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Overleg is een term die aangeeft dat personen of groeperingen van gedachten wisselen. De bedoe-

ling kan zijn:

• het uitwisselen van informatie 

• het uitwisselen van meningen 

• het uitwisselen van argumenten 

• het verstrekken van adviezen of voorschriften aan elkaar of aan anderen. 

Dit uitwisselen kan eenzijdig van karakter zijn: dan stelt de ene partij de andere in kennis van in-

formatie, van een standpunt, een mening of van adviezen. De uitwisseling kan ook tweezijdig zijn: 

informatie, meningen enzovoort worden over en weer ter kennis gebracht.
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INLEIDING

Elke opdracht vraagt om een specifieke aanpak.  Werken in en aan een bestaande omgeving 
- in dit geval het hart – de dorpskern van Retie - vraagt om de analyse van de aanwezige ka-
rakteristieken en structuren. De analytische aanpak leidt uiteindelijk tot die ene juiste ingreep 
die zowel de huidige kwaliteiten van het projectgebied en omgeving versterkt als er nieuwe 
kwaliteiten aan toevoegt.
Het gaat om de ( her-)ontdekking van dat welbepaalde en werkbare eigene van de plek, het 
’pleindorp’ Retie welke straks de basis, de ruggengraat kan vormen voor (her-)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.
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3.1. AAnleiding

Retie ligt op het kruispunt van drie stedelijke gebieden nl. Turnhout, Geel en Mol en drie bo-
venlokale wegen nl. N18 Turhout-Mol, N118 Arendonk-Geel en N123 Herentals-Postel.
Deze gunstige bereikbaarheid en de directe verbinding met de stedelijke gebieden maakt dat 
Retie zeer gewenst is als ‘woon’plaats.
Voeg daar aan toe het groene landelijke karakter, de culturele en cultuurhistorische manifes-
taties en het actieve sociale leven en het is duidelijk dat  Retie  met deze potenties als verblijf-
plaats een belangrijke aantrekkingspool is!

Het dorp, de markt, het centrum van de gemeente wordt op dit ogenblik echter gegijzeld 
door verschillende, zware verkeersassen. Het ontbreken van de connectie met de N118 als 
voltooiing van de ringweg en de radiale wegenstructuur rond het centrum leiden tot een over-
belasting van de markt. Deze doortochten door het centrum vormen vandaag een zeer groot 
probleem van de leefbaarheid van de kern.

De gemeente Retie geeft zelf een groot deel van de  oplossing aan door de inruiling van we-
gen tussen Gemeente en Vlaams Gewest.
De ringweg die eigendom wordt van het Vlaamse Gewest doortrekken tot de N118 ontlast het 
centrum.Het doorgaand verkeer wordt om het centrum geleid. 
De bovenlokale wegen binnen de ring worden eigendom van de gemeente Retie. Retie heeft 
de aanpak van de dorpskern tot aan de ring in eigen handen. 
De markt en de centrumstraten tot aan de ringweg krijgen een nieuwe ruimtelijke structuur, 
geven de dorpskern van Retie nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor de toekomst. 
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3.2. ProJeCTdeFiniTie

De gemeente Retie wenst een masterplan met  beeldkwaliteitplan op te maken dat een toet-
singskader | raamwerk vormt voor de ruimtelijke (her-)ontwikkeling van het dorp Retie voor 
de toekomst en dit zowel op stedenbouwkundig, landschappelijk als architecturaal vlak. 
Hierbij verdient het mobiliteitsprobleem prioritaire aandacht.
Het masterplan|beeldkwaliteitplan zal een onderbouwd denkkader vormen, een globaal ont-
wikkelingsperspectief voor het plangebied bieden met de nodige richtlijnen om de visie ruim-
telijk te concretiseren.

3.3. AMBiTie

De ontwerper ondersteunt de opdrachtgever volledig in haar ambitie om voor de gemeente 
Retie een ‘kwaliteitsvol’ , integraal samenhangend, ruimtelijk concept te ontwikkelen, dat te-
gelijkertijd duurzaam, flexibel en tijdsbestendig is.

Strategie/raamwerk/leidraad
Belangrijk hierbij is dat dit document een strategisch document is,  een DENKKADER | HAND-
LEIDING en dus geen PLAN!
De visie wil geen uitvoeringsdocument zijn, noch een definitieve index en/of sluitende bou-
winventaris, laat staan een simpele vrijgeleide tot het bouwen of ‘niet’ bouwen. 

Deze visie wil :
- een denkkader aanreiken en een houding en mentaliteit beschrijven welke tot steun moet 
zijn bij het schouwen en beoordelen van het plangebied van Retie op eventuele mogelijkheid 
tot  al dan niet ontwikkelen|bouwen|inrichten.
- de kaders, de richtlijnen en/of spelregels aangeven – voor de locaties die desgevallend als 
‘bebouwbaar’ al dan niet kunnen worden aangeduid – en dit op genuanceerde wijze en over-
eenkomstig de karakteristieken van het dorpse Retie als geheel, zowel als van de specifieke 
deellocaties en hun directe omgeving.
Het masterplan  vormt dus vooral een denk -en werkhouding ten aanzien van de voorliggende 
ruimtelijke vraagstelling. Zij vormt een visie op het ‘hoe omgaan met de ruimte’ en een stra-
tegie om toekomstige ruimtelijke vragen te helpen beantwoorden. Doel is dus niet een al-
lesomvattend overzicht te geven van de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente, of 
voor de gehele gemeente en voor de gehele toekomst vast te leggen wat mag en niet mag, 
moet en niet moet. 
Wel tracht het masterplan een strategie te formuleren die tot in de verre toekomst kan dienen 
als leidraad bij de beoordeling van steeds nieuwe ruimtelijke vraagstukken. 
Het behoud en de uitbouw van een kwalitatieve (semi-)open(bare) ruimte staat daarbij steeds 
centraal.
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Tijdsbestendig
Het masterplan geeft een visie voor de toekomst, voor de lange termijn, voor de komende 
decennia.
Voor een dergelijke lange periode kunnen hoofdlijnen worden bepaald, maar is het niet mo-
gelijk en ook niet wenselijk om gedetailleerde ontwerpen te vervaardigen. 
Immers, de tijden veranderen en binnen deze termijn kunnen zich sociaal-maatschappelijke, 
politiek-bestuurlijke, demografische, economische en technische veranderingen voltrekken. 
Het masterplan zal  ruimte bieden om op veranderingen en ontwikkelingen in te spelen, zon-
der de krachtlijnen te verliezen, zonder dat de strategie die bepaalt wat het karakter|de iden-
titeit van deze dorpskern wil zijn en / of worden, verloren gaat.  Het masterplan is tijdsbesten-
dig!

integraal
De inzet is een ‘kwaliteitsvolle’, integrale en samenhangende visie te formuleren op de ruimte-
lijke structuur van de bebouwing en daarmee van de openbare ruimte.
Het nauwgezet ( her- )formuleren van de verschillende facetten van de vraag o.a. het mobili-
teitsvraagstuk, de pleinfunctie van de Markt, de afbakening van de handelszone, de betrok-
kenheid van de voetwegen, uitbouw|ondersteuning van het toeristisch netwerk, leesbaarheid 
van de landschappelijke structuur geeft houvasten om de juiste keuzes te maken die nodig 
zijn om van de dorpskern van Retie 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 wordt 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.

voor en door de opdrachtgever
De gemeente Retie is als opdrachtgever de spilfiguur  in de opmaak van het masterplan en 
beeldkwaliteitplan voor haar dorp.
De opmaak van de projectdefinitie geeft reeds aan dat de gemeente zeer goed weet waar ze 
naar toe wil, welke stappen er moeten ondernomen worden om ideeën en toekomstdromen 
te gieten in reële, concrete actiepunten. In de opmaak van het masterplan zal zij ook de lei-
dende rol vervullen.
Het ontwerp van een  handleiding voor de toekomstige ruimtelijk ontwikkeling van Retie 
wordt een boeiend werkproces van communicatie en overleg waar wij als ontwerper graag 
een ondersteunende, begeleidende  rol in willen spelen. 
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KADER

De opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitplan voor Retie kadert in een ruimere plan-
ningscontext. 
De reeds opgemaakte plannen|actueel geldende beleidsplannen van het Gewest, het ge-
meentelijk structuurplan, het mobiliteitsplan, het milieubeleidsplan, e.a. vormen belangrijke 
onderleggers|basisuitgangspunten. Binnen het  masterplan en beeldkwaliteitplan zullen de 
krachtlijnen van deze onderleggers verder uitgewerkt |onderschreven worden. 
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4.1.  geweSTPlAn
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gemeentegrens

0100- woongebied

0102- woongebied met landelijk karakter

0104- woonpark

0105- woonuitbreidingsgebied

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

0401- gebieden voor dagrecreatie

0402- gebieden voor verblijfrecreatie

0500- parkgebieden

0600- bufferzones

0700- groengebied

0701- natuurgebied

0800- bosgebieden

0810- bosgebieden met ecologisch belang

0900- agrarische gebieden

0901- landschappelijk waardevolle gebieden

0910- agrarische gebieden met ecologisch belang

1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's

1500- bestaande autosnelwegen

1504- bestaande waterwegen

1506- reservatiegebieden

1505 - aan te leggen waterwegen

1507 - erfdienstbaarheids-gebieden

1600- waterwinningsgebied

bestaande hoofdverkeerswegen

aan te leggen hoofdverkeerswegen

bestaande afzonderlijke leidingen

bestaande hoogspanningsleidingen

1310- stortgebieden (huisafval en niet-giftige stoffen)

Kaart 5: Gewestplan
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fig. gewestplan Retie
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4.2. geMeenTeliJk ruiMTeliJk STruCTuurPlAn reTie

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd opgemaakt door iok plangroep in juni 2006.

‘ Het hoofddorp Retie als verdichte landelijke kern.
Aflijning van het kerngebied waarbij gestreefd naar een woonverdichtingsgebied 
met een sociale mix.’

