een netwerk van waterelementen en een heus waterplein 
(Vreiheidsplein) opgenomen. Deze waterelementen zorgen voor de 
vertaling van de ligging langs de Rupel. In de winkelstraat worden 
deze waterelementen|bronpunten verbonden door een netwerk van 
soms open en soms gesloten waterverbindingen. 
De aanwezigheid van water in de openbare ruimte door middel 
van een waterplein, waterelementen, zichtbare en hoorbare 
waterverbindingen vormt de verbinding tussen het dorp en de 
stroom. Op deze manier heeft het water een helende werking 
in de stedenbouwkundige structuur van de plattegrond en de 
cultuurhistorische ontstaansgeschiedenis van het dorp.

In de landschappelijke en geomorfologische structuur 
van Boom worden een aantal gewenste groenstructuren uit het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uitgewerkt. 

Kleiput ‘Het Dorp’
De nog aanwezige geomorfologische structuur van de kleiput ‘Het 
Dorp’ wordt als landschappelijke en ruimtelijke vertaling van de 
historische opbouw van Boom gewaardeerd en opgenomen in het 
ontwerp van de plattegrond.

Groen lint NZ 
Als belangrijkste landschappelijke structuur wordt de groene 
verbinding van noord naar zuid over het Jozef van Cleemputplein, de 
Varkensmarkt, de kleiput ‘Het dorp’ en de Rupel opgenomen.

Groen lint OW
Van oost naar west wordt de groene kade van Niel en het Hellegat 
doorgezet richting Terhagen. De kaai van Boom vormt door middel 
van een boulevard met bomen de missing link in de oost – west 
groenverbinding.

Bomen
Gezonde bomen laten zien dat er met zorg wordt omgesprongen met 
de openbare ruimte.
Enerzijds worden straten waar voldoende ruimte aanwezig is in het 
profiel om bomen van eerste orde te planten opgenomen in de 
groenstructuur van het dorp. 
In de Antwerpsestraat en de Frans De Schutterlaan kunnen 
laanbomen aangeplant worden.
Anderzijds worden in het profiel van de openbare ruimte plekken 
voorzien om bomen van betekenis op te nemen. In deze gaat het niet 
over de kwantiteit (van vaak wegkwijnende bomen) maar over de 
kwaliteit van de groenelementen. 
Onder het motto: ‘ruimte voor de straatboom’ worden bomen enkel 
op plekken opgenomen waar ze voldoende ruimte hebben om lang 
mee te kunnen gaan, om een levende herinnering te kunnen vormen 
aan het verleden.

Binnentuinen
Als laatste onderdeel van de groenstructuur worden de reeds 
aanwezige (semi-)openbare binnentuinen onderling verbonden. 
Het worden plekken van rust en ontmoeting  die een groene route 
vormen doorheen de gezellige drukte van het winkelhart.
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Bestaande bebouwingsstructuur Bestaande netwerk openbare ruimte

Gewenste verkeersstructuur
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Aanwezige vervoersstructuur Gewenste vervoersstructuur volgens het GRS

De essentie van de plattegrond (de derde laag) vormt de 
basis van het stedenbouwkundig ontwerp, het onderscheid tussen 
enerzijds het grondgebied dat bestemd is voor publiek gebruik, 
het netwerk van (semi-)openbare ruimten, en anderzijds de ruimte 
die bestemd is voor privé gebruik. Deze laag vormt de eigenlijke 
verbinding tussen het gebruik van de open ruimte en de bebouwing. 
De structuur van de plattegrond hangt samen met de infrastructurele 
opbouw van het dorp. Onder infrastructuur worden de straten en 
pleinen verstaan, maar ook de ondergrondse infrastructuur van 
kabels, rioleringen en leidingen.

Voor de opmaak van de structuur van de plattegrond worden 
technieken gebruikt die afkomstig zijn uit de stadsmorfologische 
studie, de studie naar de vorm. 
Het ontwerp van het netwerk van openbare ruimte en openbare 
gebouwen wordt aangevuld met het ontwerp van het ‘gebruik’ van 
deze openbare ruimte|de circulatie|de verbinding tussen de ruimte en 
het gebouw nl. de verkeersstructuur. 
Het doel is een goed ontsloten verkeersluw centrumgebied te 
ontwikkelen. 

Ring en poorten 
Voor de ontsluiting van het centrum wordt een ring in twee 
richtingen ontworpen op het bestaande wegennet. De toegang tot 
het centrum wordt vanuit de verschillende windstreken gekenmerkt 
door een toegangspoort. Deze ruimte in het stedelijk weefsel heeft 
de potentie het begin van het centrum aan te kondigen. Doorgaand 
verkeer kan op deze plekken ontmoedigd en omgeleid worden. Het 
centrumgebied is per definitie één richting waardoor voldoende 
ruimte ontstaat om verblijfskwaliteit te ontwikkelen. 

Centrum = verblijfsgebied
Voor het functioneren van het centrumgebied is het van groot 
belang dat de bereikbaarheid voor alle verkeersvormen goed 
geregeld is. Uitgangspunt is daarbij dat in het commerciële hart 
–verblijfsgebied bij uitstek - de voetganger voorrang heeft. Toch blijft 
het centrumgebied ook voor autoverkeer en fietsers goed bereikbaar. 

Parkeren
Parkeren vraagt een adequate oplossing. De geparkeerde auto 
wordt teruggedrongen uit de openbare ruimte door middel van 
het aanleggen van  aantrekkelijke ondergrondse en bovengrondse 
parkeergarages of parkeervoorzieningen in de randen|aan de poorten 
en een beperkt aantal plekken langsparkeren in het centrum.
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Bestaande functieanalyse bebouwing

Gewenste nederzettingenstructuur
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De vierde en laatste laag wordt gevormd door de 

bebouwing en het gebruik van de bebouwing. Deze laag 
betreft de voorwaarden die aan de bebouwing gesteld worden 
om bepaald gebruik van de plattegrond te ondersteunen. 
Bebouwingsvoorschriften in de vorm van een (beeld)kwaliteitplan 
geven invulling aan deze laag.

Het nieuwe centrumgebied wordt opgebouwd rond diverse functies 
die een onderlinge meerwaarde realiseren maar ook een meerwaarde 
hebben voor Boom in zijn geheel. 
Vanuit de vaststelling dat Boom voor het overgrote deel bestaat uit 
wonen en werken dat zich afspeelt in neutraliteit worden de publieke 
gebouwen|instituten aangemerkt. Slechts deze publieke gebouwen 
(gebouwen waarin functies zijn ondergebracht die voor alle inwoners 
een functie vervullen) onderscheiden zich, tekenen zich af en zijn 
nadrukkelijk aanwezig. Het is de kwaliteit van de terughoudendheid, 
de gewoonheid, die het mogelijk maakt dat structuren en gebouwen 
overleven. Anderzijds zijn het de publieke gebouwen die de 
herkenbaarheid en de identiteit van Boom bewerkstelligen. Voor 
Boom wordt een onderverdeling gemaakt in de winkelstraat, een 
dienstencentrum, een waterfront en een plek om ruimte te bieden aan 
uitbreiding van en opnemen van nieuwe publieke gebouwen|functies, 
de gewenste economische structuur.

Gewenste economische structuur volgens het GRSGewenste nederzettingen structuur volgens het GRS
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Activeren

Aanhelen
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C

Strategieën

Ten aanzien van het beter en intensiever gebruik van het centrum van 
Boom en het daadwerkelijk functioneren van de gewenste structuur 
kunnen vier basisstrategieën gevoerd worden. 

1. activeren
2. aanhelen
3. verdichten
4. profileren

Uiteraard zal voor een specifieke locatie en|of gebied slechts zelden 
één van de basisstrategieën éénduidig van toepassing zijn. 
In het overgrote deel van de gevallen is een combinatie van meerdere 
strategieën noodzakelijk om te komen tot een stedenbouwkundig 
goed functionerend centrum. 

1. Activeren
In sommige gebieden en|of op sommige plekken|locaties wordt 
vastgesteld dat er op zich weinig mis is met het stedenbouwkundige 
profiel.  
Deze plekken behoeven op het eerste zicht dan ook geen 
stedenbouwkundige ingrepen in het bestaande profiel. Toch hebben 
ze te lijden onder een ondermaats functioneren. Ze fungeren niet 
optimaal in het ‘apparaat’. 
Daardoor ontstaan ‘blindspots’ die ge(re-)activeerd en opnieuw 
aangesloten moeten worden op het stedelijk. Blindspots kunnen 
velerlei oorzaken hebben: verkeerskundige situatie, isolement, 
slechte aansluiting op omgeving, redenen van ontsluiting, 
parkeerproblemen… 
Typische voorbeelden van blindspots in Boom zijn bv. de 
winkelstraten met het traditionele probleem van het wonen boven 
winkels : 

- delen met een goed winkelprofiel maar met een slechte 
bewoning|leegstand boven de winkels en dit door 
moeilijke toegankelijkheid van de woningen om reden van 
aanééngesloten winkelplinten of visa versa 
- delen waar te veel in gewoond wordt op de begane grond 
waardoor een te verbrokkelde winkelplint ontstaat.
Het opheffen van deze blindspots is een eerste strategie in het 
zoeken naar een beter en efficiënter gebruik van het gebouwde 
areaal.

Activeren is er op gericht om de bestaande capaciteit opnieuw te 
activeren en te optimaliseren, eerder dan capaciteit toe te voegen. Om 
te (re-)activeren zijn welgerichte stedenbouwkundige ingrepen nodig 
die zich strikt richten op het verhelpen van het ondermaats functioneren 
van een plek en dit om het gebruik van de gebouwde omgeving te 
optimaliseren.

2. Aanhelen
De strategie van aanhelen richt zich op het invullen van open vlekken 
binnen en overeenkomstig een bestaande stedenbouwkundige 
karakteristiek. De nieuwe invulling schrijft zich volledig in, in het 
karakter, de maat, de schaal, de korrel van de desbetreffende directe 
omgeving. Het karakter van de omgeving is dus bepalend voor het 
karakter van de invulling. In Boom kan voornamelijk de ontwikkeling 
van een waterfront in dit licht beschouwd worden. Bebouwing aan 
het waterfront kan de aanheling van het centrum aan de stroom 
bevorderen.

Aanhelen richt zich eerder op het herstellen en aanvullen van een 
bestaand stedenbouwkundig weefsel dan op het toevoegen van 
capaciteit.
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Verdichten

Profileren
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3. Verdichten
Verdichten is weldegelijk gericht op het toevoegen en versterken 
van capaciteit. Bij deze strategie gaat het er expliciet om - met het 
oog op een concentratiebeleid - volume toe te voegen. Dit kan om 
verschillende redenen hebben, dit kan ook op verschillende manieren 
gebeuren.

