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De titel “Huisstijl op maat” verwijst enerzijds naar de schaal en 
identiteit	van	Retie.	Retie	is	een	landelijke	gemeente.	De	fierheid	
over de dorpsheid en over de landelijke identiteit van de gemeente 
kwam	duidelijk	 naar	 voor	 op	 de	 eerste	 briefing.	Deze	 identiteit	
moet het uithangbord worden voor Retie. We stellen dus een 
aanpak op maat of op schaal voor. Een dorpse en landelijke 
aanpak in tegenstelling tot een stedelijke aanpak. We gaan op 
zoek naar manieren om het landschap terug meer te betrekken 
op het centrum. Het landschap wordt opnieuw een structurerend 
element voor de bebouwde ruimte. 

Anderzijds verwijst de titel naar maatwerk. Het bebouwde 
weefsel van Retie en zeker de meer historische pleinen en straten 
zijn beperkt in ruimte. Er blijven nog grote stukken open ruimte 
binnen de bouwblokken maar de straten zelf zijn vaak smal. Als 
we in deze straten een kwalitatieve verblijfsruimte willen creëren, 
zonder de auto volledig te bannen dan hebben we behoefte aan 
maatwerk. We moeten inzoomen straat per straat en plein per 
plein. We moeten kijken wat de exacte maten zijn en dan op zoek 
gaan naar een juiste puzzel van de verschillende verkeersstromen, 
van straatmeubilair en van bomen om een zo kwalitatief mogelijke 
verblijfsruimte over te houden. Op deze manier ontstaat een 
netwerk van pleinen en verblijfsruimtes die het dorpsweefsel 
structureren en die een wandeling door Retie tot een interessante 
ontdekkingstocht moeten maken.

In dit document worden er dan ook vaak schaalsprongen 
gemaakt. We springen van de grote schaal, bv. de inbedding 
in het landschap naar de kleine schaal, bv. de inrichting van 
een dorpspleintje. We springen van een abstracte schaal, bv. 
de identiteit van de ring, naar een zeer  concrete schaal, bv. de 
materialiteit van een uitvoeringsdetail dat over het hele centrum 
wordt herhaald. 

Inleiding ‘Huisstijl op maat’
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1. 
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1. De hybride structuur van Retie

7 Neten

Het landschap rondom Retie is dooraderd door een heel aantal 
waterlopen. Het wordt het ‘dorp der zeven Neten’ genoemd. Dit 
waterlandschap dat van het noordoosten naar het zuidwesten 
loopt	 bepaalt	 ook	 de	 topografie	 van	 de	 omgeving.	 Het	 deelt	
het territorium op in vochtige gronden, zogenaamde beemden 
en droge gronden. De naam ‘dorp der zeven Neten’ is dus niet 
gestolen. De Neten hebben van in het begin de identiteit van Retie 
bepaald.

NO-ZW nederzettingsstructuur

De structuur van de Neten herkennen we ook nog in de historische 
en de huidige nederzettingsstructuur. Als we even uitzoomen 
herkennen we dezelfde noordoost-zuidwest richting, zowel in het 
straten- als in het bebouwingspatroon. Dit is natuurlijk logisch 
aangezien de natte gronden niet geschikt zijn om te bouwen. 
De kern van Retie zit eigenlijk geklemd tussen het Klein Neetje 
enerzijds en de Zwarte Neet en het Nonnenneetje anderzijds. De 
invloed van het Netelandschap zien we heel duidelijk wanneer we 
naar de Atlas der Buurtwegen van het midden van de 19e eeuw 
kijken. In de huidige nederzettingsstructuur is de invloed ook nog 
af	te	lezen	alhoewel	er	nieuwe	ruimtelijke	figuren	zijn	bijgekomen	
die de leesbaarheid van het landschap vertroebelen.
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Een duidelijk verschil tussen de oude en de nieuwe straten in Retie

Kaart uit de Atlas der buurtwegen (midden 19e Eeuw)
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Radialen en ring als nieuwe figuur