‘Licht op groen voor multifunctionele verweving.
...een mix tussen dorpswinkels en wonen én langs de economisch dragers of invals-
wegen binnen de afgelijnde kern met een breder profiel naar verweving met klei-
nere bedrijfjes en iets grotere winkels.’

Levendig en verweefbaar commercieel centrum

Lokaal bedrijventerrein

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

Knooppunt sportinfrastructuur

Te stimuleren niet uitgeruste woonzone



21fig. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Retie
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4.3. MoBiliTeiTSPlAn n118

Met betrekking tot het autoverkeernetwerk werden enkele doelstellingen opgesteld. In eerste 
instantie is het autoverkeer niet bedoeld voor korte verplaatsingen, in tegendeel, het netwerk 
moet dergelijke verplaatsingen zelfs min of meer ontmoedigen. Het gemeentelijk netwerk 
moet zorgen voor een ontsluiting naar het hoofdwegennet. Doorgaand zwaar verkeer en 
sluipverkeer moet ten allen tijde worden geëlemineerd. 

Uit het mobiliteitsplan onthouden we voornamelijk:
- het invoeren van 70, 50 en 30km/h zones
- het uitwerken van een fietsverkeersnetwerk
- het doortrekken van de ring
- het openbaar vervoer als volwaardig alternatief

fig. Mobiliteitsplan N118
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Belangrijke poorten

fig. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
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DOEL

Taakstellend voor de opmaak van het masterplan voor de dorpskern van Retie is het opstellen 
van een aantal ruimtelijke uitgangspunten | (doel)stellingen ter verbetering van de ruimte-
lijke en functionele kwaliteit van de kern van Retie.
Deze ruimtelijke kwaliteit en consistentie van de dorpskern heeft zowel betrekking op de 
`ruimte zelf’, zoals die wordt vormgegeven met gebouwen, als op de `inrichting’ van het open-
baar gebied. Daarbij spelen aspecten van ’eigenheid/identiteit’ van de plek en het  ‘verbinden’ 
van openbare ruimten een belangrijke rol. 
Basisgedachte is dat het dorp niets anders is dan een hiërarchisch gestructureerd gebied 
van betekenisvolle ‘gebouwde’ ruimte - gelijk een woning -, opgebouwd rond betekenisvolle 
‘openbare’ ruimte, namelijk de markt|de centrumstraten|de pleinen en parken|paden en voet-
wegels ingebed in een groenstructuur, eigen aan Retie. 
Deze plekken vormen de (woon)kamers van het dorp, het interieur van de gemeenschap, de 
plaats waar goederen en gedachten worden uitgewisseld. 
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5.1. Middel

Aan de hand van de analyse van een aantal opeenvolgende structurele lagen beoogt het mas-
terplan- beeldkwaliteitplan de leefbaarheid in het dorp te herstellen. 
De rijke cultuurhistorie van de plek, de landschappelijke en geomorfologische water en groen 
structuur, de ruimtelijke infrastructuur van straten en pleinen, de bebouwing en de functione-
le invulling met wonen, werken, winkelen|het gebruik vormen hiërarchisch lagen die per plek 
in het projectgebied kunnen uitgerafeld|beoordeeld|opnieuw ingevuld worden, vertrekkend 
vanuit de kern, hart, het centrum van Retie.  
Het is immers vanuit dat centrum dat Retie gegroeid is en zal groeien naar een sterk dorp. 
Het dorpshart  is de plek waar alles ooit is vertrokken| nu vertrekt en samenkomt.
Het weefsel, de structuur van de Markt, met de Kerk, de Linde en haar omliggende bebouwde 
randen zal vanuit de hiërarchie van lagen bevraagd worden:

Cultuurhistorisch
Wat zegt de ontstaansgeschiedenis van de plek? 

landschappelijk
Welke invloeden hebben het landschap|de geomorfologische structuur, water en groen op 
de kern?

kwaliteit/differentiatie van de openbare ruimte
Hoe functioneert de openbare ruimte, de verschillende verkeersstromen, verblijfplekken en 
pleinen?

Bebouwing als maatwerk
Wat is de juiste schaal en maatvoering van de bebouwing die aansluit op het bestaande cul-
tuurhistorische ontwikkelingspatroon?

Beleving|gebruik
Waar zijn belangrijke gemeentelijke functies zoals het gemeentehuis en de culturele voorzie-
ningen terug te vinden, hoe wordt er omgegaan met het herstructureren en versterken van 
het winkelcircuit, het verstevigen van  de woonfunctie in het centrumgebied?
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5.2. houding

Op zoek gaan naar de ruimtelijke functionele kwaliteit van Retie gaat gepaard met het aan-
nemen van een bepaalde houding | mentaliteit tegenover de projectopgave.

Continuïteit en gelijktijdigheid
Om verder te bouwen aan een leefbaar Retie, aan haar omgeving bestaat er een grote verant-
woordelijkheid tegenover haar verleden en haar toekomst.
Het is enerzijds immers noodzakelijk om de cultuur te begrijpen die de plek heeft doen ont-
staan, die aangereikt wordt uit het verleden, niet om het te imiteren of te kopiëren, maar om 
het te continueren. Traditie is hierbij de inzet. Traditie is niet conservatief. Traditie is voortgang 
vanuit en met  respect voor het verleden.
Anderzijds bestaat er een verantwoordelijkheid voor de toekomst, voor de geschiedenis die 
nog moet gebeuren. Die toekomst  mag niet onmogelijk gemaakt worden. De tijd moet zich 
straks in de stedenbouw en architectuur kunnen afspelen. De geschiedenis heeft dat trouwens 
altijd voorgedaan :  leven en werken gebeurt nog steeds in historische dorpen en steden en 
gebouwen en waarschijnlijk op een manier die toen niet kon voorzien worden. 
Gelijktijdigheid van heden en verleden: het oude is nog niet voorbij, en ondertussen is de 
toekomst al deel van het actuele heden.

intensief en zorgzaam grondgebruik
Ook in Retie, de ‘groene’ gemeente,  is het noodzakelijk zorgzaam om te gaan met de steeds 
schaarser wordende open ruimte. Het is een opgave van stedenbouw vandaag om strategieën 
te ontwikkelen en modellen/concepten te bedenken die het mogelijk maken om te gaan met 
intensiever en efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.
De meest waardevolle bron, de meest milieukostbare waarde, is de open ruimte. Deze bron 
niet verder consumeren is eenvoudig : het volstaat er niet meer te bouwen. Het is noodzaak en 
het is eenvoudig te realiseren. Vermeerdering van aantallen, groei, verbetering van levensstan-
daard moeten opgevangen worden door de bebouwde/gebouwde kernen structureel aan te 
helen, te versterken, in te breiden en dus beter en efficiënter te gebruiken. 
Om dit te realiseren is sturing en beleid voor de lange termijn nodig. Daarbij is het noodzakelijk 
om op sommige plekken bebouwing toe te voegen en te concentreren om andere, landschap-
pelijk waardevolle plekken open en onbebouwd te kunnen houden. Het is daarom nodig om 
voor Retie een visie te ontwikkelen waar dan wel en waar dan niet gebouwd kan en mag wor-
den in de toekomst en zo ja ook te bepalen hoe en hoeveel. Op zoek gaan naar een ‘haalbaar 
en gerechtvaardigd maximum’ door het opzoeken van de juiste limieten van oppervlaktes, 
hoogtes, volumes en de onderlinge positie van volumes tov. elkaar om zo binnen en buiten 
tot kwaliteitsvolle ruimte te komen.  
Immers het exploreren van de mogelijkheden van een projectterrein, het onderzoeken van de 
potenties van een gebied, een plek, het aftasten van de grenzen tussen de openbare ruimte en 
de bebouwde omgeving en het zorgvuldig zoeken naar een haalbaar evenwicht tussen beide, 
biedt de mogelijkheid om zowel de openbare ruimte als de bebouwde omgeving te verster-
ken, maw. de inzet van de vrije ruimte te intensiveren en te komen tot verdichte structuren die 
weerstaan aan de erosie van de tijd.
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duurzaam en milieubewust verder bouwen
De stedenbouwkundige foot-print van Retie, haar openbare ruimte, gemaakt door haar ge-
bouwde omgeving nl. het casco en de gevels van de gebouwen moeten nog vele generaties, 
leefstijlen en ‘woon’-behoeften overleven, meer zelfs :  ze moeten nuttig , geschikt en bruik-
baar blijven voor de toekomst.
Deze vorm van duurzaam bouwen moet nagestreefd worden. 
Niet zozeer het duurzaam bouwen in de zin van het bijna modieuze milieubewust / bio-ecolo-
gisch 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/op-
drachtgevers. Duurzaamheid is de opdracht van gemeenten en beleidsmakers. Duurzaamheid 
is de opdracht van de stedenbouwers, de architecten en het hele ontwerpteam.
Er is ook de collectieve verantwoordelijkheid om milieubewust en met zorg voor de leefomge-
ving met dorpen en gebouwen om te gaan.  Immers met betrekking tot de ruimtelijke orde-
ning / stedenbouw is de 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, dat dit onhoudbaar is en dat er moet gezocht worden 
naar middelen om daar verandering in te brengen. Het milieubewustzijn maakt het zoeken 
nog veel complexer en dus interessanter. Het ontwerpen wordt nog boeiender en veelzijdiger. 
De opdracht voor ontwerpers is : innovatieve, performante, integrale concepten te ontwikke-
len. Bouwheren, investeerders, ontwikkelaars, het beleid moeten steden en gebouwen laten 
ontwerpen die ipv. energie consumeren, energie produceren. Dit kan, dit gebeurt al. Zo zorg-
zaam mogelijk omgaan met energie betekent vooral zomogelijk geen energie ge-/verbruiken. 
Pollutie maximaal terugdringen wil zeggen gewoon geen afval produceren. 
Het meest ecologische gebouw is immers datgene dat nooit gebouwd werd.