De strategie van verdichten moet in de eerste plaats worden 
toegepast in gebieden|op plekken die door hun stedenbouwkundige 
aard en karakter dergelijke verdichting en intensivering kunnen 
verdragen of zelfs vragen. Het betreft hier locaties:

a. In kerngebieden of m.a.w. in gebieden waar verdichting en 
concentratie al duidelijk aanwezig zijn en waar deze locaties 
versterking behoeven ten voordele van het maken|vormen van 
kwalitatieve openbare ruimte. In Boom kan deze verdichting 
gevonden worden in een opvullingsstrategie langsheen de bestaande 
structuren. 

b. Gebieden die gekarakteriseerd worden door een grotere 
stedenbouwkundige schaal zoals bv. locaties bij hoofdverkeer 
-structuren ( waterlopen, snelwegen, spoorlocaties,… ). De Kaai van 
Boom is een mooi voorbeeld van een nog onvoldoende benutte 
stedenbouwkundige karakteristiek waarin verdichting een deel van de 
oplossing kan bieden.

c. Enclaves, of gebieden die omwille van hun structuur en|of hun 
cultuurhistorie het vermogen hebben om anders te zijn dan hun 
omgeving, en waar in hun ‘anders-zijn’ strategische argumenten 
kunnen worden gevonden om deze locaties anders en dus mogelijk 
intensiever te ontwikkelen dan de directe omgeving. 
Het betreft hier voor Boom bv. de kleiput ‘Het Dorp’

Het achterliggende doel is steeds het verhogen van de kwaliteit 
en de leesbaarheid van de openbare ruimte. Een oordeelkundige 
verdichting kan immers een win-win situatie opleveren t.a.v. de 
openbare ruimte en de bebouwing zelf, kan de gebruikskwaliteit en 
de gebruiksintensiteit bevorderen van zowel de gebouwen als de 
openbare ruimte.

De strategie van verdichten stuurt hoe dan ook op het welgericht en 
welbepaald opvoeren van de capaciteit en dit in het objectief van een 
duidelijke, herkenbare en betekenisvolle openbare ruimte.

4. Profileren
De strategie van profileren betreft locaties die vanwege hun natuur 
en karakter niet onmiddellijk vallen onder de verdichtingstrategie, 
maar die toch van wezenlijk stedenbouwkundig -strategisch 
belang zijn. Het kan immers nodig zijn om op bepaalde plekken de 
stedenbouwkundige structuur te versterken en|of te ondersteunen. 
Het inbouwen van ruimtelijke differentiatie (cfr. verdichting), 
het aanbrengen van stedenbouwkundige oriëntatiepunten, het 
onderscheiden en (h-)erkenbaar maken van stedelijke zoneringen, het 
versterken van stedenbouwkundige assen en poorten, etc.… kunnen 
hiervoor de redenen zijn.

De strategie van profileren zet in op het concentreren en toevoegen van 
capaciteit ter ondersteuning van het stedenbouwkundig weefsel.
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D

Stedenbouwkundige entiteiten

De stedenbouwkundige entiteiten vormen de kleinste 
ruimtelijke samenhangende delen binnen het centrum van 
Boom. Ze functioneren als geheel en vormen een afgewerkte 
stedenbouwkundige structuur op zich|een entiteit én functioneren als 
onderdeel van de gehele gewenste ruimtelijke structuur van Boom. 

Het functioneren van deze stedenbouwkundige entiteiten wordt 
uitgelegd aan de hand van de thema’s:

- Ontsluiting en bronpunten
- Zwaartepunten
- Looproutes en rustpunten
- Perceellering en markante gebouwen 

Deze thema’s bepalen het stedenbouwkundig functioneren van 
de verschillende entiteiten en vormen de uitgangspunten voor de 
opmaak van specifieke (beeld)kwaliteitplannen per onderdeel.
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1.Ontsluiting en bronpunten 2.Zwaartepunten 3.Looproutes en rustpunten 4.Perceellering en markante gebouwen
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1. De Antwerpsestraat

Ligging
De Antwerpsestraat vormt de eerste stedenbouwkundige entiteit. 
Voor de straat is een belangrijke functie weggelegd in de vormgeving 
van de dorpsentree van Boom. De Antwerpsestraat wordt 
gekenmerkt door de vele (openbare) diensten die ze huisvest. Voor 
de Antwerpsestraat is gezocht naar een ruimte die het midden houdt 
tussen plein en straat, dwz dat het profiel voor gemotoriseerd verkeer 
wordt teruggeschroefd en het profiel van het verblijfsgebied wordt 
geoptimaliseerd.

1. Ontsluiting en bronpunten
De ligging en de maat van de Antwerpsestraat zijn in het 
centrumgebied specifiek. De straat wordt gebruikt om het verkeer 
op een goede manier het centrum uit te leiden. De breedte van de 
straat maakt het mogelijk om kortparkeren op te nemen in het profiel. 
Op deze manier worden de diensten welke in de straat gevestigd 
zijn voorzien van voldoende parkeermogelijkheden in de directe 
nabijheid.

2. Zwaartepunten
De ligging aan de winkelstraat, het gemeentehuis en de bibliotheek 
vormen de belangrijkste trekpleisters. De overige aanwezige diensten 
in de straat ondersteunen en zoeken visa versa steun bij deze functies 
waardoor een clustering ontstaat.

3. Looproutes en rustpunten
Het zijn vooral de trottoirs van de straat die deel uitmaken van 
de looproutes door deze stedenbouwkundige entiteit. Belangrijk 
aandachtspunt bij het opmaken van het netwerk van openbare ruimte 
in de Antwerpsestraat is de ruimtelijke verbinding met de Binnentuin 
van de pastoriewoning in de Hoogstraat. In de opmaak van een 
specifiek (beeld)kwaliteitplan voor de Antwerpsestraat zal deze 
verbinding in detail uitgewerkt moeten worden.

4. Perceellering en markante gebouwen 
Doelstelling voor de Antwerpsestraat is de juiste schaal en maat van 
de bebouwing te vinden, met aandacht voor de ruimtelijke potenties 
van de openbare ruimte. De schaal en korrel van het individuele pand 
wat reeds aanwezig is, is hierin toonaangevend. De perceellering 
van de Antwerpsestraat zoekt de ruimtelijke referentie naar de 19de 
eeuwse herenhuizen in een stadstraat met allure. 



26

1.Ontsluiting en bronpunten

2.Zwaartepunten

3.Looproutes en rustpunten

4.Perceellering en markante gebouwen
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2. De Kaai

Ligging
De Kaai vormt de directe verbinding tussen het centrum van Boom en 
de Rupel. De kaai vormt momenteel een ruimtelijke vertaling van de 
onbenutte kansen van de ligging van het centrum aan het water. Met 
de aanleg van een promenade aan de Rupel, een veerboot richting 
Klein Willebroek en de renovatie van het nog aanwezige industriële 
erfgoed is een kantering in dit proces ingezet. Boom werkt duchtig 
aan een nieuw gezicht naar de stroom.

1. Ontsluiting en bronpunten
Om de levendigheid op de Kaai te garanderen is ervoor gekozen 
om de hoofd ontsluitingsstructuur in twee richtingen op te nemen. 
De goede bereikbaarheid door de directe ligging in de omgeving 
van de rotonde aan de Schommelei – Kapelstraat en de rotonde aan 
de Vrijheidsstraat en de Emile Vanderveldestraat zorgen voor een 
optimaal bereik van deze plek. Een gebouwde parkeervoorzieing in de 
omgeving van de Grote Markt en een gebouwde parkeervoorziening 
in de omgeving van het Dok zorgen voor bronpunten op korte 
loopafstand.

2. Zwaartepunten
Uiteindelijk vormt het verblijfskarakter van de gehele Kaai de eerste en 
belangrijkste trekpleister. Ondersteunend hieraan wordt het cultureel 
centrum, de overzet richting Klein Willebroek en een nieuw te 
ontwikkelen hotel ter hoogte van het Dok aangemerkt als belangrijke 
ondersteunende functies.

3. Looproutes en rustpunten
Flaneren en paraderen op de Kaai voert de hoofdtoon, maar de 
directe verbinding van de Kaai met de Grote Markt, de winkelstraat en 
het nieuw te ontwikkelen park in de kleiput ‘Het Dorp’ vervolledigen 
de sterke identiteit van Boom.

4. Perceellering en markante gebouwen
Doelstelling voor de kaai is de juiste schaal en maat van de 
bebouwing te vinden, met aandacht voor de ruimtelijke potenties van 
de diverse deelgebieden in het bijzonder. Perceellering is hiervoor 
het instrument. De schaal en korrel van het individuele pand is hierin 
toonaangevend.
De perceellering van het nieuw te ontwikkelen waterfront aan de 
Rupel vraagt om robuuste en stevige volumes met de ruimtelijke 
referentie van industriële pakhuizen die samen grote bouwblokken 
vormen. 
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1.Ontsluiting en bronpunten 2.Zwaartepunten

3.Looproutes en rustpunten 4.Perceellering en markante gebouwen
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3. De kleiput “het dorp”

De kleiput heeft door zijn historische, geomorfologische en 
natuurlijke waarde de mogelijkheid anders te zijn dan zijn omgeving. 
De kleiput wordt als enclave gewaardeerd. Aangezien in deze 
stedenbouwkundige entiteit het groene karakter en de specifieke 
geomorfologische ligging aan de grondslag liggen van verdere 
ontwikkelingen wordt een groen campusmodel vooropgesteld. 
Het campusmodel wordt vertaald in een geclusterde en compacte 
bebouwingsstructuur gelegen in een groter groengebied, een 
park. Het goed functioneren van een park afhangt van zijn ligging 
in de grotere stedelijke structuur. Aandachtspunten daarbij zijn: 
bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde functies, verankering, randen, 
routes, identiteit. In deze visie worden de eerste en voornaamste 
aandachtspunten van de stedenbouwkundige entiteit verwoord en 
verbeeld. 

Bouwen in het park
De bebouwingsclusters worden ingepland aan de rand van het 
park en kunnen helpen om achterkanten af te bouwen. De clusters 
zijn alzijdig gericht en hebben een verbinding met de straat en een 
verbinding met het park. De bebouwing is ontworpen rond een 
eigen privaat (of semi openbaar) binnengebied. Hierdoor ontstaat de 
kwaliteit van een rustige (semi-)private kant en een openbare kant. 
De clusters worden als geheel ontworpen, maar kunnen onderling 
verschillend zijn. De perceellering bestaat eruit om met verschillende 
gebouwen(clusters) samen het park te maken als ruimte. 