De kaart van de Atlas der Buurtwegen toont niet direct een dorp 
naar concentrisch model. Retie heeft wel een duidelijk centrum 
maar de bebouwing loopt zoals gezegd eerder in noordoost-
zuidwest richting uit in plaats van concentrisch. Als we deze kaart 
vergelijken met huidige kaarten ligt het grootse verschil in de 
latere toevoeging van de radiale gewestwegen en de ringstructuur. 
Deze	werden	als	een	nieuwe	onafhankelijke	ideaalfiguur	over	het	
bestaande weefsel van Retie gelegd. De radiale wegen zijn bijna 
allemaal nieuwe wegen die nog niet op de kaart van de Atlas 
der Buurtwegen voorkomen. Ze hebben dan ook een heel andere 
uitstraling en identiteit. De grote open ruimtes die nog binnen de 
ring overbleven werden opgevuld door nieuwe woonstraten die 
vaak vanop de ring vertrekken. 

1. De hybride structuur van Retie

wegenkaart op basis van de Atlas der buurtwegen (midden 19e Eeuw) superpositie van de ring en radialen
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1. De hybride structuur van Retie

Categorisering van straten

We kunnen het bestaande weefsel van Retie duidelijk lezen 
als een superpositie van deze twee systemen. We kunnen de 
straten indelen volgens de logica die ze volgen en volgens hun 
profielen.	 Deze	 categorisering	 zal	 verder	 in	 het	 document	 nog	
verfijnd	en	aangevuld	worden.	Het	is	een	belangrijke	‘tool’	om	de	
leesbaarheid van Retie te verbeteren.
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Concentrische logica

Ring:
Ook de ring is zo’n nieuwe lijn die in het landschap 
gelegd is. Langs bepaalde stukken van deze ring vinden 
we bebouwing die op de ring gericht is maar langs andere 
grote stukken niet. Dit toont nogmaals hoe deze ring niet 
aansluit op de historische bebouwingsstructuur.

Radialen: 
De radialen zijn, in tegenstelling tot in vele andere gemeentes, 
vaak niet gebaseerd op bestaande straten. Het zijn nieuwe 
lijnen die door de historische nederzettingsstructuur zijn 
getrokken. Ze hebben een heel andere logica en uitzicht. 
Ze kennen vaak ook een nieuwere bebouwing, vaak met 
teruggetrokken bouwlijnen en vrijstaand. Het zijn rechte 
lijnen.

Verkavelingsstraten: 
Verder zijn er nog een aantal straten die vaak vanuit de 
ring of de radialen vertrekken en die de nog overgebleven 
open stukken open ruimte in de kern ontsluiten zodat ze 
verkaveld kunnen worden. Vooral in het zuiden van de kern 
van Retie zijn de meeste binnengebieden zo opgevuld. 
Langs deze straten vinden we vaak een bebouwing van 
woonverkavelingen uit een bepaalde tijd. Ook nu nog 
worden er dergelijke binnengebieden verder verkaveld. Ook 
de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein  de Beemdekens 
kan men bij deze verkavelingsstraten rekenen, zeker wanneer 
de ring zal doorgetrokken worden en deze ontsluitingsweg 
rechtstreeks op de ring zal aansluiten..
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1. De hybride structuur van Retie

Landschapslogica Combinatie van 
beide logica’s

Historische centrum: 
Zowel nu als in de Atlas der Buurtwegen bestaat het centrum 
van Retie uit de markt en een aantal uitlopende straten, 
de Passtraat met de Pastorij en de Peperstraat. Dit gebied 
kunnen	we	definiëren	als	het	historische	centrum.

Historische straatjes: 
Aansluitend hierop zijn er een aantal straten ook de tand 
des tijds hebben doorstaan en nog een getuige zijn van de 
structuur zoals die bestond in de tijd van de opmaak van 
de Atlas der Buurtwegen. Het zijn voornamelijk kronkelende 
smalle woonstraten met een bebouwing van een beperkte 
hoogte en een vaak verspringende bouwlijn. Zij dragen bij 
aan de historische identiteit van Retie.