Het masterplan zal uiteindelijk definitieve ruimtelijk-functionele condities | ‘contouren’ en ‘en-
veloppes’ aanleveren waarbinnen concrete ontwikkelingen gerealiseerd worden. De contou-
ren worden echter pas definitief en éénduidig  vastgelegd door middel van meer gedetail-
leerde stedenbouwkundige (deel-)plannen oftewel in de architectuuropdrachten.
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Het dorpshart van Retie teruggeven aan haar gemeenschap, dat is het doel.

Opnieuw gaan naar een ‘(be)leefbare’ kern van waaruit Retie kan groeien naar een 

sterk dorp voor de toekomst.
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verkenningen 06
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VERKENNINGEN

De huidige situatie wordt verkend aan de hand van een vijftal thema’s:
1. Cultuur - historisch
2. Landschappelijk - geomorfologisch
3. Infrastructuur - openbare ruimte
4. Gebouwde omgeving
5. Gebruik

Er wordt een balans opgemaakt van wat er is, wat ontbreekt, wat goed en wat slecht is, 
etc.  De appreciatie voor het dorpse karakter en het ‘dorpse wonen’ in Retie wordt hierin 
sterk benadrukt.
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ferrariskaart / huidige bebouwing
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6.1. CulTuur - hiSToriSCh

Retie is gegroeid vanuit het centrum met de Sint-Martinuskerk, in de richting van een 
aantal belangrijke historische gebouwen zoals de pastorie, het klooster, het kasteel,...
Een groot deel van het historische weefsel is nog steed herkenbaar in het centrum, later 
werden een aantal radialen dwars doorheen dit weefsel getrokken. De historische straten 
zijn nog steeds duidelijk te herkennen aan hun gebroken perspectieven en hun dorpse 
karakter. Ook de oorspronkelijke kerkwegen zijn bewaard gebleven en worden nog 
steeds gebruikt door voetgangers en fietsers. Het cenntrale marktplein heeft zijn zelfde 
vorm behouden, hoewel het gebruik ervan sterk veranderd is door de huidige verkeers-
situatie in Retie. De eeuwenoude gerechtslinde in het midden van de markt, waar eertijds 
de vergaderingen van de wethouders doorgingen, maakt nog steeds mee het beeld uit 
van Retie.  
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Historische straten en monumenten
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De talrijke historische woningen en monumenten zijn een duidelijk kenmerk van het karakter 
van Retie. De geleidelijke groei van het weefsel heeft ervoor gezorgd dat er geen duidelijke 
sprongen in de tijd zichtbaar zijn en dat het historische weefsel op de meeste plaatsen nog 
herkenbaar is.

De aanwezigheid van een aantal beeldbepalende historische gebouwen en het specifieke 
weefsel zullen mee bijdragen tot de identiteit van Retie.
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groen in Retie
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6.2. lAndSChAPPeliJke - geoMorFologiSCh

Retie is een ‘groen’ dorp dat zich in een bosrijk en agrarisch landschap bevindt.
Niet enkel publiek groen maar ook en vooral het privé groen zorgen voor het groene 
karakter van Retie.
Het Klein Neetje loopt doorheen het plangebied. Momenteel loopt deze waterloop vrij-
wel overal doorheen privé percelen en onder het wegennet door. 

Het aanwezige groen in Retie moet behouden blijven en op enkele strategische plaatsen 
versterkt worden.
Het groene netwerk bestaat uit zichtgroen, gebruiksgroen en buffergroen dat elk op een 
eigen manier het weefsel moet versterken en het groene karakter van Retie moet ver-
sterken. 
Ook de waterloop kan dienen als een sterk en zichtbaar structurerend element in het 
landschap en helpen bij het geven van een identiteit aan Retie. 
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infrastructuur en wegennetwerk
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6.3. inFrASTruCTuur - oPenBAre ruiMTe

infrastructuur

Het weggennetwerk van Retie is dwars door het centrum getrokken en zorgt hier dan ook 
voor problemen.  De sterke toename van vrachverkeer en ander doorgaand verkeer heeft 
ervoor gezorgd dat de verkeersleefbaarheid van het centrum enorm achteruit is gegaan.

Het aantal parkeerplaatsen in Retie is meer dan voldoende en ligt zeer verspreid in het 
dorp. Op de meeste invalswegen en op de ringweg is er ruimte voor langsparkeren en een 
aantal parkeerzones in het centrum bieden voldoende plaatsen voor de centrumfuncties. 
Een aantal kleinere parkeerzones bevinden zich langs de invalswegen nabij winkels. 

De openbare ruimte moet terug aan de bewoners gegeven worden en vooral werken als 
verblijfsruimte. 
Het wegennetwerk dient hiërarchisch gedefinieerd te worden en er moet een onder-
scheid gemaakt worden tussen plaatselijk en doorgaand verkeer. Het marktplein moet 
vrijwaard worden van het verkeer zodat het meer kan zijn dan de huidige problematische 
verkeersknoop. 
Parkeren gebeurt waar mogelijk langs de rijweg, zodat men steeds in de buurt van win-
kels, diensten, horecazaken,... kan parkeren. De markt dient evenwel zijn pleinfunctie 
terug te krijgen en zal daarom niet langer dienst doen als parkeerzone. 
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openbare ruimte
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openbare ruimte

De meest centrale openbare ruimte is de Markt, hier bevindt zich momenteel een belang-
rijk verkeersknooppunt, waardoor de kwaliteit van deze openbare ruimte verloren is 
gegaan. Een aantal nieuwere openbare ruimten zijn gegroeid rondom het centrum. Deze 
vormen een netwerk van verblijfsruimten die op enkele plaatsen gelinkt worden aan het 
dorpshart. 

De markt dient zijn functie van dorpsplein terug te krijgen, en wordt zo opnieuw de 
belangrijkste openbare ruimte in Retie. 
De openbare ruimtes die gegroeid zijn rondom het centrum moeten nog duidelijker 
gelinkt worden aan het marktplein en zo niet langer een ruimte op zichzelf zijn. 
Het dorpspark moet een groen park worden waaraan een aantal openbare diensten en 
functies hangen en dat duidelijk in verbinding staat met het centrum van Retie. 
De openbare ruimte rondom de pastorie is reeds een kwaliteitsvolle groene plek in het 
dorp en zal op deze manier behouden blijven. Ook hier dient de link met het centrum 
versterkt te worden en moeten er voorkanten gecreëerd worden aan de omliggende 
bouwblokken. 
De openbare ruimte ‘t Schijf blijft een kwaliteitsvolle groene ruimte binnen Retie. In 
de toekomst kunnen meerdere van deze plekken zorgen voor een versterking van het 
groene karakter van Retie. 



46

6.4. geBouwde oMgeving

Het dorp bestaat uit een centrale onbebouwde zone, de Markt, met daarrond een aantal  
onbebouwde openbare ruimtes en een aantal onbebouwde binnengebieden.
Deze binnengebieden bieden mogelijkheden tot verdichting in de toekomst alsook 
mogelijkheden tot het verhogen van het aantal groene openbare ruimtes binnen het 
dorp. 

Nabij de markt bestaat de bebouwing voornamelijk uit lintbebouwing met hier en daar 
een onbebouwd perceel. Verder weg van het centrum daalt de dichtheid en gaat de lint-
bebouwing over in half open en open bebouwing. Nabij de ring bestaat het grootste deel 
van de bebouwing uit alleenstaande villa’s in een groene omgeving. 

Wanneer er bijgebouwd zal worden, wordt er in de eerste plaats gekeken naar het vol-
tooien van de lintbebouwing in het centrum en naar het bebouwen van eventuele lege 
kavels verder weg van het centrum. 

onbebouwde publieke ruimte bebouwde private ruimte
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bebouwd onbebouwd

Voor grotere ontwikkelingen komen een aantal onbebouwde binnengebieden in aan-
merking. Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met de nood aan zicht-
groen en gebruiksgroen in Retie. 
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gebruik van de gebouwen
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6.5. geBruik

gebruik van de openbare gebouwen

Het lokale handelscentrum bevindt zich grotendeels in het centrum, met een aantal uit-
zonderingen op de toegangswegen. 

Een groot deel van de publieke gebouwen bevinden zich in de nabijheid van het markt-
plein.

Het centrum van een sterk dorp geeft de mogelijkheid om commerciële activiteiten te 
laten bloeien op het centrale dorpsplein en in de hieraan grenzende toegangswegen. 
Enkele uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld grootwarenhuizen, kunnen zich eventueel 
vestigen langsheen de invalswegen. 

Het handelscentrum biedt echter voordelen aan de plaatselijke handelaars, zoals de 
nabijheid van parkeerruimte, de uitrusting van de openbare ruimte in functie van voet-
gangers, het plaatsen van kerstverlichting tijdens de feestdagen, de nabijhied van andere 
handelaars, horeca, diensten en een bloeiend verenigingsleven.
De publieke gebouwen die zich verder van het centrum bevinden kunnen zich in de toe-
komst verplaatsen naar een locatie dichterbij de markt. De diensten zullen hier eveneens 
meegenieten van de voordelen van het lokale handelscentrum.

commerciële functies

politie

rusthuis

scholen

andere publieke gebouwen
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gebruik van de openbare ruimte

Op de centrale openbare ruimte bevinden zich reeds de voornaamste openbare gebou-
wen en diensten zoals het gemeentehuis en de kerk. 
In en rondom het ‘park’ bevinden zich eveneens een aantal belangrijke diensten zoals 
het cultureel centrum Den Dries, de gemeenteschool, het OCMW en de gemeentelijke 
sporthal. Deze functies zijn bereikbaar vanaf het binnengebied. 
Rondom de groene zone rond de pastorie, waar nu de politie gehuisvest is, bevindt zich 
onder andere de parking van de supermarkt.
Het gemeentepark ‘t Schijf wordt dan weer gebruikt voor feestjes en andere publieke 
aangelegenheden. 