Gemengde functies
- De school als gemeenschapsfunctie. De uitbreiding van de school 
bedraagt volgens het RUP Pachterslei maximaal 3000m2 footprint. 
De school kan onder verdeeld worden in verschillende clusters met 
een eigen interne organisatie. Het biedt de mogelijkheid om de 
grote school (van kleuterschool tot middelbare school) behapbaar 

en herkenbaar te maken. Voorstel is de school onder te verdelen in 
drie compacte clusters: de kleuterschool samen met lagere school, 
de middenschool en het middelbare onderwijs. De kleuterschool en 
lagere school kan ontsloten worden via de Pachterslei (i.v.m. brengen 
en halen van schoolkinderen), de middenschool als uitbreiding op het 
bestaande pand kan een gezicht|voorkant naar het park maken, en 
de middelbare school kan als renovatieproject de bestaande school 
opnieuw invullen.
- Een grootwarenhuis als commerciële trekker. Het grootwarenhuis 
wordt voorgesteld in de plint van een bebouwingscluster van 
woningen (footprint maximaal 2000m2 volgens RUP Pachterslei) met 
een gebouwde parkeervoorziening eronder. De bevoorrading van 
de supermarkt kan gekoppeld worden aan de bevoorrading van een 
deel van de winkelpanden aan de Blauwstraat. De ontsluiting van de 
cluster gebeurt via de Pachterslei.
- Het hotel als toeristische schakel tussen de kaai en de kleiput 
met onder het hotel een gebouwde parkeervoorziening en een 
combinatie met woningen. 
- Wonen in en rond de kleiput. Vanuit het RSV wordt een dichtheid 
voorgeschreven van 25w|ha wat resulteert in ongeveer 35 woningen. 
De menging van functies in en rond de kleiput zal de levendigheid 
van het park ten goede komen. 
- Het toevoegen van meerdere instituten (gebouwen met functies die 
een betekenis hebben voor de gemeenschap) kan de levendigheid in 
en rond het park positief beïnvloeden. De hoeveelheid bebouwing in 
het park moet steeds gewogen worden tegenover het overheersende 
groene karakter van deze enclave.

Verankering|bereikbaarheid
De kleiput “het dorp” is gelegen aan de poort Schommelei – 
Kapelstraat en is zeer goed bereikbaar. 
De Pachterslei vormt de ontsluitingsweg voor het gebied. Deze weg 
sluit in het zuiden aan op de Bassinweg.
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1.Ontsluiting en bronpunten

2.Zwaartepunten

3.Looproutes en rustpunten

4.Perceellering en markante gebouwen
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4. De Grote Markt – Hoogstraat|Blauwstraat – Varkensmarkt

Ligging
De stedenbouwkundige entiteit Grote Markt-Hoogstraat|Blauwstraat-
Varkensmarkt vormt de stedelijke drager van het centrum van Boom. 
Centraal in het gebied gelegen wordt deze entiteit gekenmerkt door 
de bruisende stedelijke sfeer welke ze uitstraalt en in de toekomst nog 
sterker moet uitstralen.

1. Ontsluiting en bronpunten
De twee belangrijkste bronpunten voor deze stedenbouwkundige 
entiteit vormt de Varkensmarkt door de goede verbinding met de 
rotonde aan de Schommelei – Kapelstraat en de parkeergarage 
in de omgeving van de Grote Markt door de directe verbinding 
met de nieuw te ontwikkelen rotonde aan de Vrijheidsstraat en 
de Emile Vanderveldestraat. Beide rotondes vormen in de grotere 
vervoersstructuur in en rond Boom belangrijke plekken.

2. Zwaartepunten
Als belangrijkste trekpleisters van deze stedenbouwkundige entiteit 
worden het herprofileren van de Grote Markt tot aantrekkelijke 
verblijfskwaliteit in de vorm van een horecaplein met bijhorende 
herontwikkeling van één van de wanden van het plein en het 
opnemen van een grootwarenhuis extra aan het reeds bestaande 
winkelarsenaal opgenomen. Het nu uitdovende winkelbestand in 
de Blauwstraat en de Kapelstraat kan door de komst van een extra 
trekpleister opnieuw allure krijgen.

3. Looproutes en rustpunten
De looproutes en rustpunten in de stedenbouwkundige entiteit 
van de Grote Markt–Hoogstraat|Blauwstraat–Varkensmarkt worden 
vertaald in een voorbeelduitwerking van de openbare ruimte met 
bijhorende tekeningen.

4. Perceellering en markante gebouwen 
De opbouw van de gevelwanden gelegen aan de openbare ruimte, 
in schema opgenomen onder het thema perceellering en markante 
gebouwen vormt de basis voor de ontwikkeling van een toegepast 
beeldkwaliteitplan. 
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E

Voorbeelduitwerking

De voorbeelduitwerking voor de inrichting van het commerciële hart 
en het (beeld)kwaliteitsplan openbare ruimte en (beeld)kwaliteitplan 
architectuur horen samen. Zij geven richting en houvast, uiteraard op 
hoofdlijnen. Ze bieden ruimte om op niet te voorziene veranderingen 
en ontwikkelingen in te gaan, zonder de eigen krachtlijnen te 
verliezen, met andere woorden zonder het eigen karakter op te geven, 
zij zijn tijdsbestendig. 

De voorbeelduitwerking en (beeld)kwaliteitplan vormen de 
onderlegger voor de feitelijke inrichtingsplannen die bij de 
bouwaanvraag van elk deelgebied| deelproject worden opgemaakt. 
De ontwikkeling van een strategie en van een stedenbouwkundige 
aanpak, gaat van grof naar fijn. De voorbeelduitwerking levert de 
ruimtelijk - functionele condities (de ‘contouren’ en ‘enveloppes’) 
waarbinnen concrete ontwikkelingen gerealiseerd moeten worden. 
De contouren worden echter pas definitief en éénduidig vastgelegd 
door middel van meer gedetailleerde inrichtingsplannen of in de 
architectuurprojecten.
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De inrichting is niet bij voorbaat ‘gezellig’ of ‘bijzonder’. De mensen 
kleuren de openbare ruimte.  De voetganger verdient het primaat en 
de beste plekjes in de zon. Op de pleinen kunnen terrassen worden 
ingericht, de trottoirs zijn ruim, overzichtelijk en vlak. De straten zijn 
gemakkelijk oversteekbaar.

De fietser krijgt voorrang op de auto, dus krijgt een plek op de 
versmalde straat die de auto afremt.

De auto krijgt een duidelijk afgelijnd parcours te volgen, met her en 
der een parkeer – of stopplaats. Met  passage van marktkramers wordt 
rekening gehouden in de éénvoudig ingerichte winkelstraat.

Op de pleinen bij de horeca kunnen terrassen worden ingericht.  De 
inrichtingsmiddelen  worden beperkt tot de hoogst noodzakelijke 
vooral in functie van de bezoeker en zijn wandeling door de 
winkelstraat en in functie van het begeleiden van het verkeer. 

De hoogteligging van de Grote Markt is afgestemd op de toegang 
tot de kerk. Dit heeft tot gevolg dat ten opzichte van de belendende 
straten (Hoogstraat en Groene Hofstraat) het hoogteverschil wordt 
opgevangen door verdwijnende traptreden.  Het effect van het 
hoogteverschil van het plein tegenover de Hoogstraat en de Groene 
Hofstraat is de duidelijk herkenbare ruimtelijke opbouw van plein en 
straat. Het bestratingspatroon van het plein wordt gekenmerkt door 
een uitwaaiend cirkelvormig patroon volgens de Reeks van Pandovan.
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04    BEELDKWALITEIT

4.1

ALGEMEEN  
Beeldkwaliteit gaat niet over beeld maar wel over kwaliteit. Het ‘beeld’ 
is niet de inzet, maar wel het streven naar een vooraf opgestelde 
kwaliteitsambitie. Vorm en beeld worden verkregen door intensief en 
integer ’zoeken‘. Vooringenomenheid ten aanzien van het beeld wordt 
dikwijls de ’stijl’ en|of het ’handschrift’ genoemd van een ontwerper. 
Stijl is echter armoede en bij voorbaat gedateerd.
(Beeld-)kwaliteit is ook geen ’moment’ in het ontwerpproces. 
Het zoeken naar (beeld-)kwaliteit wordt ingezet met de 
voorbeelduitwerking en vervolgens met bijkomende 
bebouwingsrichtlijnen (ontwerpcriteria, thematiek, materialisering, 
etc.), de selectie van de ontwerpers, de supervisie en uiteindelijk het 
toezicht op het werk van de bouwers. (Beeld)kwaliteit ontwikkelt zich 
zodoende van grof naar fijn, van algemeen naar specifiek.
Alle genoemde stappen en onderdelen zijn essentieel voor de 
uiteindelijke (beeld)kwaliteit. Daarbij is het ook noodzakelijk dat 
naast het stedenbouwkundig plan ook de volgende plannen zijn 
opgenomen:
 (massa)plan
 plan voor de inrichting van de openbare ruimte
 verlichtingsplan
 plan voor kunst in opdracht. 
Deze plannen maken samen integraal deel uit van het (beeld)
kwaliteitplan.

Hoewel (beeld)kwaliteit zich niet kan en mag laten vangen in 
vooringenomen beelden, kan een poging worden ondernomen 
om – ter illustratie van een welbepaalde ambitie – (altijd tekort 
schietende) referenties aan te leveren. De beelden zoals die in het 
beeldkwaliteitplan zijn toegevoegd zijn dan ook geen letterlijke 
voorafspiegeling van het uiteindelijke ’beeld’. Ze geven de ambitie 
weer, die  aansluit bij de cultuur die de ‘plek’ heeft doen ontstaan.
Los en vrij van elke beeld- en|of stijlreferentie geven deze 
uitgangspunten voor de (beeld)kwaliteit voorafgaand enkele denk- en 
ontwerpthema’s als kwaliteitsobjectief mee. Deze thema’s betreffen 
en beogen de intrinsieke en inclusieve kwaliteit van zowel het 
totaalproject als de specifieke deelopgave. Meer nog, deze thema’s 
bepalen de mentaliteit|de houding waarmee de ontwerpopgaven 
op de verschillende schaalniveaus worden opgepakt. De thema’s 
zijn al eerder genoemd en toegelicht als de uitgangspunten voor dit 
ontwerp :

Gelijktijdigheid en continuïteit 
Intensief en zorgzaam grondgebruik 
Duurzaamheid
Integraal bouwen

4.2

OPENBARE RUIMTE

‘Rijkdom van collectieve ruimte’
Het dorp is de gelijktijdigheid van veelvuldige authentieke verschillen. 
Een multiculturele samenleving vraagt om diversiteit van de 
gezamenlijke ruimte waarin we elkaar ontmoeten en naar waarde 
schatten. De identiteit van het dorp is herkenbaar door de diversiteit 
van haar collectieve ruimte en wordt gevormd door de collectieve 
ruimte, dat is haar rijkdom. Daar is het waarin het openbare zich 
afspeelt en de democratie zich toont. Het is ook die ruimte die ons 
gevoel van welbehagen bepaalt en waar onze herinnering aan vastzit. 
Dit kunnen ook private plekken zijn, niet alleen publieke. Beiden 
kunnen gelijktijdig openbaar collectief gebruik accommoderen. Met 
andere woorden: openbaarheid kent meerdere niveaus, lagen.
Openbare verblijfsruimte
De openbare ruimte is de drager van de dorpse organisatie en 
daarmee de belangrijkste bepalende factor ten aanzien van het 
karakter en de identiteit van een gebied of plekken daarbinnen. 
Evengoed als de architecturale uitwerking van de verschillende 
gebouwen, is de inrichting, detaillering en materialisatie van de 
openbare ruimte cruciaal voor de realisatie. Het ontwerp van de 
openbare ruimte stemt zich zeer nauw af op de uitwerking van 
de gebouwen en dan vooral in het geval van de thematiek van 
‘differentiatie’.