Doorsteken: 
Sommige van de doorsteken vinden we reeds terug in de 
Atlas der Buurtwegen. Maar anderzijds kunnen we het 
succes van deze doorsteken en de noodzaak ervan ook 
wijten aan het feit dat de twee bovenstaande ruimtelijke 
logica’s niet op elkaar werden afgestemd. De doorsteken 
vormen vaak een noodzakelijke verbinding tussen beide 
systemen die verder los van elkaar werden gepland.
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Ring:Radialen: Verkavelingsstraten: 
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Historische centrum: Historische straatjes: Doorsteken: 
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1. De hybride structuur van Retie

CONCLUSIE: 2 systemen in evenwicht brengen

Uit het vorige blijkt duidelijk dat Retie een superpositie is van twee systemen: het landschappelijke systeem en het concentrische systeem. De 
twee systemen zijn niet op elkaar afgestemd en op dit moment zijn deze systemen niet in evenwicht met elkaar. 

De concentrische logica overheerst op dit moment. De verblijfsruimte in het centrum en voornamelijk de markt wordt hierdoor gegijzeld. De 
noordoost-zuidewest richting wordt op de achtergrond gedrukt in het huidige centrum. Hierdoor wordt de landschappelijke logica en de 
historische logica van Retie alsmaar minder zichtbaar. Nochtans is dit een belangrijke onderdeel van de identiteit van Retie.

We willen deze landschappelijke en historische laag 
in het centrum van Retie terug meer zichtbaar maken 
en in evenwicht brengen met de concentrische logica.
De herziening  van het mobiliteitssysteem is hiertoe een belangrijke kans die ten volle benut moet worden. Het vervolg van dit document 
probeert daar een aanzet toe te doen. 
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2. 
Een nieuwe 
mobiliteit
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2. Een nieuwe mobiliteit

De ring in werking stellen

Het probleem is duidelijk. De verblijfsruimte en het hele centrum 
wordt bedreigd door een zware mobiliteitsdruk aangezien een 
heel aantal belangrijke gewestwegen elkaar kruisen in het centrum. 
Vandaar het initiatief om de ring en de radialen van eigenaar te 
wisselen. De gewestwegen in het centrum worden gemeentewegen 
en de ring wordt gewestweg. Dit is een eerste zeer belangrijke 
stap naar een kwalitatief centrum en het uitgangspunt van deze 
studie. 

De ringstructuur bestaat gedeeltelijk maar wordt op dit moment niet 
als een ring gebruikt. De uitbreiding van de ring van de veldenstraat 
tot aan de Europalaan zal de ringstructuur vervolledigen. Toch 
volstaat dit niet als garantie voor de activering van de ring. 

Om het doorgaand verkeer uit het centrum te weren, is het 
van belang de hoofdrichting te veranderen. Namelijk een 
andere voorkeursrichting op de uiteinden van de ringweg – 
zijnde Europalaan (N118) en Molsebaan (N18) – zodanig het 
verkeer gestimuleerd wordt om de ringstructuur te gebruiken. Dit 
kan bewerkstelligd worden met een (her)inrichting van beide 
kruispunten,	waarbij	de	hoofdrichting	een	flauwe	bocht	maakt	en	
de invalsweg naar het centrum loodrecht erop georiënteerd is. Een 
lichtengeregeld kruispunt zal de doorgaande beweging via de 
ring nog versterken. 

Niet alleen beide beginpunten van de ring zullen worden 
aangepakt, om vlotte doorgang te bewerkstelligen is het van 
belang de doorstroming op andere punten te bevorderen. Dit kan 
door de bestaande verkeerslichten aan te passen. De rotonde 
aan de Torhoutsebaan (N18) past niet binnen dit concept, een 
herinrichting van dit kruispunt is wenselijk.

Tot	slot	zal	de	herinrichting	van	beide	profielen	–	ringstructuur	en	
invalswegen – de leesbaarheid verbeteren.

Rondpunt/kruispunt ringweg (Pijlstraat) met Turnhoutsebaan Kruispunt van de ringweg (Nieuwstraat) met de Molsebaan 
(N18) en Groenstraat

De werking van de bestaande ringweg
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2. Een nieuwe mobiliteit

Afbakening snelheidsregimes

De radialen binnen de ring veranderen van functie door de 
activering van de ring. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk 
geweerd en ontmoedigd. Er wordt ingezet op veiligheid, kwaliteit 
van publieke ruimte en leesbaarheid. De radialen binnen de ring 
hebben een maximale toegelaten snelheid van 50km/u. 