De markt dient de belangrijkste openbare ruimte te zijn en zal in de toekomst op een 
andere manier moeten gebruikt worden dan momeneel als verkeersknoopppunt. 

Een aantal openbare ruimtes zijn gegroeid als deelcentra rondom de centrale openbare 
ruimte. Nieuwe functies kunnen zich vestigen in en/of rondom deze gebieden. Een aantal 
openbare functies, zoals de school en het toekomstige rusthuis en andere diensten, 
kunnen zorgen voor nieuwe deelcentra. 

Elke deelruimte heeft een eigen karakter en zorgt voor een unieke plek met een aan-
eenschakeling van uiteenlopende functies. Nieuwe functies kunnen deze plekken alleen 
maar versterken. 
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STrATegie 07
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STRATEGIE

Om van Retie terug het pleindorp te maken dat het vroeger was, gaat prioritair de aandacht 
naar het hart | de kern van het dorp, de markt, als baken, als centrale ontmoetingsruimte van 
de gemeenschap.
Vanuit deze kern is het dorp in het verleden concentrisch gegroeid zoals en boom.
De structurele gelaagdheid van cultuurhistorie, landschap met groen en water,  openbare 
ruimte, bebouwing, gebruik  is vanuit het centrum in de tijd heel langzaam gegroeid, de ene 
laag wat sneller dan de andere, soms ook naast elkaar, zonder rekenschap te geven aan elkaar,  
ring per ring.
De laag van de infrastructuur en openbare ruimte, de mobiliteit deed dit een stapje sneller 
dan de andere lagen en heeft zich daardoor letterlijk vast|dicht gereden in de ondertussen 
uitgegroeide kern.
De opmaak van een masterplan-beeldkwaliteitplan zal de groei van deze lagen opnieuw 
sturen|structureren.
De strategie is om dit proces te realiseren vanuit de binnenste ring, het dorpshart, onder de 
kerktoren, om dan de ring van het bredere centrum te bestuderen, en vervolgens de zone tus-
sen centrum en buitenste ring.
Vanuit het centrum verbinden radialen de kern met de buitenste rand|de ring. 

cultuurhistorie

groen

infrastructuur en openbare ruimte

bebouwing

functies

aanhelen

verdichten

activeren

profileren{{
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De verschillende structurele lagen worden van dorpskern tot dorpsrand geanalyseerd | onder-
zocht | (om)gevormd tot een gelaagdheid voor de toekomst.
Vier principestrategieën kunnen deze gelaagdheid binnen de ruimtelijk functionele struc-
tuur aanpakken 

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

Uiteraard zal voor een specifieke locatie en| of zone binnen de ringenstructuur slechts zelden 
één van de basisstrategieën éénduidig van toepassing zijn. 
In het overgrote deel van de gevallen is een combinatie van meerdere strategieën noodzake-
lijk om te komen tot een ruimtelijk goed functionerend centrum. 
Belangrijk hierbij is dat de strategieën zich richten op alle lagen van de ruimtelijke structuur.

Activeren
Activeren is er op gericht om de bestaande capaciteit opnieuw te activeren en te optimali-
seren, eerder dan capaciteit toe te voegen. Om te (re-)activeren zijn welgerichte ruimtelijk-
functionele ingrepen nodig die zich strikt richten op het verhelpen van het ondermaats func-
tioneren van een plek met als doel het gebruik van de gebouwde omgeving en zodoende de 
openbare ruimte die door haar gemaakt wordt, te optimaliseren.
In sommige gebieden en | of op sommige plekken | locaties wordt vastgesteld dat er op zich 
weinig mis is met het ruimtelijk profiel.  
Deze plekken behoeven op het eerste gezicht dan ook geen stedenbouwkundige ingrepen 
in het bestaande profiel. Toch hebben ze te lijden onder een ondermaats functioneren. Daar-
door ontstaan ‘blindspots’ die ge(re-)activeerd en opnieuw aangesloten moeten worden op 
het weefsel van de dorpskern. 
Blindspots kunnen velerlei oorzaken hebben: verkeerskundige situatie, isolement, slechte aan-
sluiting op omgeving, redenen van ontsluiting, parkeerproblemen… 
Typische voorbeelden van blindspots zijn bv. winkelstraten met het traditionele probleem van 
het wonen boven winkels : 
- straten met een goed winkelprofiel maar met een slechte bewoning | leegstand boven de 
winkels en dit door moeilijke toegankelijkheid van de woningen om reden van aanééngeslo-
ten winkelplinten of visa versa 
- winkelstraten waar te veel in gewoond wordt op de begane grond waardoor een te verbrok-
kelde winkelplint ontstaat.
Zo ook zullen op cultuurhistorisch en landschappelijk vlak dode|verwaarloosde|vergeten plek-
ken opnieuw kunnen geactiveerd worden.
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Aanhelen
Aanhelen richt zich op het herstellen en aanvullen van een bestaand stedenbouwkundig 
weefsel in plaats van op het toevoegen van capaciteit.
De strategie van aanhelen richt zich op het invullen van open vlekken binnen en overeenkom-
stig een bestaande stedenbouwkundige karakteristiek. De nieuwe invulling schrijft zich vol-
ledig 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. Die invulling 
kan binnen alle lagen van de ruimtelijke structuur van toepassing zijn!

verdichten
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.
Bij deze strategie gaat het er expliciet om - met het oog op een concentratiebeleid - volume 
toe te voegen. En dit kan binnen verschillende lagen van de ruimtelijk-functionele structuur 
d.w.z. niet enkel naar bebouwing toe maar evenzeer landschappelijk, naar groeninvulling toe.
De strategie van verdichten moet in de eerste plaats worden toegepast in gebieden| op plek-
ken die door hun stedenbouwkundige aard en karakter dergelijke verdichting en intensive-
ring kunnen verdragen of zelfs vragen. Het betreft hier locaties zoals de dorpskern, een plek 
waar verdichting en concentratie al duidelijk aanwezig is en waar deze locaties versterking 
behoeven ten voordele van het maken|vormen van kwalitatieve openbare ruimte. De radialen 
volgend van centrum naar rand vraagt de bebouwing steeds minder densiteit.

Profileren
De strategie van profileren zet in op het concentreren en toevoegen van capaciteit ter onder-
steuning van het stedenbouwkundig weefsel.
De strategie van profileren betreft locaties die vanwege hun natuur en karakter niet onmid-
dellijk vallen onder de verdichtingstrategie, maar die toch van wezenlijk stedenbouwkundig 
-strategisch belang zijn. Het kan immers nodig zijn om op bepaalde plekken de stedenbouw-
kundige structuur te versterken en|of te ondersteunen. Het inbouwen van ruimtelijke differen-
tiatie (cfr. verdichting), het aanbrengen van stedenbouwkundige oriëntatiepunten|bakens of 
openbare gebouwen, het onderscheiden en (h-)erkenbaar maken van stedelijke zoneringen, 
het versterken van stedenbouwkundige assen en poorten, etc.… kunnen hiervoor de redenen 
zijn.
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7.1. verkeer uiT heT CenTruM weghAlen

Om het dorp opnieuw op te kunnen bouwen vertrekkende vanuit het centrum moet eerst en 
vooral het verkeersprobleem in het centrum opgelost worden.
In het mobiliteitsplan werd reeds besloten dat de ring verder wordt doorgetrokken en dat 
er een hiërarchisch verkeersnetwerk moet ontstaan zodat het zware vrachtverkeer en ander 
doorgaand verkeer uit het centrum wordt weggehaald. 
Er worden 70, 50 en 30km/h zones aangeduid en het openbaar vervoer netwerk zal een vol-
waardig alternatief voor het autoverkeer worden.

Op deze manier wordt het verkeer in het centrum grotendeels beperkt tot plaatselijk verkeer.

Eens het verkeer grotendeels geëliminieerd is uit centrum kan er gewerkt worden aan de 
kwaliteiten van het dorpscentrum.

Verkeersassen door het centrum Verkeer langs ringweg
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Superpositie van deze verkeersmodel-
len zorgt voor een oplossing van het 

verkeersprobleem in Retie

Lussenmodel - verkeer terugleiden vóór 
het centrum
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7.2. een dorP groeiT vAnuiT heT CenTruM

HET DORP
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1. dorpsplein
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2. handelscentrum
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3. deelcentra en verbindingen met het primaire centrum
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4. Bestemming voor onbebouwde binnengebieden
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De gewenste ruimtelijke en functionele structuur
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GROEN
De groenstructuur van een dorp is dens aan de randen en wordt minder dens naargelang 
de afstand tot het centrum afneemt.
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Het Klein Neetje als structurerend landschap-
pelijk element

Groene vingers dringen binnen tot in het dorps-
centrum
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De ringweg wordt verder ingegroend De radialen brengen groen tot in het het 
dorpscentrum
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De gewenste groenstructuur 
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7.3. de rAdiAlen vorMen de verBindingen TuSSen de verSChillende 
ringen
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De radialen worden hiërarchisch opgebouwd De radialen vormen de verbinding tussen de 
poorten en het dorpscentrum
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Woonstraten vormen de verbinding tussen de 
radialen onderling

Voetwegen vormen de verbinding tussen 
de woonstraten onderling
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De gewenste hiërarchische opbouw van het we-
gennetwerk
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SYNTHESE
Wanneer we de 3 opeenvolgende structuren op elkaar leggen komen we tot een duide-
lijke structuurschets voor Retie.
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AAnPAk 08
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AANPAK

De strategie wordt nu verder uitgewerkt en toegepast op de verschillende opeenvol-
gende concentrische ringen die het dorp vormen. 

8.1. verkeer uiT heT CenTruM weghAlen
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Faseringsmogelijkheden om dit doel te bereiken:

1. Signalisatie plaatsen / verkeersmaatregelen nemen
vb.
snelheidsbeperkingen invoeren op de ringweg tot 50km/u, in het centrum tot 
30km/h.
richtingaanwijzers leiden verkeer langs ring.
radialen niet toegankelijk voor doorgaand zwaar verkeer.