In de zoektocht naar het evenwicht tussen genuanceerde 
differentiatie en éénheid, is de (inrichting van) de openbare ruimte 
als continuüm van doorslaggevend belang. Enerzijds is de openbare 
ruimte en dus haar materialisatie en inrichting het bindend 
continuüm. Dit zal voornamelijk ook zo zijn in de verbindende 
openbare ruimten (straten, doorgangen). Anderzijds bieden de 
verschillende pleinen en binnenruimten tussen bebouwing de 
mogelijkheid tot genuanceerde differentiatie in aanleg en inrichting 
en daarmee in sfeer en karakter. Aan de herkenbaarheid van het 
handelscentrum van Boom wordt daarmee een bijkomende laag 
toegevoegd ten aanzien van de herkenbaarheid van elke ‘plek’ 
afzonderlijk. De herkenbaarheid van elke plek wordt in dit gebied 
met name verkregen door de wijze waarop met materiaalgebruik, 
meubilair, verlichting, groen, waterpartijen en beeldende kunst wordt 
omgegaan.
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De (beeld)kwaliteit van de straten en pleinen 

a. Water

De stroom|het water dat Boom geschiedkundig gemaakt heeft 
tot handelsplek aan de Rupel zal ook in het handelscentrum van 
Boom fysisch aanwezig zijn onder de vorm van een waterplein, 
waterelementen, zichtbare en hoorbare waterverbindingen. In de 
openbare ruimte zal de Boomenaar voelen dat zijn stad aan de stroom 
ligt. Op specifieke plekken, kruispunten, rotondes en pleinen worden 
fonteinen geïnstalleerd. 
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b. Groen

Van alle levende dingen kunnen alleen bomen monumentaal 
worden, een status die eigenlijk enkel is weggelegd voor historische 
gebouwen. Reeds in de oudheid dwongen monumentale bomen 
respect af, en dat doen ze nog steeds. Onder de linde werd recht 
gesproken, aan de voet van heilige eiken vonden bij de Germanen 
rituelen plaats, werden doden begraven en offers gebracht,… 
Bomen vormen de levende herinnering aan een ver verleden, ze 
maken ons bewust van de complexiteit van de natuur. Groen is een 
belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. 
Groen wordt op sommige plaatsen op ‘formele wijze’ toegepast in 
de vorm van laanbomen in straten met voldoende breed profiel om 
bomen van 1ste of 2de orde aan te planten. Groen wordt op informele 
wijze toegevoegd door middel van ruimte voor grote bomen die 
beschutting bieden op pleintjes, door overhangende tuinen vanaf 
balkons en over erfafscheidingen en mogelijk door seizoensgebonden 
potgroen op pleinen waar onvoldoende ruimte in de ondergrond 
aanwezig is om bomen van betekenis aan te planten.
Onder het motto: ‘ruimte voor de straatboom’ worden bomen enkel 
op plekken opgenomen waar ze voldoende ruimte hebben om een 
levende herinnering te kunnen vormen aan het verleden.
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c. Materiaalgebruik

Het algemene motto ten aanzien van het materiaalgebruik is: ‘streven 
naar zo min mogelijk verschillende materialen’. Het doel is om het 
gehele handelscentrum van Boom één ambitie|inrichtingsniveau te 
geven. Door de culturele en historische context van Boom is baksteen, 
het streekgebonden materiaal bij uitstek, leidend voor de inrichting 
van de openbare ruimte. De detaillering (verbanden, hoeken, randen 
en opstanden) wordt beschouwd als een bijzonder punt van ontwerp 
en beoordeling. Natuursteen kan in combinatie met gebakken 
kleiklinkers de juiste nuance leggen op gewenste plekken.
Vooropgestelde kwaliteitseisen en budget zullen de uiteindelijke 
keuze bepalen. 
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d. Verlichting

De verlichting van de openbare ruimte kan naast het zuiver 
functioneel aspect, ook structurerend en ondersteunend werken 
aan de keuze om te komen tot een handelscentrum met één 
inrichtingsniveau. Op specifieke plekken, bij monumenten, bomen, 
… kan specifieke verlichting toegepast worden.  Het contrast in 
waarneming van de ruimte bij dag en nacht speelt een belangrijke rol 
in de beeldkwaliteit van de buitenruimte. De keuze van de armaturen 
is op zich echter niet voldoende. Het handelscentrum van Boom 
behoeft uiteindelijk een gedetailleerd verlichtingsplan, een plan dat 
specificeert hoe de verlichting en aanlichting van straten, pleinen 
en gebouwen is voorzien. Het verlichtingsplan is bepalend voor de 
beleving van deze plekken, mede uit het oogpunt van veiligheid en 
differentiatie van de verschillende openbare ruimten.
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e. Meubilair

Alle straatmeubilair is onderdeel van het ontwerp. Het betreft hier 
de keuze van zitbanken, vuilnisbakken, boomroosters, signalisatie, 
fietsenhouders, vlaggenmasten, et cetera. Alle elementen worden 
echter doordacht geplaatst, zonder de openbare ruimte te overladen, 
maar door juist ruimte te creëren in de betekenis van ‘minder 
is meer’. Terrassen en kiosken hebben een zeer degelijk, maar 
verplaatsbaar|opbergbaar karakter. Vanuit dit oogpunt worden 
terrassen en kiosken onderdeel van het straatmeubilair met een 
tijdelijk karakter. De differentiatie tussen de verschillende seizoenen 
wordt op deze manier voelbaar in het plan.
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f. Toegepaste kunst

Toegepaste kunst in het handelscentrum behoeft een integrale visie.
De basis voor het te voeren beleid ten aanzien van kunsttoepassingen 
in de openbare ruimte moet verder worden uitgewerkt. Dit 
kan door het in kaart brengen van artistieke uitgangspunten, 
aanknopingspunten en identiteiten en het aanbrengen van relaties 
met ruimtelijke, sociale en economische structuren en architectuur.
De toegepaste kunst zal zich ook aandienen in blijvende of tijdelijke 
uitingen in het dorpsbeeld en straatbeeld. 
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4.3

ARCHITECTUUR

Intelligente Ruïne
Een vaststelling is dat elke stad en elk dorp voor het overgrote 
deel bestaat uit ‘banaliteit’ in de zin van terughoudendheid en|of 
neutraliteit. Slechts de ‘instituten’ (gebouwen die functie herbergen 
voor de gehele gemeenschap) markeren zich, tekenen zich af en zijn 
nadrukkelijk aanwezig.  Wonen en werken spelen zich doorheen de 
tijd dan ook in belangrijke mate in die neutraliteit af, gekenmerkt door 
een steeds wisselend en onvoorspelbaar gebruik | boeiend misbruik: 
de opéénvolgende generaties vergeleken met  opéénvolgende 
krakersbewegingen die telkens opnieuw de stad bezetten. 
Bestemmingen en gebruiken veranderen voortdurend.  Het is de 
kwaliteit van de ‘terughoudendheid’, de ‘gewoonheid’ die het mogelijk 
maakt dat stedelijke structuren en gebouwen overleven.

Tijdsbestendigheid impliceert de ‘intelligente ruïnes’,  het bedenken 
van structuren en bouwsels waarin de tijd zit ingebouwd.  Bouwen 
is niet het optrekken van versteende programma’s van eisen.  De 
tijd speelt zich immers af in de gebouwen en niet omgekeerd. 
Bestemmingen, gebruiken, veranderen voortdurend. Het leven 
is te wispelturig en te veranderlijk om te worden vastgelegd in 
programma’s. Wat je met zekerheid weet als ontwerper, is dat je 
die verandering niet onmogelijk mag maken. Je moet dus niet een 
programma van eisen ‘verstenen’; je kan hooguit proberen structuren 
geschikt te maken voor veranderlijk gebruik. Dorpen en dus 
gebouwen moeten vele generaties, leefstijlen en ‘woon’-behoeften 
overleven, meer zelfs :  ze moeten nuttig , geschikt en bruikbaar 
blijven.

Dat is de werkelijke essentie van duurzaam bouwen. Niet zozeer 
het duurzaam bouwen in de zin van het bijna modieuze, eco-
milieubewuste bouwen maar wel het integraal concept van het 
‘tijdsvast’ en ‘tijdsbestendig’ en dus op ‘lange-termijn’ bedenken en 
construeren.

Duurzaamheid is de opdracht van bouwheren|opdrachtgevers. 
Duurzaamheid is de opdracht van gemeenten en beleidsmakers. 
Duurzaamheid is de opdracht van de stedenbouwers, de 
architecten en het hele ontwerpteam, welke voor zeer lange duur 
de stedenbouwkundige blauwdruk, het casco en de gevels van 
de gebouwen vastleggen. Installaties, uitrustingen, functionele 
indelingen en afwerkingen zijn daar deel van maar gradueel van 
kortere levensduur. 

Als steden en gebouwen de tijd kunnen overleven, of beter gezegd 
als de tijd zich kan afspelen in onze – gebouwde – omgeving, dan 
kunnen onze dorpen en gebouwen van de zeer lange termijn zijn en 

door de opeenvolgende generaties hergebruikt worden. Ze worden 
daarmee op den duur cultureel en emotioneel duurzaam onderdeel 
van ons collectief geheugen, van ons patrimonium en dus van onze 
cultuur.

Perceellering
Doelstelling van de plattegrond is de juiste schaal en maat van de 
bebouwing te vinden, met aandacht voor de ruimtelijke potenties van 
de diverse deelgebieden in het bijzonder. Perceellering is hiervoor 
het instrument. De schaal en korrel van het individuele pand is hierin 
toonaangevend. De pandsgewijze opdeling van de bouwblokken 
bepaalt de indeling van de puien op de begane grond. De panden 
staan op de grond (hebben een eigen plint). Hoekpanden zijn als 
zodanig ontworpen: overhoeks.

Differentiatie versus eenheid
Perceellering impliceert differentiatie en verschil. Differentiatie 
in de architectuur is een belangrijk ontwerpthema, echter op 
zeer genuanceerde en voorzichtige wijze. Immers eenheid 
en herkenbaarheid van de ‘plek’ als geheel is evengoed een 
ontwerpthema. Er kan|mag dus niet gestreefd worden naar breuken 
maar wel naar de verschillen binnen de eenheid. Evenwicht is het 
sleutelwoord. Het gaat om verschillend zijn, maar tegelijkertijd toch 
familie zijn van elkaar. Het gaat om ‘hetzelfde’ steeds ‘anders’. De 
differentiatie is al ingezet met het stedenbouwkundig plan waarin 
diverse gebouwen van verschillende korrel (breedte), schaal en maat 
gegroepeerd zijn rond, vorm geven aan van elkaar verschillende 
(semi-)openbare ruimtes. De verdere architecturale uitwerking van de 
verschillende gebouwen moet de differentiatie zeker ondersteunen 
echter zonder anekdotisch te worden. Differentiatie leidt dus tot 
de verticale en horizontale geleding|perceellering van en binnen 
de dorpskern. De plattegrond c.q. (beeld)kwaliteitsplan geven 
geen definitieve perceellering aan ten aanzien van de beoogde 
differentiatie, hooguit worden enkele suggesties gedaan. Tenslotte 
wordt gesteld dat de perceellering strikt de volumewerking blijft 
volgen. Anekdotische en|of historiserende perceellering van 
gevelvlakken, los van de structurele volumewerking is uit den boze. 
Een gebouw zal dus ten allen tijde herkenbaar moeten zijn|blijven als 
één en deel van een groter geheel.
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De (Beeld)kwaliteit van de bebouwing

(Voor-) gevelopbouw

a. Voet|Lijf|Kop

Gebouwen hebben een “klassieke” opbouw en materialisering, 
dit is hun stedenbouwkundig soortelijk gewicht. De wijze 
waarop de diverse gebouwen in|op de openbare ruimte staan: 
de voet(plintlaag,winkelpuien), het lijf (middendeel) en de 
kop|beëindiging (kroonlijst|dakkappen|…) van het gebouw dient 
expliciet dan wel genuanceerd duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn 
in de verschillende ontwerpen. Deze geleding kan op velerlei wijzen 
tot stand gebracht worden: materiaalgebruik, metselwerkverbanden, 
detailleringen, raamritmes, toegevoegde elementen, et cetera. Dit 
geldt voor het ensemble van gebouwen (bouwblok), een fragment 
van het bouwblok en net zo voor individuele gebouwen. 