We maken een kaartje waarin we het netwerk van wandelwegen 
optekenen zoals we dat terugvinden in het knooproutenetwerk. 
Waar deze wandelwegen de radialen kruisen verandert het 
snelheidsregime van 50km/u naar 30km/u. Zo verzekeren we de 
veiligheid en het comfort van het zacht verkeer in het centrum van 
Retie. 

Binnen	 deze	 zone	 30	 gaan	 we	 ook	 uit	 van	 gemengd	 fiets-	 en	
autoverkeer. Enerzijds winnen we hierdoor ruimte die als 
verblijfsruimte kan worden teruggewonnen. Anderzijds remmen we 
zo het autoverkeer af en ontmoedigen we het doorgaand verkeer 
verder. De introductie van een zone 30 in het centrumgebied zal 
in de toekomst zorgen voor meer verkeersleefbaarheid, alsook 
verblijfsfunctie meer benadrukken.

Drie keer een overgang van zone 50 naar zone 30, telkens met de kerk in de achtergrond 
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2. Een nieuwe mobiliteit

Markt: van kruispunt naar plein

Zelfs wanneer we het doorgaand verkeer ontmoedigen op de 
radialen blijven we in het midden van het marktplein een kruispunt 
hebben. De wachtende auto’s en de verkeersinfrastructuur dat een 
kruispunt met zich meebrengt blijft de verblijfskwaliteit van het 
marktplein bedreigen. Hier stellen we dan toch voor om nog een 
stap verder te gaan. 

Het enkelrichting maken van straten of het knippen van straten 
bemoeilijkt de leesbaarheid van het dorpsweefsel sterk. Dergelijke 
ingrepen zijn voor een dorp van de schaal van Retie niet aan 
te raden. De kern en de commerciële activiteit erin leeft voor 
een belangrijk deel van de bereikbaarheid met de auto. Deze 
bereikbaarheid willen we niet in het gedrang brengen. 

Na enig studie- en ontwerpwerk hebben we een verkeersscenario 
voor de markt weerhouden dat volgens ons de beste mobiliteits- en 
ruimtelijke kwaliteiten in zich verenigt. Dit scenario is opgemaakt 
op basis van de informatie en de tijd die ons tijdens deze 
wedstrijdfase werd ter beschikking gesteld. Bij de opmaak van het 
eigenlijke masterplan moet dit scenario verder getoetst worden op 
basis verder onderzoek en overleg met de gemeente en andere 
betrokken partijen.

We stellen voor om twee doorgaande richtingen op het 
markplein te behouden maar deze niet met elkaar te laten 
kruisen. De verkeersinfrastructuur op de markt kan hierdoor tot 
een minimum beperkt worden en het doorgaand verkeer wordt 
opnieuw ontmoedigd. De markt wordt plots een uitgestrekte en 
samenhangende publieke ruimte die niet wordt versneden door 
verkeersinfrastructuur. De activering van de ring zorgt ervoor 
dat deze twee lussen (Peperstraat-Kerkhofstraat-Kloosterstraat) 
en (Kasteelstraat-Passtraat-Gildenstraat-Sint-Martinusstraat) wel 
gemakkelijk met elkaar in verbinding staan.

De doorstroming tussen de Peperstraat en Sint-Martinusstraat moet 
voor het openbaarvervoer in beide richtingen kunnen behouden 
blijven. Bussen kunnen wel hun huidige route blijven volgen over 
de markt. Op microniveau wordt het ontwerp van de markt hiertoe 
aangepast, met aandacht voor een nieuwe halte aan het plein met 
bijkomende infrastructuur.