2. Doortrekken van de ringweg
uitvoeren van de plannen om de ringweg door te trekken tot aan de Europalaan.

3. Kruispunten ringweg-radialen heraanleggen
Kruispunten heraanleggen zodat het nemen van de ringweg wordt vergemakke-
lijkt en het ‘inslaan’ naar het dorp wordt bemoeilijkt .

4. Profiel van de ringweg aanpakken
Profiel van de ringweg afstemmen op doorgaand verkeer in een snelheidszone 
van 50km/h.
Aantal oversteekpunten aanleggen als afremmer  van het doorgaand verkeer en 
als link tussen wonen aan de andere kant van de ring en wonen in het dorp.

ringzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 
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Profiel van de ringweg

Het bestaande profiel van de ringweg
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Het verbeterde profiel van de ringweg
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Profiel van de poorten

01 02 03

variant 1: een ronndpunt
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050403

variant 2: een kruispunt
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8.2. een dorP groeiT vAnuiT heT CenTruM
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dorpshart - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

BEELDBEPALENDE GEBOUWEN

Een aantal beeldbepalende gebouwen bevinden zich op en rond het dorpsplein

1.Sint-Martinuskerk
2. Gemeentehuis
3. oude Linde
4. Pomp

13

4

2
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GROEN OP DE MARKT

1. De eeuwenoude gerechtslinde

dorpshart - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

1



87

dorpshart - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

VERKEERSLEEFBAARHEID

huidige situatie op de Markt verder onderzoek
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DE OPENBARE RUIMTE VAN HET DORPSPLEIN

Mogelijke uitgangspunten tot heraanleg van het dorpsplein:

Het dorpsplein kan één groot kerkplein zijn en omrand zijn door de bebouwing

Het dorpsplein kan een kerkplein zijn dat omringd is door een aantal secundaire pleinen
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dorpshart - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

RANDEN 

De randen van het doprsplein zijn gesloten
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dorpshart - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

FUNCTIES

Horecazaken en andere commerciële functies concentreren zich rond de markt
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dorpscentrum - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Een aantal belangrijke historische monumenten bevinden zich in het dorpscentrum

1. pastorie                                  
2. de Linde                                         
3. Sint-Martinuskerk

1 2 3
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dorpscentrum - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Groene vingers dringen door tot in het dorpscentrum
Twee groene plekken in het dorp, het gemeentepark en de omgeving van de pastorie bevin-
den zich in de nabijheid van het dorpsplein
De groene radialen brengen het groene karakter tot op het dorpsplein
De linde bevindt zich centraal in het dorpscentrum en staat symbool voor het groene karakter 
van Retie
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dorpscentrum - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Voetwegen zorgen voor de verbinding tussen de centrale openbare ruimte, de markt, en de 
secundaire openbare ruimtes
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dorpscentrum - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

De lintbebouwing in de zone rond de markt en de aangrenzende toegangswegen kan verder 
dichtgebouwd worden
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dorpscentrum - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Commerciële functies vestigen zich in het handelscentrum om mee te genieten van de voor-
delen die hen hier geboden worden
Ook andere publieke functies zoals horeca, verenigingen, diensten, etc. hebben er baat bij zich 
in deze zone te vestigen

1. CC Den Dries
2. Gemeentelijke basisschool
3. Bibliotheek
4. Pastorie - politie - polyvalente zaal De Vest
5. MPI De Mast
6. Grootwarenhuis

1
2

3

5

4 6
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tussenzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Groene vingers dringen door tot in het dorpscentrum
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tussenzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Het wegennetwerk is opgebouwd uit een hiërarchisch systeem van radialen, woonstraten en 
voetwegen. De verschillende openbare ruimtes worden verbonden door de voetwegen
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tussenzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Een aantal onbebouwde percelen en binnengebieden kunnen gebruikt worden wanneer men 
wil verdichten, andere onbebouwde binnengebieden worden gebruikt om het groene karak-
ter van Retie te versterken

onbebouwd binnengebied 
voor versterking van het 
groene karakter

onbebouwd binnengebied 
voor eventuele verdichting
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tussenzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

1

2

5

3

4

9

86

7

1. Sportcentrum
2. Sportvelden
3. OCMW
4. CC Den Dries
5. Gemeentelijke basisschool
6. Pastorie
7. MPI De Mast
8. Rusthuis
9. Rusthuis

Nieuwe functies kunnen zich vestigen bij de bestaande functies in en rondom de secundaire 
centra
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ringzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 
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Kasteel Du Four

Klooster Annadal
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ringzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

De ring wordt aangegroend en werkt als bindend element tussen het dorp van Retie en zijn 
bredere omgeving



107



108

ringzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 
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ringzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 
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ringzone - cultuurhistorie
- groen en water
- verkeer en openbare ruimte
- bebouwing
- functies 

Nieuwe of bestaande functies kunnen zich vestigen in de secundaire centra
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Gemeentepark ‘t Schijf

Sportcentrum

‘t Vossekot
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8.3. de rAdiAlen vorMen de verBindingen TuSSen de verSChillende 
ringen

De profilering van de toegangswegen, binnen de ring gebeurt volgens een aantal spel-
regels.
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oversteekplaats

overgang type1 naar 
type2-radiaal

oversteekplaats

oversteekplaats

overgang type1 naar 
type2-radiaal

oversteekplaats

Type2- radiaal

Type1- radiaal
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Type1-radialen:
Deze vertrekken aan het dorpsplein.

materialisering: 
straat: klinkers, zelfde bestrating als het dorpsplein
stoep: betontegels
parkeerzone: klinkers

snelheidsbeperking: 30km/h

profiel:
fietsers op straat
straatbreedte 5.00m, dubbele richting 
groenstrook/parkeerstrook langs één of beide kanten van de weg indien 
mogelijk

oversteekpunten:
Dit zijn strategisch gekozen plekken op de radiaal. vb. Ter hoogte van een 
school, ter hoogte van een voetweg,...)
verhoogde zone, h=hoogte stoep
materialisering: klinkers
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Type2-radialen:
Deze vormen de verbinding tussen de type1-radialen en de ringweg.

materialisering: 
straat: asfalt
stoep:  betontegels
parkeerzone: klinkers

snelheidsbeperking: 50km/h

profiel:
fietsers gescheiden van de rijweg door parkeerzone/groenstrook
straatbreedte 5.00m dubbele richting
parkeezone langs één kant van de rijweg, groenstrook langs andere kant van 
de rijweg,wisselen elkaar af 

oversteekpunten:
Dit zijn strategisch gekozen plekken op de radiaal. vb. Ter hoogte van een zij-
straat, ter hoogte van een voetweg,...)
materialisering: klinkers

overgang type1 - type2:
snelheidsbeperking: overgang 50km/h naar 30km/h

materialisering: 
straat: klinkers
stoep: betontegels
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Profielvoorbeelden van een radiaal type1

De heraanleg van de radialen kan in twee fases gerealiseerd worden. 

In een eerste fase kunnen de fietsers op de weg gebracht 
worden en de wegmarkeringen van het midden van de 
rijbaan weggenomen worden.

Passtraat bestaande situatie.
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Passtraat bestaande situatie.

In een tweede fase kan de bestrating heraangelegd wor-
den en kunnen de groenstroken met de bomen aange-
plant worden.

Een aantal oversteekplaatsen verdienen extra aandacht 
en worden met een verhoogde zone aangelegd.
De rooilijn kan op een aantal plaatsen naar voor getrok-
ken worden zodat er geen te ruime straatprofielen over-
blijven in het centrum.
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In een eerste fase kunnen de fietsers op de weg gebracht 
worden en de wegmarkeringen van het midden van de 
rijbaan weggenomen worden.

Peperstraat bestaande situatie.
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In een tweede fase kan de bestrating heraangelegd wor-
den en kunnen de groenstroken met de bomen aange-
plant worden.
Een aantal oversteekplaatsen verdienen extra aandacht 
en worden met een verhoogde zone aangelegd.
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Profielvoorbeelden van een radiaal type 2

Turnhoutsebaan bestaande situatie.
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Turnhoutsebaan bestaande situatie.

Op de radialen dichtbij de ring wordt een groenstrook / parkeerstrook aangelegd zodat de 
fietser volledig afgezonderd worden van het verkeer en de rijweg versmald wordt.
Het aanplanten van de bomenrijen zorgt ervoor dat men bij het binnenrijden van Retie on-
middellijk het groene karakter van het dorp voelt.
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09ProJeCT
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PROJECT

Als uitwerking op het masterplan willen we een aantal projectvoorstellen formuleren die 
allen kaderen in de ontwikkeling van een dorpshart voor Retie.

9.1. een BoMenPlAn voor reTie

Bomen vormen de alom aanwezige getuigen van de kracht der natuur. Van alle levende 
wezens bezitten enkel bomen de mogelijkheid om monumentaal te worden. Bomen rea-
geren op de seizoenen en vormen daarmee een rechtstreekse relatie tussen de cycli der 
natuur en daardoor ook met het leven zelf.

Voor Retie willen we een project opzetten waarbij bomen verspreid over het centrum 
geplant worden op plekken waar de bomen voldoende licht en lucht bezitten om monu-
mentaal, en daarmee ook duurzaam, te worden. De bomen zullen de inwoners van Retie 
bewust maken van de transformatie van het dorp en bieden de mogelijkheid om de 
inwoners van het dorp te verbinden met de ruimtelijke veranderingen waar Retie voor 
staat. Op deze manier worden de bomen cultureel en emotioneel duurzaam, onderdeel 
van het verenigingsleven.