Bijzonder onderdeel in deze geleding zijn de plinten. De kwaliteit 
van de publieke ruimte wordt bepaald door de voorzieningen, 
de levendigheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. In de 
plinten zijn de publieke functies zoals winkels, horeca, onderwijs en 
verzorging te vinden. In de plinten bevinden zich eveneens de inkom- 
en ontvangstruimten voor de verschillende bestemmingen.
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b. Winkelpuien en adressen

Bijzondere “voeten”  vragen om speciale aandacht. De (winkel)puien 
dienen integraal deel te zijn van de architectuur van het gebouw, 
waarbij de wijze van verlichting en het voeren van reclame wezenlijk 
onderdeel uitmaken van de detaillering. Verlichting en reclame zijn 
geen toegevoegde elementen, maar integrale onderdelen van het 
gebouw en daarmee het onderwerp van ontwerp en detaillering.

Om zo weinig mogelijk onderbrekingen in de continuïteit van de 
(winkel)puien te hebben, worden de toegangen tot de woningen 
zo veel mogelijk geconcentreerd. Dit geeft de mogelijkheid om 
de uitwerking van deze collectieve toegangen te verbijzonderen 
en de herkenbaarheid ervan te verhogen. De toegangen tot de 
gebouwen dienen integraal deel te zijn van de architectuur van het 
gebouw, waarbij de wijze van verlichting, de beschutting (luifels | 
insprongen | …), de opstelling van postkasten en bellentableau, … 
geen toegevoegde elementen zijn, maar integrale elementen van het 
gebouw en daarmee het onderwerp van ontwerp en detaillering.
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c. Bouwlagen|Verdiepingshoogte

De bouwhoogte is afhankelijk van de stedebouwkundige context 
en zal voor het handelscentrum verschillend zijn ten aanzien van  de 
bouwhoogte op pleinen, parken of kade. De verdiepingshoogte voor 
de plint van de gebouwen is steeds hoger dan de bovenliggende 
lagen in het lijf. Ramen zijn openingen in doorgaande gevels. Hogere 
panden hebben ook gevelopeningen aan de zijkant. De ramen 
zijn overwegend verticaal geleed. Grote gevelvlakken krijgen een 
bijzonder verband. Elk pand ontwikkelt zijn eigen tektoniek: diepe 
neggen, uitsnijdingen, erkers, … 
Afstemming|concretisering  van deze elementen volgt bij verder 
uitwerking van de sfeerbeeldstudie en het beeldkwaliteitplan!
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d. Dakkap en kroonlijst

Dakkappen dienen een meervoudig doel: de aansluiting bij het 
historisch referentiekader, namelijk een omgeving waarin kappen 
wezenlijk onderdeel zijn van de bebouwingstypologie van het 
centrumgebied; de archetypische beëindiging van de individuele 
bouwvolumes en daarmee de ondersteuning van volumewerking 
binnen de globale planopzet; de bovengemiddelde ruimtelijkheid 
van de woningen en eventuele andere functies in de toplaag, 
respectievelijk de mogelijkheid om deze uit te werken tot bijzondere 
woningen c.q. ruimten. 
Het dakenplan is globaal aandachtspunt binnen het (beeld)
kwaliteitplan. Dit is mede van belang door de gedifferentieerde 
hoogte van gebouwen waardoor lagergelegen daken in het zicht 
komen van hoger gelegen woningen. Daar waar geen kappen dus 
platte daken zijn voorzien, moet er aandacht zijn voor het inzetten van 
deze dakvlakken ten behoeve van daktuinen en terrassen. Technische 
ruimten, liftopbouwen, schoorstenen of machines die los op het dak 
staan, moeten te allen tijde worden vermeden. 

De gevelopbouw krijgt een beëindiging in de vorm van extra 
aandacht voor de kroonlijst. Daar waar dakkappen voorzien zijn, 
worden verschillende gebouwen toch duidelijk herkenbaar beëindigd 
door de kroonlijst. Deze beëindigingen kunnen in metselwerk 
en|of toegevoegde elementen in detaillering zijn vb. beton en|of 
natuursteenlijsten.
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Materiaal en detail

a. materiaal

Voor de keuze van de materialen wordt uitgegaan van kwaliteiten 
tot zeer lange duur in de zin van mooi|goed verouderend en dus 
weinig onderhoud vergend. Natuursteen, ceramische materialen (cfr. 
baksteen), architectonisch beton en dergelijke hebben bewezen, 
indien vakkundig en integer aangewend, van zeer lange duur te zijn. 
Dit geeft duurzame en veelal genereuze constructies met meerwaarde 
in de tijd. Het algemeen motto ten aanzien van materiaalgebruik is 
’hoe minder (verschillend) materiaal, hoe beter’. Baksteen is ’dragend’ 
materiaal met betrekking tot de vormgeving van het handelscentrum 
van Boom als aansluiting van het (beeld)kwaliteitplan op de 
historische context. De keuze voor één gevelmateriaal versterkt de 
eenheid binnen de gehele planopzet, onderstreept de continuïteit 
van het centrum. Hierdoor kunnen weloverwogen kleur-, textuur- 
en formaatverschillen, verschillen in metselwerkverbanden en|of 
de specifieke detaillering van het metselwerk, de genuanceerde 
differentiatie tussen de gebouwen bewerkstelligen. Baksteen is ook 
het leidend materiaal voor de inrichting van de verharde openbare 
ruimte. Het doel is dan ook dat ’gebouwen uit het maaiveld oprijzen’.

In afwijking van het thema ‘baksteen’ kan op bepaalde punten in het 
plangebied alternatief gevelmateriaal worden toegepast. Alternatieve 
gevelmaterialen zijn bijvoorbeeld pleisterwerk (wit), beton en 
natuursteen. Deze materialen kunnen slechts in ondergeschikte 
mate worden toegepast. Steeds moeten specifieke argumenten ten 
grondslag liggen aan de afwijking.

Goede tektonische uitwerking van de gevels moet diversiteit ervan 
niet tegenstaan, integendeel en dat dit niet alleen esthetische 
overwegingen behelst maar ook gedachten met betrekking tot 
klimaatbeheersing en zo meer, zal elke professioneel investeerder en 
ontwerper wel duidelijk zijn.

b. Raamkozijnen

Voor de raamkozijnen kunnen hout, staal, aluminium of een 
combinatie worden toegepast. De totale detaillering van het 
raamkozijn behoeft echter bijzondere aandacht, te beginnen met 
de detaillering van het metselwerk rondom, de aansluiting van het 
kozijn op het metselwerk, de positionering, de montage van de 

doorvalbeveiligingen en de profielmaat van de kozijnen. 
Balkonhekken kunnen van staal, aluminium en|of van glas zijn. In het 
algemeen betreft de keuze duurzame en hoogwaardige materialen 
die mooi en geleidelijk verouderen. 
Alle materialen worden in principe in hun ’natuurlijke’ 
verschijningsvorm toegepast.

c. Buitenruimten

Buitenruimten van individuele woningen worden bij voorkeur 
inpandig en in of op het dak georganiseerd. Deze stelling wordt 
ingegeven met het oog op de robuustheid en massiviteit van 
de gebouwen, maar evengoed om de functionele reden van 
bruikbaarheid en privacy in dit verdichte stuk dorp. Slechts 
gedeeltelijk uithangen kan c.q. mag. Op dat moment wordt echter 
bijzondere aandacht gevraagd voor de detaillering en materialisering 
van de balkons en balkonhekken.

d. Technische voorzieningen - installaties

Technische ruimten, liftopbouwen, schoorstenen of machines die 
los op het dak staan, moeten te allen tijde worden vermeden. Deze 
maken integraal onderdeel uit van het gebouw.
Technische ruimten in de plint van de gebouwen zijn mogelijk. In 
de gevels dienen aaneengesloten reeksen van ‘technische’ deuren, 
poorten en roosters voor deze technische ruimten voorkomen te 
worden.

e. Reclame

Reclame-uitingen zijn mee ontworpen in de architectuur van de 
gevels.Er worden geen reclame uitstallingen in het openbaar gebied 
geplaatst.

f. Erfscheidingen

Erfafscheidingen zijn bouwkundig, zeker als ze het (semi-)openbare 
van het private scheiden. De erfafscheidingen zijn daarmee dus 
expliciet onderdeel van de architecturale ontwerpopgave.
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Bewaking van Kwaliteit

Toetsingskader

De doelstelling van de plattegrond en (beeld)kwaliteitsplan om de 
ruimtelijke en functionele kwaliteit van het projectgebied optimaal 
te kunnen tot stand brengen, wordt deels bepaald door het 
stedenbouwkundig ontwerp en het functioneel programma. Om deze 
te bereiken is het belangrijk om een toetsingskader te hebben voor de 
uitwerking van de verschillende deelgebieden. De kwaliteit van het 
proces en de daaruit voortkomende producten op het niveau van de 
deelgebieden heeft met name betrekking op de stedenbouwkundige 
samenhang en detaillering van het programma, het architectonisch 
ontwerp en de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Bij 
het architectonisch ontwerp en de inrichtingsplannen komt ook de 
toepasbaarheid van kunst in de publieke ruimte aan de orde.

Openbare ruimte (rol supervisor)

Naast de programmatische stedenbouwkundige invulling van 
het projectgebied gelden er kwaliteitsprincipes voor de aanpak 
van de openbare ruimte. Ook de aanpak van de openbare ruimte 
speelt zich af op verschillende niveaus van planvorming en in 
verschillende planfasen. De kwaliteitsprincipes hebben betrekking 
op de uitvoering van horizontale en verticale elementen in de 
openbare ruimte. Horizontale elementen zijn bijvoorbeeld verharding 
en groenvoorzieningen. Voorbeelden van verticale elementen zijn 
straatverlichting en straatmeubilair. Daarbij is het van belang dat deze 
elementen aansluiten of in overeenstemming worden gebracht met 
historische waarden of nieuwe stedelijke waarden opleveren. Het 

aangrijpingspunt voor de uitvoering van de openbare ruimte kan 
betrekking hebben op het niveau van:

de openbare ruimte);

op een (cluster van) deelgebieden.
Bij elk van deze niveaus past een daarop toegesneden analyse en 
planning van activiteiten.