De ruimte van de markt wordt nu voor een zeer groot deel opgeofferd aan de verkeersinfrastructuur van het kruispunt



OO1620C Masterplan / Beeldkwaliteitsplan kern van Retie

26 Een duidelijk parkeersysteem: lang - middellang - kort 



HUISSTIJL OP MAAT

27

Een duidelijk parkeersysteem

Op dit moment is er een groot aanbod aan parkeren in het 
centrum. Het is echter niet geordend vandaar dat vooral de 
meest aantrekkelijke parkeerplaatsen, zo dicht mogelijk in het 
centrum, het meest worden gebruikt. We willen enerzijds het 
aanbod van parkeerplaatsen meer groeperen en optimaliseren. 
Anderzijds willen we een diversiteit aan parkeerregimes 
aanbieden dat overeenkomt met de verschillende noden. We 
willen ook de bestaande parkeervoorzieningen beter benutten. 
Het parkeersysteem moet vooral duidelijk en leesbaar zijn en 
overeenkomen met de ruimtelijke structuur.

We maken een onderscheid tussen lang, middellang en kort 
parkeren. 

LANG
De grote parking achter het gemeentehuis is een belangrijke 
potentie voor Retie. Het geeft een groot parkeeraanbod vlak in 
het centrum van de gemeente. Het nadeel is wel dat de parking 
achterin, uit het zicht, is gelegen. Deze locatie is de locatie bij uitstek 
om het lang parkeren van het hele centrum op te vangen. Door 
een duidelijk parkeerregime voor de rest van de parkeerlocaties 
in te voeren moet dit lukken. Duidelijke, eenduidige parkeer-
geleidingssysteem (=signalisatie) en betere verbindingen met het 
centrumgebied moeten helpen om deze parking meer kenbaar te 
maken.

Aangezien we met twee lussen in het centrum werken voegen we 
nog een twee locatie met lang parkeren toe die aansluit op de 
zuidelijke lus. Hiervoor maken we gebruik van de ruimte aan de 
pastorij waar nu reeds parkeergelegenheid is die niet wordt benut. 
Hier kunnen we ongeveer nog eens parkeerplaatsen voorzien. 
Ook hier zijn parkeergeleiding en goede verbindingen met het 
centrum nodig.

MIDDELLANG
Aan de bibliotheek, aan het Klooster en op de kruising Kerkhofstraat-
Hovenstraat behouden we de pockets met middellang parkeren. In 
de aanloopstraten, Gildenstraat en Sint-Martinusstraat verwerken 

we	ook	middellange	parkeerplaatsen	in	het	wegprofiel	zoals	dat	
nu reeds deels aanwezig is. Deze pockets houden de verschillende 
functies en de commerciële assen bereikbaar. Ze zijn ingepland 
aan de rand van het centrumgebied zodat minder auto’s doorheen 
het centrum moeten rijden.   

KORT
Op dit moment is er een aanbod aan parkeerplaatsen in 
het echte centrumgebied, vooral op de markt zelf. Te veel 
parkeerplaatsen op de markt staat de verblijfskwaliteit van het 
plein in de weg. Daarom voorzien we op de markt een beperkt 
aantal parkeerplaatsen. Dit wordt op de parkings op rand van 
het centrumgebied opgevangen, zodat opnieuw minder auto’s 
doorheen het centrum zelf moeten rijden.  We voorzien nog wel 
een gelijk aantal kortparkeerplaatsen in de Peperstraat en de 
Passtraat en dus een verminderd aantal op de markt. In totaal 45 
kortparkeerplaatsen. Dit geeft bijgaande tabel voor de korte en 
middellange parkeerplaatsen in het centrumgebied.  

Bij de opmaak van het eigenlijke masterplan moet dit scenario 
verder getoetst worden op basis verder onderzoek en overleg met 
de gemeente en andere betrokken partijen.

parkeren op de markt staat de verblijfskwaliteit in de weg De ongebruikte parkeerstrook aan de Pastorij

2. Een nieuwe mobiliteit
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3. 
Van kruispuntdorp 

tot pleindorp
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3. Van kruispuntdorp tot pleindorp

Een groot samenhangend centrumgebied

AFBAKENING

In het mobiliteitshoofdstuk hebben we reeds gesproken over 
centrumgebied,	 terwijl	we	dit	nog	niet	hebben	gedefinieerd.	Dit	
zullen we in dit hoofdstuk doen. We willen een echt centrumgebied 
afbakenen dat een samenhangende verblijfsruimte moet worden. 
We kunnen dit doen op basis van verschillende criteria.
 