Het bomenplan is opgebouwd aan de hand van de Keltische boomkalender. Deze kalen-
der stamt af van de Kelten, een verzamelnaam voor verschillende stammen die in West-
Europa leefden van ongeveer 1000 voor Christus tot de Romeinse tijd. De Kelten kenden 
geen geschreven taal, wat bekend is stamt af uit overleveringen en voorwerpen uit hun 
cultuur. De kelten deelden het jaar in 13 perioden in. Voor elke periode werd een andere 
boom of struik als heilige plant vereerd. Deze culturele rijkdom van onze voorvaderen 
willen we in Retie doen herleven, de inwoners van het dorp opnieuw bewust maken van 
de mythologische kracht van de aanwezigheid van struiken en bomen. Als bron van inspi-
ratie en betekenis verwijzen we naar de site: www.boudicca.de  

1. Berk
2. Lijsterbes
3. Es
4. Els
5. Wilg
6. Meidoorn
7. Eik

8. Hulst
9. Hazelaar
10. Braam
11. Klimop
12. Riet
13. Vlier
14. Linde
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Bomenkaart
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1. de berk
Al in de oudheid hadden berken een magische betekenis en werden ze 

lang voor eik en linde vereerd als heilige bomen.

Het is de boom van de geboorte, een van de eerste bomen die bladeren 

krijgt en voor de boeren het teken dat ze de vroege tarwe kunnen zaaien. 

Een twijg of tak gestoken in iemands hoed was daarentegen het teken 

dat er iemand dood was gegaan in de kringen van die persoon.

In het hoge noorden was de berk de heilige boom van de godin Freya. In 

Rusland is de berk ook een heilige boom, gewijd aan de God Thunar.

2. de lijsterbes
De boom was bij de Germanen gewijd aan de god Donar, en werd op de 

1e plaats gezien als een bron voor de genezing van vee. Bij de Kelten was 

het een bijzondere boom voor de druïden, gewijd aan de godin Bride. Hij 

wordt veel aangetroffen bij steencirkels. De centrale kwaliteit is die van 

bescherming tegen betoveringen en gevaar. Men maakte lijsterbesstok-

ken waarin runen werden gegraveerd.

De god Thor werd van de verdrinkingsdood gered door zich vast te 

houden aan een tak van de lijsterbes.

3. de es
Es heerst over water. De Ierse immigranten naar de VS namen stukjes es 

mee, en maakten een spreuk tegen verdrinking.

De magiër Gwydion maakte z’n staf van essenhout en de wonderspeer 

van Achilles had een schacht van essenhout.

4. de els
De Els is door de geschiedenis heen een ‘bijzonder magische’ boom 

geweest. Het werd als misdaad beschouwd deze boom om te zagen, 

omdat de boze ‘boomgeest’ dan uit woede huizen zou platbranden. 

Degene die dat deed was de veroorzaker van onrust in de gemeenschap. 

Het is een vuurboom, die de aarde beschermt tegen of bevrijdt van het 

water. Ook vandaag is de els populair als wichelroede, om er bijvoorbeeld 

ondergrondse wateraders mee op te sporen.



129

5. de wilg
De wilg is de heksenboom bij uitstek. Omdat je haar steevast langs de 

waterkant of op drassige weilanden aantreft, is ze als vanzelfsprekend 

met de maan, die de zeeën regeert, verbonden. Als waterboom ook ver-

bonden met de muziek: Orfeus ontving zijn harp uit een wilg in de grove 

van Persephone.

De zogenaamde heksenbezems worden gemaakt van berkentwijgen, een 

steel van es, terwijl wilgentenen die twee aan elkaar binden.

6. de Meidoorn
De meidoorn is net als de wilg verbonden met leven en dood. Maar anders 

dan de wilg zijn de associaties met de meidoorn tegenstrijdig. Aan de ene 

kant is hij verbonden met huwelijken, een symbool van voedsel en hoop, 

aan de andere kant is hij verbonden met taboes en vervloeking.

In de legende van Culwych en Olwen is het de vader van de meidoorn, 

de kwaadaardige reus Yspaddaden, die Culwych onderwerpt aan de vre-

selijkste beproevingen, om zolang mogelijk de maagdelijkheid van zijn 

dochter te bewaren.

7. de eik
De eik is de heilige boom van Germanen en Hellenen. De eik van Zeus 

stond in het Dodonawoud, het ruisen van de takken was zijn stem.

De kiel van het schip van de Argonauten is gemaakt van eik, hij waar-

schuwde de opvarenden tegen alle naderende gevaar. Later werd dit-

zelfde idee door de Vikingen gebruikt die in het boegbeeld de boom-

geest afbeeldden. Overwinnaars in de strijd kregen een krans van eiken-

loof, want ze hadden gestreden voor het heil van de stam en ter ere van 

de stamgod die woonde in een eikenboom.

8. de hulst
Als gevolg van een weddenschap moet Elfin, de zoon van koning Gwyd-

dno Garanhir, in een paardenrace sneller lopen dan de vierentwintig 

paarden van koning Maelgwn Gwynned.  Taliesin komt hem te hulp met 

24 verkoolde hulsttakjes waarmee hij de paarden op hun billen moet 

kletsen, telkens hij er één inhaalt.  De 24 paarden stellen de 24 uren van 

de kortste dag voor.  Dit is de laatste dag van de regering van de Hulst-

koning.  Vermoedelijk wijst het feit dat de takjes verkoold moeten zijn, op 

destructieve magie, waarmee het `Goddelijk Kind’, van de wassende Zon, 

de laatste 24 uur van zijn rivaal één voor één achter zich laat. 
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9. de hazelaar
Hazelnoten bieden naast fysieke voedingsbronnen ook spiritueel voedsel. 

In graven zijn hazeltwijgen en hazelnoten gevonden, de Kelten hebben 

hun legenden over de zalm en de hazelnoot: alleen de heilige zalm mocht 

eten van de universele wijsheid, elke noot vormt een zwarte stip op zijn 

lichaam.

Als je 2 noten in één schil vindt: eet er 1 op, doe een wens en gooi de 

ander over je linkerschouder.

Een pas getrouwd stel kreeg een zak hazelnoten mee voor vruchtbaar-

heid en geluk en een hazelstaf tegen impotentie.

Slapen onder een hazelaar geeft voorspellende dromen.

10. de Braam
Hij markeert de laatste fase van de tocht van de god naar Caer Arianrhod, 

waar de godin op hem wacht. Maar hoe moet hij er komen. Hij stuit op 

een wal van braam, stugge, stekelige braamtakken, voor hem, maar nu 

ook links, rechts en achter hem. Hij probeert erdoorheen te gaan, maar 

het lukt niet. Tenslotte geeft hij het op en gaat zitten op het laatste stukje 

groen. “Ik geef het op, laat me dan hier maar sterven.”

Dan valt zijn blik op de vrucht van de braam, werktuigelijk pakt hij hem en 

stopt hem in zijn mond. Het sap stroomt door hem heen, de pitjes maken 

iets in hem wakker. Hij voelt opeens een nieuwe kracht, dit is niet zijn 

einde. Hij moet verder. Van hem hangt het af of de aarde weer bevrucht 

wordt. Hij voelt zich sterker worden en wordt zich bewust van een helder 

lichtpunt van binnen.

11. de klimop
Klimop behoorde samen met de wijnstok tot de attributen van de god 

Bacchus, deze draagt klimopranken om hoofd en om zijn thyros (= staf of 

levensroede). Toen zijn moeder Semele stierf bij zijn geboorte schoot de 

klimop op en verborg zo de jonge god voor de jaloerse Hera (Zeus was 

namelijk degene die Semele zwanger gemaakt had). 

De klimop is verder een zinnebeeld voor een knellend soort liefde, zoals 

de jonge Kissos ervoer, toen hij danste voor zijn vader Bacchus en daarna 

stierf. Gaia veranderde hem in klimop.

De klimop opent de poort naar de andere wereld, de donkere kant van de 

maan en de wereld van de feeëries. Samen met de magische paddenstoel 

creëert de klimop een bepaalde roes waardoor je een glimp te zien krijgt 

van die andere wereld.
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12. het riet
De maand van Riet is een maand van duisternis en inkeer. Samhain valt 

in deze periode, de periode waar de grens met de andere wereld wordt 

opgelost. De verborgen wortels staan voor het verborgen leven dat nu 

intreedt. Het is de donkere tijd van het jaar, tijd voor reflectie en dromen. 

In de rietsfeer ben je zowel redder als beschermer.

Ook op een andere manier symboliseert riet de 2 werelden: het aardse en 

het spiegelleven.

Deze plant staat in oppositie met de Vlier, de witte godin, de aarde en de 

godin Rhiannon, die in de mythe gehuwd was met Manawyddan (in het 

engels heet hij ook watervlier).

13. de vlier
In vroeger tijden hoorde de vlier bij vrouw Ellhorn, Hyldemoer oftewel 

vrouw Holle. Zij is de doodsengel, die de mensen die sterven moeten 

ophaalt en begeleidt. Vandaar het gebruik van vlier rondom begrafenisri-

tuelen: de doodgraver snijdt een vliertak om de dode de maat te nemen, 

een kruis van vlier in de kist of op het graf. Als de vlier gaat uitlopen wil 

dat zeggen dat de dode zalig is geworden. Een zweep van vlier voor de 

menner van de begrafeniswagen.

14. de linde
Wij willen aan dit lijstje met dertien heilige bomen en 

struiken nog één enkele boom toevoegen in de vorm 

van de Linde. Retie heeft reeds het culturele belang van 

de Linde onderstreept door de aanwezigheid van een 

monumentale Linde (weliswaar reeds sterk toegetakeld) 

op het kerkplein.

De lindeboom werd bij de kelten gezien als een heilige 

boom. De godin Freya zou er zich in vestigen. De geest 

van de linde gold als beschermer voor huizen, bron-

nen en kerken. Ook later werd de lindeboom als ‘goede 

boom’ beschouwd. Huwelijken werden gesloten onder 

de linde; de duimen van de geliefden werden dan in de 

bast gedrukt. Een lindetak zou tevens helpen als middel 

tegen tandpijn bij kinderen en het werd, in amuletvorm, 

gebruikt als bescherming tegen heksen en geesten.
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9.2. een groTe MArkT voor reTie

De markt, huiskamer van de gemeenschap, is de ruimte waar de mensen van Retie samen  
komen. Momenteel wordt de Markt in de ban gehouden van het vele doorgaande verkeer. 
Door de ringweg aan te leggen, ontstaat de mogelijkheid een plein te maken voor de gemeen-
schap.