Architectonische compositie (rol supervisor)

De beoordeling van de architectonische compositie van afzonderlijke 
bouwplannen is een verantwoordelijkheid die ligt bij de supervisor. In 
samenspraak met de supervisor zal ten behoeve van de samenhang 
tussen de deelgebieden en de aansluiting ervan op de openbare 
ruimte, de architectonische typologie voor het projectgebied zich 
ontwikkelen. Deze typologie is richtinggevend voor architecten en 
ontwerpers. Wat betreft de toepassing van kunst in het projectgebied 
dienen voorstellen gedaan te worden. Gelet op het specifieke karakter 
van dit onderwerp, dient hiervoor een aparte vorm van advisering te 
worden georganiseerd.
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05    FASERING EN 
       BEGROTING

5.1

FASERING

Het volgende  faseringsvoorstel spitst zich toe op de uitvoering van de 
winkelas Grote Markt-Hoogstraat|Blauwstraat-Varkensmarkt. 
De fasering omvat  twee opgaven:
- enerzijds deze van de werkelijke uitvoering van bovengrondse 
werken |inrichting van de openbare ruimte. 
- anderzijds deze van de gebiedsbeheersing binnen de bouwperiode 
waarmee bedoeld wordt: het garanderen van bereikbaarheid, tijdelijk 
parkeren, tijdelijke voorzieningen en bouwlogistiek.
Beide faseringsopgaven moeten samenlopen.

FASERINGSVOORSTEL

1.
Vermits er reeds een aanbesteding is uitgeschreven voor de 
ondergrondse werken van de Varkensmarkt is het opportuun in 
de fasering hiermee rekening te houden en de inrichting van deze 
commerciële poort als eerste naar voor te schuiven.
2.
Het is wenselijk dat de Gemeente privé investeerders kan warm 
maken om samen de inrichting van de Grote Markt als tweede fase 
in te lassen. Immers levert de heraanleg van deze grote commerciële 
poort een mooi visitekaartje op voor de dorpskern van Boom. Hierbij 
zal de aanleg van de ondergrondse parking aldaar en de link naar de 
reeds aangelegde Kaaien het plaatje optimaliseren. 
3.
Wanneer de Grote Markt en de Varkensmarkt zijn aangelegd, is er aan 
de parkeerbehoefte op deze twee commerciële poorten voldaan, om 
de Blauwstraat en de Hoogstraat in derde fase te kunnen aanpakken. 
Immers de parkeerplekken die hier verloren gaan, kunnen aan de 
twee uiteinden van de winkelas ondervangen worden.

5.2

BEGROTING

In de huidige fase van visievorming is het moeilijk een globale 
kostenraming op te maken die enige relevantie heeft met de 
uiteindelijk uitvoeringen. 
Daarenboven betreft een belangrijk onderdeel van de 
sfeerbeeldstudie en  het beeldkwaliteitplan de architectonische 
kwaliteit van de straatwanden van de private gebouwen die de 
openbare ruimte flankeren welke niet kwantificeerbaar is.
Een aantal scenario’s kunnen gevolgd worden om een indicatie  
te geven van de kostprijs van de voorbeelduitwerking die in dit 
document is opgenomen namelijk de uitwerking van de Winkelas 
Grote Markt-Hoogstraat|Blauwstraat-Varkensmarkt waarbij enkel de 
oppervlakteafwerking van de openbare ruimte wordt gecalculeerd.
Vermits de aanpalende straten en pleinen in uitvoering een éénheid 
vormen en zo ook gematerialiseerd zullen worden is het mogelijk aan 
de hand van onderstaande opties ook een begroting voor de bredere 
omgeving op te maken.

BEGROTINGSVOORSTEL

1) Op basis van een aanname van de gemiddelde kostprijs per m2  van 
125,00 euro kan rekening houdend met de in te richten oppervlakte 
van ongeveer 10.000 m2 een benodigd budget van 1.250.000,00 euro 
bepaald worden voor de winkelas en de twee marktpleinen.
De Varkensmarkt gaat om +/- 2000 m2.
De Grote Markt behelst +/- 5000 m2
De Hoogstraat|Blauwstraat omvat +/- 3000 m2

2) Op basis van het beschikbare budget van 900.000,00 euro kan 
rekening houdend met de in te richten oppervlakte van ongeveer 
10.000 m2 een taakstellend budget van 90,00 euro per m2 bepaald 
worden.

Deze benadering van de kostprijs is echter zeer conceptueel, geeft 
enerzijds een richting aan maar geeft ook de bandbreedte aan 
waarbinnen gedurende het vervolgtraject bij elke verdere fase 
gewerkt , getoetst, verfijnd en bijgesteld kan worden.
De ruimte die ligt tussen de beide opties 125,00 euro en 90,00 euro zal 
afhangen|ingevuld worden in functie van het verloop van het verdere 
proces en de scenario’s die zich aandienen.
Vb:
Indien de Grote Markt vooral door privé investeerders kan 
gefinancieerd worden, zullen deze m2 uit het budget voor andere 
doeleinden of voor extra’s in de resterende aanleg kunnen benut 
worden. 
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Aanpak

Zoals reeds aangegeven in de inleiding levert de sfeerbeeldstudie en 
het beeldkwaliteitplan  het globale ‘frame-work’ welke geen afgerond 
en/of star inrichting|uitvoeringsplan leveren eerder de aanpak, de 
globale strategie, de denkhouding maar bovenal de ambitie voor de 
aanpak weergeeft voor een mogelijke concrete  planontwikkeling 
waarin de gemeente, de bouwheren, de andere participanten 
waaronder bewoners, winkeliers, belanghebbenden een belangrijke 
rol spelen.
De aanpak is niet dwingend maar wil getuigen van een benadering 
en levert een kader voor gezamenlijk nadenken en overleggen om tot 
een visie|een kwaliteitplan te komen.
Aan een integraal proces wordt immers stapsgewijs gewerkt. Een 
en ander betekent dat het proces voor alle partijen en betrokkenen 
helder en overzichtelijk in beeld moet gebracht worden vooraleer de 
eigenlijke planvorming kan starten. De vorm van de werkstructuur is 
tekenend voor de denkwijze over de planvorming, de vorm van het 
proces bepaalt mee de vorm van het werken aan de plannen… en 
bepaalt daarmee uiteindelijk mee de vorm van de plannen zelf.

Met betrekking tot het handelscentrum van Boom, moet het resultaat 
van deze studie een sfeerbeeld en beeldkwaliteitplan opleveren 
of meer bepaald de ‘principe’strategie om te komen tot een (her-)
structurering van de locatie en haar omgeving = een structuur van 
betekenisvolle ruimten.  Die structuur wordt bereikt met middelen 
= de gebouwde omgeving die drager en vormer is van de openbare 
ruimte en dus van de stedelijke organisatie.  Tegelijkertijd moet de 
studie inzicht verschaffen en de kaders stellen voor de concrete 
ontwikkeling, bebouwing en inrichting van de locatie. 
Onderdeel van de sfeerbeeldstudie is daarom de beeldkwaliteitvisie  
welke ontwerprichtlijnen, kaders en kwaliteitscriteria meegeeft voor 
de beeldvorming voor de inrichting van de (semi-)openbare ruimte 
en voor de architectuur van zowel het geheel van de site als de 
deelprojecten. 
Op basis hiervan kunnen al dan niet gefaseerde ‘ontwerpopgave(n)’ 
uitgeschreven / uitgevoerd worden door of onder ‘supervisie’ van de 
supervisor.
Onderhavig plan van aanpak voor de sfeerbeeld studie en het 
beeldkwaliteitplan gaat niet in op het communicatietraject dat 
vanwege de gemeente georganiseerd zal worden om externe 
betrokkenen te informeren.

Opmaak sfeerbeeldstudie en beeldkwaliteitplan 
( inschatting termijn 20 werkweken )
Een gestructureerde aanpak moet in eerste instantie resulteren in de 
opmaak van een sfeerbeeld.  De opmaak van het sfeerbeeld vloeit 
voort uit drie opéénvolgende ‘projectfases’:

- Inceptiefase en/of verkenningen
- Conceptiefase en/of visie 1 en 2
- Productiefase en/of stadsontwerp

1. Inceptiefase ( inschatting termijn 6 werkweken )

De inceptiefase gaat steeds de effectieve ontwerpfase vooraf en is 
erop gericht om een zo helder en zo duidelijk mogelijk inzicht  te 
krijgen met betrekking tot de probleemstelling / de ontwerpopgave. 
Tijdens deze fase tracht je als ontwerper, zoekend naar de ‘geest 
van de plek’, de essentie te ontdekken van de stedenbouwkundige 
structuur, de stedenbouwkundige onderlegger van de stad of het 
stadsdeel waarin je werkzaam bent en waar uiteindelijk je ontwerp zal 
bijhoren.  Met andere woorden bestudeer je de omgeving, de context 
op haar meest essentiële kenmerken. Het gaat er in deze fase om de 
verschillende facetten van de ontwerpopgave zo nauwkeurig mogelijk 
in kaart te brengen.

De fase van verkenning heeft drie duidelijk afgelijnde onderdelen:
a. inventarisatie:
a.1. Inventarisatie praktische werkinformatie:
Dit deel heeft als doel het vergaren van een maximum aan praktische 
informatie betreffende de ontwerpopgave of met andere woorden 
is het doel een zo juist mogelijk referentiekader te scheppen voor 
het nieuwe ontwerp : een zo goed mogelijk begrip en inzicht in 
de fysionomie van de locatie en omgeving. Een en ander gebeurt 
door middel van de inventarisatie van alle concrete en bruikbare 
informatie betreffende de fysische, stedenbouwkundige, historische 
en planologische karakteristieken van het projectgebied. Het betreft 
hier voornamelijk informatie ‘in concreto’ over de fysische kenmerken 
van de locatie en de omgeving. 
- Digitale tekeningen (landmetersplan, terrein- en hoogteafmetingen, 
inventarisatiebomen, waterhuishouding, inventarisatie monumenten, 
…)
- Grondstabiliteit / bodemkwaliteit (sonderingsgegevens, specifieke 
karakteristieken met betrekking tot de ondergrond, ondergrondse 
waterlopen, archeologie, …, bodemvervuiling)
- Luchtfoto’s, fotoreportages,
- Stedenbouwkundige morfologische gegevens,
- Sociaal – historische gegevens,
- Bestemmingsplannen, bebouwingsvoorschriften, akoestische 
belasting, …
- Vigerende beleidsplannen (verkeers- en parkeerbeleid, 
milieubeheersing, …
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07    PLAN VAN AANPAK

a.2. Inventarisatie Programma van Eisen:
Anderzijds betreft de inventarisatie de opstelling en de 
onderschrijving van het globaal  Programma van Eisen (PvE), 
zijnde de sturende uitdrukking van wensen en verwachtingen 
vanwege de initiatiefnemers of met andere woorden het overzicht 
van het totaalpakket van randvoorwaarden, beperkingen, eisen, 
doelstellingen, verwachtingen en ambities / wensen en de 
toekomstige structuur en / of invulling ervan.  Het PvE ontwikkelt zich 
gaandeweg - recht evenredig met het project zelf - van grof naar fijn. 