•	 Zone 30: in het mobiliteitshoofdstuk hebben we reeds een 

eerste afbakening van een zone 30 gemaakt op basis van 
het netwerk van wandelwegen. Dit is echter een zeer brede 
afbakening.

•	 Commerciële en publieke voorzieningen: Een tweede 
afbakening zouden we kunnen maken op basis van de 
bestaande commerciële en publieke voorzieningen. Dit wordt 
weergegeven	in	de	volgende	figuur.

•	 Historische kern: een derde afbakening zou kunnen gemaakt 
worden	op	basis	van	de	historische	definiëring	van	de	kern.

Uiteindelijk beslissen we om de kleinste gemene deler of het 
overlappende deel van al deze mogelijke afbakeningen te 
nemen als centrumgebied. Zo bekomen we een centrumgebied 
op maat van Retie. Het centrumgebied bevat de Markt en loopt 
vervolgens telkens uit via een straat om opnieuw te verbreden in 
een pleinruimte:

•	 Via de Peperstraat in een pleinruimte met parking aan de 
Nederstraat en de bibliotheek

•	 Via de Passtraat in een pleinruimte met parking aan de Pastorij

•	 Via het begin van de Kloosterstraat en van de Kerkhofstraat 
in een pleinruimte op de kruising met de Asberg aan het 
Cultureel Centrum

PUBLIEKE RUIMTE VAN GEVEL TOT GEVEL

Dit centrumgebied zien we als een aaneengesloten publieke 
ruimte. Hier zetten we maximaal in op het verblijfskarakter. Dit is 
mogelijk op basis van de mobiliteitsbeslissingen die we hebben 
genomen. Op dit moment is het een verbrokkelde ruimte die uiteen 
valt in verschillende deelruimtes. We proberen deze ruimte zoveel 
mogelijk leeg te maken van gevel tot gevel. We creëren ruimte, 
plaats om het historische karakter van Retie opnieuw naar boven 
te brengen. 

AANLOOPSTRATEN

De 4 aanloopstraten leunen ook nog sterk bij het centrumgebied 
aan omdat het belangrijke commerciële assen zijn of omdat ze 
belangrijke publieke functies bevatten. Het centrale stuk van de 
Gildenstraaten van de Sint-Martinusstraat zijn commerciële assen. 
Het stuk van de Kloosterstraat tot aan de school en de Kerkhofstraat 
tussen Asberg en Hovenstraat zijn assen met belangrijke publieke 
functies.
We tonen de samenhang van deze straten met het centrumgebied 
door	details	en	materialen	van	het	centrumgebied	in	het	profiel	te	
verwerken. Hierop gaan we verder in in het volgende hoofdstuk

HISTORISCHE STRAATJES

Ook de historische straatjes leunen bij het centrumgebied aan. Zij 
versterken het historische karakter en tonen de historische structuur 
(NO-ZW-richting) van het dorpsweefsel. Daarom zullen we net als 
bij de aanloopstraten details en materialen van het centrumgebied 
verwerken	in	het	profiel	van	de	straten.
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3. Van kruispuntdorp tot pleindorp

Een groot samenhangend centrumgebied
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3. Van kruispuntdorp tot pleindorp

Maatwerk: een netwerk van pleintjes

RUIMTE CREËREN

Retie heeft op dit moment weinig publieke verblijfsruimte. Door 
een duidelijk aaneengesloten centrumgebied te creëren maken we 
een eerste duidelijke centrale publieke ruimte in het dorp. Toch is 
dit niet voldoende. Overal in het dorpsweefsel moeten we op zoek 
gaan naar mogelijkheden om ruimte te creëren, om speelruimte 
te creëren die de beeldkwaliteit en leefkwaliteit van het dorp sterk 
kan verbeteren. 