Door middel van blokhagen van verschillende hoogten in combinatie met de linde, zijn op het 
plein drie delen te onderkennen, een voorruimte aan het gemeentehuis, een voorruimte ten 
behoeven van terrassen aan de supermarkt en een groter plein waar de wegen, de kerk en de 
linde samenkomen.

Het gemeentehuis krijgt een eigen voorruimte die het gebouw opnieuw moet linken aan een 
belangrijke openbare ruimte. Dit plein is als tuin ontworpen en vormt het gedroomde kader 
voor trouwfeesten en andere aangelegenheden. De pompput wordt verplaatst in het plan en 
aangesloten op een waterelement aan het gemeentehuis.

De terrassen worden afgeschermd van de weg door middel van blokhagen, waardoor op de 
terrassen een aangename rustige en beschutte sfeer ontstaat. 

In het ontwerp vormt de bestrating de algemene verbinder tussen de verschillende delen. 
Door middel van het gebruik van gekliefde kasseinen, basalt platines, op de pleinen en kinder-
kopjes op de rijwegen wordt één genuanceerd bestratingpatroon toegepast over het gehele 
plein, terughoudend en dus bestand tegen veranderlijk gebruik.
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9.3. heT geMeenTePArk vAn reTie

Voor het gemeentepark denken we dat het belangrijk is om een volwaardig ontwerp te maken 
voor de ruimte. Door middel van massa en ruimte kan het park onderverdeeld worden waar-
door de momenteel aanwezige leegte beheersbaar wordt. 

Een dubbele bomenlaan vanaf de Kerkhofstraat – Weverspad tot aan de school met haaks 
erop een dubbele bomenlaan van de Driesstraat richting het gemeentehuis deelt het park in 
drie delen, een service zone aan de school en het gemeentehuis met een groene parking, een 
open ruimte aan het cultureel centrum waar de mogelijkheid open blijft om buitenactiviteiten 
te organiseren en een gesloten parkdeel ontworpen als speelbos aan de sporthal. Door een 
goede verdeling van functies voor verschillende leeftijdsgroepen in het park, is het mogelijk 
een gemeentepark te ontwerpen voor iedereen, een ruimte van en voor de gemeenschap.
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9.4. de PASTorie

Vanaf het kasteel Du Four, via het gemeentelijk domein De Schijf en de Pastorie bestaat de 
mogelijkheid het landschap tot diep in het centrum van Retie waarneembaar te maken. Via 
een netwerk van kruipdoor, sluipdoor verbindingen kan je te voet in een mum van tijd van het 
kasteel naar de kerk. 

Een belangrijke, momenteel nog missing link in deze verbinding vormt een directe relatie tus-
sen de Markt en de Pastorie. Door middel van een verhoogde winkel/parkeerplint en via een 
semi openbaar binnengebied kan deze link hersteld worden. Deze geboude oplossing heeft 
de potentie in zich een nieuwe voorkant te maken richting de pastorie waardoor een exclusief 
stukje groen in het centrum, inclusief wordt in het stelsel van kerkwegels. De groene verbin-
ding tussen de pastorie en het gemeentelijk domein De Schijf heeft de potentie om (met be-
houd van zeer ruime tuinen voor de woningen aan de Kasteelstraat en Burchtstraat) onderdeel 
te worden van het openbare gebied van Retie. Een jeugdgroep zou een goede functie kunnen 
zijn om dit gebied uit te baten.
De symmetrische opbouw en toegang tot de pastorie kan opnieuw versterkt worden door 
middel van een meer gesloten straatwand aan de Passtraat. De straatwand kan gemaakt wor-
den door middel van een alzijdig gericht gebouw met buitenruimtes in het volume en het park 
rondom de Pastorie als collectieve buitenruimte.
De Bibliotheek aan de Nederstraat kan door middel van een semi openbaar pleintje aangeslo-
ten worden op het park rondom de Pastorie.
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10BeeldkwAliTeiT
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BEELDKWALITEIT

10.1. 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 verkre-
gen 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-)kwali-
teit wordt ingezet met de uitwerking 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 zo-
doende van grof naar fijn, van algemeen naar specifiek.

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)kwa-
liteit 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 van 
de specifieke deelopgave. Meer nog, deze thema’s bepalen de mentaliteit|de houding waar-
mee de ontwerpopgaven op de verschillende schaalniveaus worden opgepakt. 

Gelijktijdigheid en continuïteit 
Intensief en zorgzaam grondgebruik 
Duurzaamheid
Integraal bouwen
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10.2. oPenBAre ruiMTe

‘rijkdom van collectieve ruimte’
Het dorp is de gelijktijdigheid van veelvuldige, authentieke verschillen. Een multiculturele sa-
menleving 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 col-
lectieve ruimte, ze wordt gevormd door de collectieve ruimte, dat is haar rijkdom. Het is daar 
dat het openbare zich afspeelt en de democratie zich toont. Het is ook die openbare ruimte die 
ons gevoel van welbehagen bepaalt en waar onze herinnering aan vastzit. Dit kunnen naast 
publieke, ook private plekken zijn. Openbaarheid kent immers meerdere niveaus, lagen.

openbare verblijfsruimte
De openbare ruimte is de drager van organisatie binnen het dorp en daarmee de belangrijkste 
bepalende factor ten aanzien van het karakter en de identiteit van een gebied of plek. 
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 (in-
richting van) de openbare ruimte als continuüm van doorslaggevend belang. Enerzijds vormt 
de openbare ruimte en dus haar materialisatie en inrichting het bindend continuüm. Dit zal 
voornamelijk ook zo zijn in de verbindende openbare plekken van straten, doorgangen, voet-
wegen. Anderzijds bieden de verschillende pleinen en binnenruimten tussen de  bebouwing 
de mogelijkheid tot genuanceerde differentiatie in aanleg en inrichting en daarmee in sfeer 
en karakter. 
Aan de herkenbaarheid van het dorpshart van Retie als éénheid wordt daarmee een bijko-
mende laag toegevoegd nl. de herkenbaarheid van elke ‘plek’ afzonderlijk. De herkenbaarheid 
van elke plek wordt in dit gebied met name verkregen door de wijze waarop met materiaalge-
bruik, meubilair, verlichting, groen, waterpartijen en beeldende kunst wordt omgegaan.
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a. de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte

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. 
Retie wil ook inzetten, als ‘groen’ dorp om op bepaalde strategische plekken bomen aan te 
planten met een bepaalde betekenis met een zekere erfgoedwaarde voor de toekomst.
Groen wordt langs de radialen en de ring  op ‘formele wijze’ toegepast in de vorm van laanbo-
men in profielen met voldoende maat om bomen van eerste of tweede 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 langs straatwanden, van op bal-
kons en over erfafscheidingen, mogelijk ook door seizoensgebonden potgroen op pleinen 
waar onvoldoende ruimte in de ondergrond aanwezig is om bomen van betekenis aan te plan-
ten.
Onder het motto: ‘ruimte voor de straatboom’ worden bomen enkel op plekken opgenomen 
waar ze voldoende ruimte hebben om monumentaal te worden|om een levende herinnering 
te kunnen vormen aan het verleden. De plek van de ‘gerechtslinde’ op de Markt is voor Retie 
beeldbepalend!



144

Materiaalgebruik
Het algemene motto ten aanzien van het materiaalgebruik is: ‘streven naar zo min mogelijk 
verschillende materialen’. Het doel is om het dorpshart van Retie één ambitie|inrichtingsniveau 
te geven. Gebakken materialen die mooi verouderen worden als leidend materiaal voor de in-
richting van de openbare ruimte beoogd. De detaillering (verbanden, hoeken, randen en op-
standen) 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. 

verlichting
De verlichting van de openbare ruimte kan naast het zuiver functioneel aspect, ook structu-
rerend en ondersteunend werken aan de keuze om te komen tot een centrum met één in-
richtingsniveau. 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 centrum van Retie behoeft uiteindelijk een gedetailleerd verlich-
tingsplan, 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 ruim-
ten.
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Meubilair
Alle straatmeubilair is onderdeel van het ontwerp. Het betreft hier de keuze van zitbanken, 
vuilnisbakken, boomroosters, signalisatie, fietsenhouders, vlaggenmasten, et cetera. Alle ele-
menten 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 terras-
sen en kiosken onderdeel van het straatmeubilair met een tijdelijk karakter. De differentiatie 
tussen de verschillende seizoenen wordt op deze manier voelbaar in het plan.

b. Toegepaste kunst

Toegepaste kunst in het dorpshart van Retie 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, aanknopings-
punten en identiteiten en het aanbrengen van relaties met ruimtelijke, sociale en economi-
sche structuren en architectuur.
De toegepaste kunst zal zich ook aandienen in blijvende of tijdelijke uitingen in het dorps-
beeld en straatbeeld. 
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10.3. ArChiTeCTuur

intelligente ruïne
Een vaststelling is dat 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 het dorp bezetten. Bestemmingen en gebruiken veranderen voortdurend.  Het is 
de kwaliteit van de ‘terughoudendheid’, de ‘gewoonheid’ die het mogelijk maakt dat dorpse 
structuren en gebouwen overleven.

Tijdsbestendigheid impliceert de ‘intelligente ruïnes’,  het bedenken van structuren en bouw-
sels 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 wor-
den vastgelegd in programma’s. Wat je met zekerheid weet als ontwerper, is dat je die veran-
dering 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 levens-
duur. 