Immers niet ( of niet alleen ) de ontwerper is de betekenisgever, 
maar de bouwheer / opdrachtgever nl. de gemeente en 
andere participanten vb.investeerders, winkeliers, bewoners, 
belanghebbenden  zullen in samenspraak met de ontwerper en 
andere betrokkenen tot een “haalbare” oplossing moeten komen 
en dit door middel van overleg. Immers ontstaan stedenbouw en 
architectuur op basis van of naar aanleiding van een vraag. Een 
vraag gesteld door een bestuur, een bouwheer / opdrachtgever. 
De stedenbouwkundige en daarna de architect ontvangen slechts 
de maatschappelijke delegatie om concepten voor te stellen die 
door constante samenwerking en overleg zullen resulteren in 
betekenisvolle antwoorden op de gestelde problematiek.

Wij beogen daarmee het op gang brengen van een gestage en 
wederzijdse stroom van vragen en antwoorden. De inceptiefase is 
naar onze mening essentieel voor de afstemming tussen bouwheer / 
opdrachtgever, gemeente, andere belanghebbenden en ontwerper, 
essentieel voor de toonzetting van het project.

b. analyse:
Het tweede deel van deze fase beoogt de systematische analyse 
van de ontwerpopgave an sich.  Deze analyse bevat - zoals hiervoor 
al gezegd - dus het ( her-)formuleren van de verschillende facetten 
van ‘de vraag’ / ‘het probleem’ om daaruit de houvasten te distilleren 
die leiden tot een in alle opzichten ‘verankerd’ en dus inclusief en 
contextueel project.  

Enerzijds is er de informatie uit de inventarisatieronde zoals 
beschreven in voorgaand punt, waarbij actuele structuren en 
patronen inzichtelijk worden. Anderzijds wordt getracht om door 
analyse van het beschikbare materiaal, middels dialoog en overleg 
met deskundigen en betrokkenen alle knelpunten, pijnpunten, 
aandachtspunten, hiaten en discontinuïteiten, hindernissen en 
obstakels,… op te sporen en te inventariseren, over- en inzichtelijk 
te maken, te nuanceren ( bv. verschillende deelgebieden / zones = 
verschillende problematieken ) en uiteindelijk thematisch in beeld te 
brengen.  Beide worden tegen mekaar gewikt en gewogen.

Het gaat er in deze fase dus om stapsgewijs door te dringen tot de 
essentie, het wezen van het probleem. Het gaat erom de relaties 
en connecties tussen problemen te ontrafelen en bloot te leggen. 
Het gaat erom binnen de problematiek orde, logica, hiërarchie en 
prioriteiten te onderkennen.
 
c. modus operandi:
In een derde deel dient de projectprocedure in overleg met 
de opdrachtgever zorgvuldig uitgestippeld te worden of met 
andere woorden de overlegstructuur, de timing en de inhoud 
van de achtereenvolgende stappen en acties moeten éénduidig 
georganiseerd worden.  Dit ten behoeve van zowel de systematische 
ontwikkeling van een duurzame ontwikkelingsstrategie zelf als van 
de gestage en zorgvuldige uitbouw van een breed draagvlak, zowel 
intern (gemeente, beslissingscolleges, …) als extern (gebruikers, 
omwonenden, belanghebbenden, …).

Rapportage / Stukken :
De fase ‘Verkenningen’ stelt de kaders en randvoorwaarden voor 
de ontwikkeling van een strategische visie op de opgave. De fase 
‘Verkenningen’  betreft hiertoe dan  ook de studie en de taakstellende 
conclusies met betrekking tot de volgende thema’s :

1. Cultuur – historie en landschap.
2. Structuurschets, terreinstructuur, -organisatie ten behoeve   
van een ruimtelijk ordeningsplan.
3. Open(-bare ) ruimte.
4. Verkeer /ontsluitingen.
5. Identiteit, beeldkenmerken.
6. Massaplan, volumeopbouw.
7. Bebouwingstypologie.
8. Zonering functie- en programma.

- 3 vergaderingen / workshops
- Werkboek ( thema-, analyse-  en structuurschetsen, 
referentiebeelden,… ) 
- Tekeningen en schema’s  schaal 1/500
- 3D-model.

2. Conceptiefase  ( inschatting termijn 10 werkweken )
Eenmaal de vraag correct en helder ge(her-)formuleerd is en daarmee 
het probleem/de opgave inzichtelijk is geworden, kan een volgende 
stap in het proces gezet worden: namelijk het stapsgewijs en door 
middel van ‘trial en error’ opzetten van denkpistes om te komen tot 
een geëigende en genuanceerde strategische aanpak van het gebied 
welke uiteindelijk moet leiden tot de oplossing van het vraagstuk.  
Ook dit gebeurt in een permanente en sturende overleg- en 
toetsingsstructuur.
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Volgend op de inventariserende en analyserende fase, is de 
ontwikkeling van een visie de eerste stap in het ontwerpproces 
met als einddoel een sfeerbeeldstudie. Met de ontwikkeling van 
een visie gebeurt de omslag van analyse naar planvorming. Deze 
omslag beoogt het nemen van de globale strategische opties voor de 
herinrichting / -ontwikkeling van de locatie; eerst nog schematisch 
(concept visie), evaluerend en conceptueel, daarna definitief (visie) en 
kaderstellend voor de verdere planuitwerking. 

De visie beoogt de rudimentaire ruimtelijk – functionele strategie te 
zijn, welke tegelijkertijd in die status progressief getoetst kan worden 
op hoofdzakelijk volgende punten: financieel / kostentechnisch / 
sociaal / bestuurlijk / milieu-duurzaamheid / fasering / flexibiliteit, 
waardoor ontwerpopties systematisch kunnen onderbouwd worden.

Op basis van de uitkomsten van de visie kunnen richtinggevende 
discussies gevoerd worden met betrekking tot de herinrichting 
/ -ontwikkeling van de locatie.  Het is in deze fase dat draagvlak 
gegenereerd zal moeten worden. De visie biedt de mogelijkheid 
om – buiten en/of ter voorbereiding van het formele, juridisch - 
planologisch kader van het streefbeeld – aan een breed gedragen 
meningsvorming te bouwen.

a. concept visie
De concept visie betreft het aanreiken van mogelijke denkpistes 
welke via de methode van ‘trial en error’ kan leiden tot één of 
mogelijkerwijs meerdere ontwikkelingsmodellen.  Op deze modellen 
wordt een pro- contra analyse verricht, waarbij de respectievelijke 
voor en nadelen geïnventariseerd en gewogen worden. De 
conclusie kan aanleiding zijn tot de bijstelling  van het aanvankelijk 
model.  De middelen hiervoor zijn functioneel – programmatische 
zoneringdiagrammen, een ruimtelijk – strategische enveloppe 
(aanduiding van bebouwings- en niet - bebouwingszones, markering 
van de footprint, hoogtestrategie, landschap, …), de markering van de 
ontwikkelingseenheden, …

Omslag van analyse naar planvorming. Basisvisie (her-)aanknoping 
en (her-)posotionering van de locatie ten aanzien van de 
stedenbouwkundige context: strategische benadering, identiteit 
plangebied / stadsdeel, vorm en organisatie openbare ruimte, 
rudimentaire volumetrie, verkeers- en ontsluitingspatronen, eerste 
inpasoefeningen programmatische eigenheid versus verknoping, … = 
rudimentair ruimtelijk – functionele strategie.

b. definitieve visie
De definitieve visie is kaderstellend en beoogt de principiële 
uitspraken met betrekking tot de ontwikkelingsstructuur van de 
locatie in relatie met de brede omgeving, de onderlinge relaties en 
verbindingen, de respectievelijke verbindingen met de omgeving, de 
strategie ten aanzien van de cultuur – historische randvoorwaarden, 
de algemene ruimtelijke structuur en organisatie op het terrein, de 
bebouwingstypologieën, de programmatisch – functionele capaciteit 

/ bezetting en invulling van de site, … De middelen hiervoor zijn 
functioneel – programmatische zoneringdiagrammen, een ruimtelijk 
– strategische enveloppe (aanduiding van bebouwings- en niet - 
bebouwingszones, markering van de footprint, hoogtestrategie, 
landschap, …), de markering van de ontwikkelingseenheden, …

Tot definitief uitgewerkte visie (her-)aanknoping en (her-)
positionering ten aanzien van de stedenbouwkundige context: 
strategische benadering, identiteit plangebied / stadsdeel, 
uitgewerkte vorm en organisatie openbare ruimte, gevorderde 
volumetrie, inzicht verkeers- en ontsluitingspatronen, gerichte 
inpasoefeningen programmatische eigenheid versus verknoping, 
… = bijgestuurde en verder onderbouwde ruimtelijk – functionele 
strategie.

Rapportage / Stukken :
De fase ‘visie’ stelt de kaders en randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van een strategische visie op de opgave. De fase ‘visie’ 
betreft hiertoe dan ook de studie en de taakstellende conclusies met 
betrekking tot de volgende thema’s :

1. Cultuur – historie en landschap.
2. Structuurschets, terreinstructuur, -organisatie ten behoeve van een 
ruimtelijk ordeningsplan.
3. Open(-bare ) ruimte / referentiekader en profielschetsen/
doorsneden bebouwd / onbebouwd ttz plan inrichting open(bare) 
ruimte en landschappen.
4. Verkeer /ontsluitingen/expeditie/parkeren.
5. Identiteit, beeldkenmerken ttz beeldkwaliteit voor bebouwing en 
inrichting van de (semi)openbare ruimte : referentiekader, hiërarchie, 
geleding / percelleering (vert. – hor.), kapstructuur, kroonlijst, 
materiaal, …
6. Fasering.
7. Massaplan, volumeopbouw .
8. Bebouwingstypologie.
9. Zonering functie- en programma.

- 5 vergaderingen / workshops
- Werkboek (  met plan- en snedeschetsen, referentiebeelden, 
programma /functieschema’s, bouwtypologische spreiding, 
aanzet stedenbouwkundig instrumentarium,  enveloppe plan / 
bebouwingsdiagrammen, functioneel - programmatische zonering, 
ontwerpthema’s, aanzet beeldkwaliteit, ontwikkelingsplan /-eenheden 
/ deelprojecten, aanpak cultuur - historische randvoorwaarden, 
verkeers- en ontsluitingsschema’s, ondersteunende teksten…) 
- Tekeningen en schema’s  schaal 1/500
- 3D-model.
- Volumemaquette
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3. Productiefase   ( inschatting termijn 4 werkweken )

Wanneer alle ontwerpbeslissingen genomen zijn en de strategieën 
uiteindelijk afgekaard, komt het moment om ter afronding de 
tussentijdse werk- en discussiedocumenten, de planopties en 
strategische keuzes om te zetten in een overzichtelijk en pragmatisch 
beleidsdocument 

De sfeerbeeldstudie betreft daarom in hoofdzaak het omslaan van 
de definitieve visie tot een onderlegger voor een tijdsbestendig en 
strategisch plan - juridisch beleidsdocument. In de sfeerbeeldstudie 
krijgen de principiële en structurele keuzes en opties uit de 
definitieve visie hun definitief beslag en invulling, gebeurt de 
verfijning met betrekking tot de invulling van de structuur en 
worden de stedenbouwkundige spelregels en marges vastgelegd. 
Wezenlijke onderdelen van de sfeerbeeldstudie zijn onder andere 
de beeldkwaliteitvisie welke ontwerprichtlijnen, kaders en 
kwaliteitscriteria meegeeft voor de beeldvorming voor de architectuur 
van zowel het geheel van de site als de deelprojecten en de inrichting 
van de (semi-)openbare ruimte. 