Als dorpse structuren 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 geheu-
gen, van ons patrimonium en dus van onze cultuur.
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(Beeld)kwaliteit

Het dorpse bouwen

a. het boeren verstand
Het boerenverstand is een eigenschap die aan ontwerpers wordt toegeschreven die de kwa-
liteit bezitten om een eenduidige en logische redenatie op te bouwen ten aanzien van het 
ontwerpen. Dit wil zeggen ontwerpers, die het gezond boeren verstand gebruiken|inzicht ver-
werven om op een logische, correcte manier met een historisch gegroeide dorpskern om te 
gaan, die zo ook, hoewel dat volgens sommigen als provocatie wordt aanzien, eenvoudige, 
terughoudende gebouwen kunnen ontwerpen.

b. dorpse rooilijnen
Dorpse rooilijnen zijn niet hard, maar zacht, de rooilijnen verspringen, verlopen,… De rooilij-
nen zijn nooit éénduidig. Het gedifferentieerd omgaan met de rooilijn heeft tot gevolg dat in 
de opbouw van het (beeld)kwaliteitplan kan gesproken worden van een dorpse lengte. 

Zoals de rooilijn verspringt in de straat, verspringt in het dorp ook de nokhoogte, de goot-
hoogte, de dakrichting,… Dit alles leidt tot een perceellering waarbij de herkenbaarheid van 
de individuele woning het belangrijkste thema vormt. Daar waar toch een meer verdichte 
woonvorm in de vorm van appartementen voorkomt, blijft het leidend ontwerpthema de in-
dividuele woning, ook al is deze dan qua maat en schaal groter dan een “gewone” eengezins-
woning.
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c. gebroken perspectieven, open en gesloten zichten
De dorpse sfeer wordt niet gemaakt met lange perspectieven of grote boulevards, maar wordt 
duidelijk herkenbaar door de afwisseling van open en gesloten zichten, de zogenaamde ge-
broken perspectieven. De dorpse kwaliteit kan omschreven worden als een serie beelden 
die leiden naar de belangrijkste openbare ruimte, het dorpshart. Het scenografisch achter el-
kaar plaatsen van open en gesloten zichten vormt onderdeel van de opbouw van het dorpse 
beeld.

d. vista’s en verbindingen met het landschap
Het landschap vormt de ontwikkelingsbasis voor het dorp. Het is een kwaliteit van het dorpse 
wonen, dat het landschap tot diep in het dorp doordringt. In Retie wordt de verbinding tussen 
dorp en landschap extra kracht bijgezet door de aanwezigheid van een netwerk van voetwe-
gels die langzaam verkeer vanuit het centrum in een mum van tijd tot aan de rand van het 
dorp brengen. 
Op een tweede schaalniveau, leesbaar in de openbare ruimte, vormt de aanwezigheid van 
dorpse leegte de potentie om waardevol groen in het centrum toe te voegen.

Anderzijds is het dorpshart vanuit het landschap steeds leesbaar aanwezig door de vele vista’s 
op de kerktoren. Door de cultuurhistorische opbouw van Retie aan de kruising van twee be-
langrijke verkeersaders, vormt de kerktoren voor het dorp het belangrijkste herkenningspun
t|oriëntatiepunt. 
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e. overgang tussen openbaar en privé
De overgang tussen de openbare ruimte en de privé ruimte wordt éénduidig opgelost in het 
dorpse bouwen aangezien het collectief, de semi openbare ruimte, minder vaak voorkomt. 
De overgang tussen openbaar en privé wordt desalniettemin meerduidig en dus gelaagd ge-
bruikt door het principe van “een achterom”.

Voor het centrum van Retie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van groene erfafschei-
dingen in de vorm van hagen en houtwallen. Door de directe relatie van de bebouwing met 
het landschap en de grote rol die het groen van zowel de openbare ruimte als de privé tuinen 
in het beeld van het centrum moeten spelen, is de relatie tussen het gebouw en de open-
bare ruimte van groot belang. Kavels en erfafscheiding zijn daarom ook onderdeel van het 
landschap en het ecologische functioneren van de buurt. Hagen kunnen uit verschillende in-
heemse planten bestaan zoals bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn, ligustrum, veldesdoorn of 
haagbeuk. Naarmate de bebouwing zich meer in het centrum van het dorp bevindt, wordt de 
erfafscheiding gevormd door middel van gemetselde muurtjes. De erfafscheiding dient ter 
ondersteuning van het dorpse karakter en vormt een geheel met de bebouwing. Informeel 
kan groen uit de tuinen in relatie met de gebouwde erfafscheiding zorgen voor een gelaagd 
en gedifferentieerd beeld wat de dorpse karakteristiek ondersteunt.
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f. dakkap en kroonlijst
Dakkappen dienen een meervoudig doel: 
de aansluiting bij het historisch referentiekader, namelijk een omgeving waarin kappen we-
zenlijk onderdeel zijn van de bebouwingstypologie van het dorpse bouwen; de archetypische 
beëindiging van de individuele bouwvolumes en daarmee de ondersteuning van volumewer-
king binnen de globale planopzet; de bovengemiddelde ruimtelijkheid van de woningen en 
eventuele andere functies in de toplaag, respectievelijk de mogelijkheid om deze uit te wer-
ken tot bijzondere woningen c.q. ruimten. 
Het dakenplan is globaal aandachtspunt binnen het (beeld)kwaliteitplan. Dit is mede van be-
lang door de gedifferentieerde hoogte van gebouwen waardoor lagergelegen daken in het 
zicht komen van hoger gelegen woningen. 
De  kroonlijst vraagt extra aandacht. Daar waar dakkappen voorzien zij, worden verschillende 
gebouwen toch duidelijk herkenbaar beëindigd door de kroonlijst. Deze beëindigingen kun-
nen in metselwerk en|of toegevoegde elementen in detaillering zijn vb. beton en|of natuur-
steenlijsten.

g. Bijgebouwen
Ter ondersteuning van de dorpse sfeer worden bijgebouwen zoveel mogelijk gemeden. Bijge-
bouwen worden dan ook zoveel mogelijk in het bouwvolume opgenomen.
Waar noodzakelijk vormen bijgebouwen, zoals bijvoorbeeld carports, schuren of tuinhuisjes 
onderdeel van de kavel en het erf. Bijgebouwen worden op de erfgrens gebouwd van het-
zelfde materiaal als het hoofdgebouw van de kavel. De gebouwen vormen samen met de erf-
scheiding één geheel. De bijgebouwen kennen een maximale bouwhoogte van één bouwlaag 
en zijn voorzien van een kap.
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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 ma-
terialen (cfr. baksteen), architectonisch beton en dergelijke hebben bewezen, indien vakkun-
dig 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 materiaalge-
bruik is ’hoe minder (verschillend) materiaal, hoe beter’. Baksteen is ’dragend’ materiaal met 
betrekking tot de vormgeving van het dorp van Retie als aansluiting van het (beeld)kwaliteit-
plan op de historische context. De keuze voor één gevelmateriaal versterkt de eenheid binnen 
de gehele planopzet, onderstreept de continuïteit van het centrum. Hierdoor kunnen welover-
wogen kleur-, textuur- en formaatverschillen, verschillen in metselwerkverbanden en|of de 
specifieke detaillering van het metselwerk, de genuanceerde differentiatie tussen de gebou-
wen 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 liggen specifieke argumenten ten grondslag laan de afwijking.

Goede tektonische uitwerking van de gevels staat diversiteit ervan niet tegen, 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. Technische voorzieningen - installaties
Technische ruimten, liftopbouwen, schoorstenen of machines die los op het dak staan, mo-
eten te allen tijde worden vermeden. Deze maken integraal onderdeel uit van het gebouw.  
Zonnepanelen, zowel voor warmteopwekking als voor de opwekking van elektriciteit, dienen 
binnen het vlak van het dak, in of direct op het dakvlak, en met dezelfde hellingshoek als het 
dak geplaatst te worden.
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Bewaking van Kwaliteit

Toetsingskader
De doelstelling van het (beeld)kwaliteitplan, om de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het 
projectgebied optimaal te kunnen tot stand brengen, wordt deels bepaald door het steden-
bouwkundig 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 deel-
gebieden 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 ele-
menten in de openbare ruimte. Horizontale elementen zijn bijvoorbeeld verharding en groen-
voorzieningen. Voorbeelden van verticale elementen zijn straatverlichting en straatmeubilair. 
Daarbij is het van belang dat deze elementen aansluiten of in overeenstemming worden ge-
bracht met historische waarden of nieuwe waarden opleveren. Het aangrijpingspunt voor de 
uitvoering van de openbare ruimte kan betrekking hebben op het niveau van:

• verbinding van stedenbouwkundige structuren (dragers van de openbare ruimte);
• volledige herinrichting van de openbare ruimte die aansluit op een (cluster van) deelge-
bieden.

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 be-
hoeve van de samenhang tussen de deelgebieden en de aansluiting ervan op de openbare 
ruimte, de architectonische typologie voor het projectgebied zich ontwikkelen. Deze typolo-
gie 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.



154



169

13nAwoord



170

NAWOORD

Met de opmaak van het masterplan en beeldkwaliteitplan wordt een goed onderbouwde vi-

sie uitgezet die inspeelt op de verdere ruimtelijk-functionele ontwikkelingen in Retie voor de 

toekomst. Deze handleiding zal leiden tot het vastleggen van de tijdsbestendige ruimtelijk-

functionele structuren waarbinnen de verdere ontwikkeling van de dorpskern ter hand kan 

worden genomen en voorbereid op de toekomst.

Als de visie gekend is, kan in overleg met betrokken partijen in en buiten het gebied een meer 

concrete invulling worden gegeven aan de dorpskern van Retie en haar uitdeinend centrum. 

Voor al haar onderdelen zal de dorpskern|het handelscentrum de meest optimale invulling 

opzoeken.

Kritische aspecten als fasering, dichtheid, hoogte accenten, financiële haalbaarheid, bereik-

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

overheden en belangenorganisaties  zullen hun invloed hebben op het uiteindelijke ‘kwali-

teit’plan voor Retie. 

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.

Zo kan Retie als landelijke groene gemeente nieuw leven wordt ingeblazen, gericht op een 

fijne toekomst voor de Retiese gemeenschap.
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