Wij stellen voor om de eindrapportage op te stellen in 1 enkele 
werkfase en dit omdat in principe alle stedenbouwkundige opties, 
randvoorwaarden en implicaties vastgelegd zijn bij vaststelling van de 
Definitieve Visie.

Rapportage / Stukken :
De rapportage ‘streefbeeld en beeldkwaliteitsplan’ stelt de kaders en 
randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het ontwerp van 
de (semi-)openbare ruimte en architecturale projecten. Deze fase 
betreft hiertoe dan ook de studie en de taakstellende conclusies met 
betrekking tot de volgende thema’s :

1. Cultuur – historie en landschap,
2. Structuurschets, terreinstructuur, -organisatie ten behoeve van een 
ruimtelijk ordeningsplan.
3. Open(-bare ) ruimte / referentiekader en profielschetsen/
doorsneden bebouwd / onbebouwd ttz plan inrichting open(bare) 
ruimte en landschappen.
4. Verkeer /ontsluitingen/expeditie/parkeren.
5. Identiteit, beeldkenmerken ttz beeldkwaliteit voor bebouwing en 
inrichting van de (semi)openbare ruimte : referentiekader, hiërarchie, 
geleding / percelleering (vert. – hor.), kapstructuur, kroonlijst, 
materiaal, …
6. Fasering.
7. Massaplan, volumeopbouw.
8. Bebouwingstypologie.
9. Zonering functie- en programma.

- 2 vergaderingen
- Werkboek met plan- en snedeschetsen, referentiebeelden, 
programma / functieschema’s,  bouwtypologische spreiding, 
aanzet stedenbouwkundig instrumentarium,  enveloppeplan / 
bebouwingsdiagramma, functioneel - programmatische zonering, 
ontwerpthema’s, aanzet beeldkwaliteit, ontwikkelingsplan 
/ -eenheden / deelprojecten, aanpak cultuur - historische 
randvoorwaarden, verkeers- en ontsluitingsschema’s, ondersteunende 
teksten…
- Plannen, terrein- / bebouwingprofielen en gevelprofielen.
- 3D-model.
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08    DUURZAAMHEID

Bouwen aan dorpen en steden gaat vooral om het realiseren van een 
‘leefbare’ omgeving.
Leefbaarheid is gebaat bij een duurzame inzet op alle vlak.
Vandaag is iedereen het erover eens dat milieubewust en met zorg 
voor de leefomgeving met steden en gebouwen om te gaan een 
collectieve verantwoordelijkheid is. 

Met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw is het 
belangrijkste idee voor de komende tijd het inzicht dat de milieulast 
die veroorzaakt wordt door het bouwen en gebruiken van steden, 
infrastructuren en gebouwen, staat voor een zeer hoge milieukost, 
dat dit onhoudbaar is en dat we met zijn allen moeten zoeken naar 
middelen om daar verandering in te brengen. Zoals alle problemen 
zogenaamde beperkingen zijn, zo is ook dit bewustzijn een nieuwe 
bron om creatieve stedenbouwkundige en architecturale energie te 
genereren. 
Voor de inrichting van het handelscentrum van Boom geeft 
onderhavige visie op het sfeerbeeld en beeldkwaliteitplan een 
duidelijke weerslag van de duurzame aanpak op landschappelijk en 
ruimtelijk vlak.

Echter draagt deze opdracht ook een grote verantwoordelijkheid|taak 
wat de aandacht voor de sociale duurzaamheid betreft. De 
visievorming dient rekening te houden met de bestaande 
betrokkenheid, de bestaande inzet , de bestaande betekenissen die 
de bewoners en belevers van Boom bij het projectgebied hebben. 
Niet enkel de gebouwen en de gebouwde omgeving vragen om een 
tijdsbestendigheid, een toekomstgerichtheid.
De mensen, bewoners, winkeliers, werknemers, investeerders en 
andere belanghebbenden dragen een geschiedenis mee, een 
belevingswaarde, een binding en identificering, cultureel kapitaal 
dat niet plots kan weggewist worden. Bij de vernieuwing van 
de leefomgeving mag de geschiedenis niet genegeerd worden, 
integendeel ze moet gekoesterd worden.
Met  de wetenschap dat wat het dorp tot Boom heeft gemaakt 
cultureel en sociaal geladen is, niet zomaar vervangbaar is, moeten 
bouwheren, investeerders, ontwikkelaars, ontwerpers  een eerlijk, 
open  participatieproces aangaan met de bewoners en belevers van 
Boom zodat veranderingen voor de toekomst gedragen wordt.  
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09    KOSTENBEHEERSING

Kostenraming:

Reeds bij de start van de opdracht wordt een globale kostenraming 
voor het gehele projectgebied opgemaakt, op basis van een 
gezamenlijk af te spreken ambitieniveau en specifieke eisen welke aan 
de inrichting van de openbare ruimte worden gesteld.

Deze globale kostenraming in een vroeg stadium laat toe:
- om studies van deelprojecten (die al dan niet door derden 
werden/worden opgemaakt) te evalueren, op te volgen en te 
integreren in het geheel.
- vroegtijdig knelpunten te signaleren en alternatieve 
oplossingen voor te stellen.

De kostenraming wordt opgesteld aan de hand van de opsplitsing 
van het ontwerp in zijn meest elementaire delen. Budgetafwijkingen 
kunnen zo onmiddellijk vastgesteld worden. Bij deze raming worden 
reserves niet verborgen in de verschillende onderdelen van het 
budget. Ze worden duidelijk geïdentificeerd in een afzonderlijke post.

Deze financiële voorstudie zal naargelang de uitwerking van de 
sfeerbeeldstudie en beeldkwaliteitplan evolueren tot een financieel 
projectplan. De evoluties zullen vertaald worden in een bijsturing 
van de initiële raming. Deze bijgesteld raming vormt samen met de 
fasering de uiteindelijke onderlegger voor het financiële plan. In het 
financiële plan worden op basis van de fasering de budgetten per 
deelopdracht inzichtelijk gemaakt.

Naarmate de ontwerpfase voor een deelproject vordert, zal de 
raming hiervan getoetst worden aan het financiële plan. Door de 
gelijklopende toetsing van de respectievelijke ramingen, gedurende 
de ontwerpfase, aan de budgetten vastgesteld in het financiële plan, 
wordt ervoor gezorgd dat afwijkingen met betrekking tot dit budget 
onmiddellijk kunnen gelokaliseerd en gecorrigeerd worden.

Bij het afsluiten van de ontwerpfase, wordt de eindversie van de 
raming het definitief ‘budgetboek’ van dat specifieke deelproject, dat:

- de basis kan vormen voor eventuele subsidie-aanvragen
- de leidraad is voor het budgetbeheer tijdens de uitvoering 
der werken.

Bij de aanbesteding zal de raming, gerelateerd aan het lastenboek, 
aan een laatste controle onderworpen worden. Dan volgt de analyse 
en financiële evaluatie van de ingediende offertes.

Elke wijziging of aanpassing, die zich tijdens de uitvoering voordoet, 
zal geëvalueerd worden op zijn financiële consequenties. Dit leidt 
tot een meer- of minkost ten opzichte van het in de ontwerpfase 
vastgelegde ‘budgetboek’.
Tevens zal nagegaan worden of gelijkaardige omstandigheden zich 
in een volgende fase kunnen voordoen, te verwachten zijn. Op basis 
hiervan kan een prognose gemaakt worden voor de uiteindelijke 
kostprijs der werken na uitvoering van alle deelprojecten.

Beheer van wijzigingen:

Wijzigingen kunnen een grote invloed hebben op het budget. 
Enerzijds budgettair, niet enkel de wijziging zelf maar ook de 
gevolgen voor de reeds voorziene werken moeten in rekening 
gebracht worden.
Anderzijds qua planning waar de wijziging moet ingepast worden in 
de reeds voorziene werken met mogelijks meerdere verschuivingen in 
de planning tot gevolg.

Om het budget en de planning van het project onder controle te 
houden, is het belangrijk om de impact van elke wijziging goed in 
kaart te brengen.
Om dit te voorkomen wordt een wijzigingsaanvraag opgesplitst in 
een studie- en uitvoeringsfase. In de studiefase wordt de kost en de 
impact van de wijziging in kaart gebracht. Pas na goedkeuring van 
de studie en bijhorende kostenraming, wordt de wijziging effectief 
gerealiseerd.

Financiële opvolging tijdens de uitvoering der werken:
In samenspraak met de opdrachtgever wordt een procedure 
voor de financiële opvolging tijdens de uitvoering der werken 
overeengekomen. Deze start bij het vastleggen van duidelijk 
afgelijnde contracten teneinde onvoorziene lasten te vermijden en 
binnen het voorziene budget te contracteren en factureren.
Een consequente opvolging der werken en facturatie laat toe 
eventuele afwijkingen van de geraamde posten t.o.v. het budget 
te voorzien en tijdig in te grijpen om zo budgetoverschrijdingen te 
vermijden.
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10    NAWOORD

Met de presentatie van deze sfeerbeeldstudie en beeldkwaliteitplan is een koers uitgezet voor de 

vernieuwing van het handelscentrum van Boom. Deze koers moet leiden tot het vastleggen van de 

tijdsbestendige kaders waarbinnen de verdere ontwikkeling van de dorpskern ter hand kan worden 

genomen en voorbereid op de toekomst.

Wanneer deze kaders bekend zijn, kan in overleg met betrokken partijen in en buiten het gebied een meer 

concrete invulling worden gegeven aan het Boomse centrum en haar randen. Voor al haar onderdelen 

zal de dorpskern|het handelscentrum de meest optimale invulling opzoeken.

Kritische aspecten als fasering, dichtheid, hoogte accenten, financiële haalbaarheid, bereikbaarheid, 

programmering, ecologie en de diverse belanghebbenden als bewoners, winkeliers, overheden en 

belangenorganisaties  zullen hun invloed hebben op het uiteindelijke ‘kwaliteit’plan voor Boom. 

Voordat de concrete bouwplannen ontwikkeld kunnen worden moet het ruimtelijk kader, zoals dat in 

deze visie is geschetst, per deelgebied uitgewerkt worden, de gewenste beeldkwaliteit van openbare 

ruimte en architectuur verder worden vastgelegd, het functioneel programma verder worden uitgewerkt 

en de fasering bepaald.

Zodat het lapje grond aan de Rupel, ‘Boom aan de stroom’ nieuw leven wordt ingeblazen, gekneed wordt 

voor de 21ste eeuw. 