Er is niet zoveel ruimte. Straten zijn vaak smal en kruispunten 
volledig gebruikt door verkeersinfrastructuur. Het creëren van 
publieke verblijfsruimte in dorpsweefsel is dus een kwestie van 
maatwerk. Elke ruimte is anders. Door een verstandige inplanting 
van de rijwegen kunnen we op kruispunten plots een pleintje laten 
ontstaan waar er vroeger enkel verkeersinfrastructuur was. Door 
parkeerplaatsen te integreren in het ontwerp winnen we plaats. 

CATEGORIËN

Het netwerk van pleinen dat we bekomen geeft structuur aan het 
dorpsweefsel en verhoogt de leesbaarheid. Net zoals de straten 
kunnen we de pleinen categoriseren:

•	 Het centrale marktplein

•	 3 pleinen op het uiteinde van het centrumgebied (Nederstraat, 
Pastorij, Kerkhofstraat-Asberg)

•	 4 Pleintjes op het einde van aanloopstraten (Gildenstraat-
doorsteek vanuit Akkerstraat, Sint-Martinusstraat-
Hoefsmidstraat, Kloosterstraat-Laarstraat, Kerkhofstraat-
Hovenstraat)

•	 plekken in het woonweefsel

Plein aan de bibliotheek aan de Nederstraat en 
Peperstraat

Pleintjes aan de Kloosterstraat en de 
Kerkhofstraat 
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Plein aan de Pastorij op het einde van de Passtraat
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3. Van kruispuntdorp tot pleindorp3. Van kruispuntdorp tot pleindorp

Maatwerk: een netwerk van pleintjes
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4. 
Huisstijl voor de 
publieke ruimte
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PORFIER, HALFVERHARDING EN BETON 

Porfier	 is	 een	 harde,	 duurzame	 steen.	 We	 stellen	 gezaagde	
porfier	 (platines)	 voor.	 Dit	 roept	 de	 sfeer	 van	 de	 vroegere	
kasseien op. Het is een hoogwaardig en duurzaam materiaal. 
We gebruiken een kleurenpalet dat doet denken aan zandsteen 
met verschillende tinten die een wemelend effect geven aan de 
grote	vlakken	verharding.	We	gebruiken	gekapte	porfier	voor	de	
parkeerplaatsen. Zo worden deze op een subtiele maar duidelijke 
manier aangeduid.

De	harde	porfier	brengen	we	in	evenwicht	met	een	halfverharding	
met een zanderige kleur. Het ongedwongen karakter van 
halfverharding zwakt het de hardheid van de rest van de publieke 
ruimte af. De combinatie van materialen zorgt voor een typische 
dorpse en landelijke sfeer die bij Retie past. Gemeentes zijn 
vaak terughoudend met halfverharding omdat ze veel herstelling 
zouden vragen en een stofferige bedoening zouden zijn. Het is 
dan ook belangrijk dat deze aanleg op een kwalitatieve manier 
gebeurt met de juiste materialen zodat dit vermeden wordt. Goede 
voorbeelden tonen aan dat dit mogelijk is. Halfverharding heeft 
als grote voordeel dat het goed waterdoorlatend is en dus een 
belangrijke rol kan spelen in de duurzame waterhuishouding van 
de gemeente. Ook kunnen bomen op een gemakkelijke manier in 
een halfverharding worden ingeplant.

Beton is een meer doorsnee materiaal. We zullen het gebruiken 
in de vorm van boordstenen en betondallen in dezelfde kleur. We 
gebruiken overal dezelfde betonnen boordsteen. De betondallen 
hebben	een	formaat	dat	aansluit	bij	de	porfierplatines.		

Een wemelend effect door verschillende tinten natuursteen

Een combinatie van gezaagde en gekapte natuursteen

Halfverharding met inplanting van bomen en accenten in natuursteen
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4. Huisstijl voor de publieke ruimte

Huisstijl

HUISSTIJL MET ACCENTEN

We willen een samenhangend dorpscentrum creëren zonder heel 
Retie in een en hetzelfde materiaal aan te leggen. We moeten 
klemtonen  durven leggen om tot een realistisch centrum te komen 
op schaal van Retie. We moeten durven op sommige plaatsen in te 
zetten door volop gebruik te maken van hoogstaande materialen. 
Zo markeren we focuspunten. Op andere plaatsen moeten we 
durven met meer eenvoudige materialen te werken zonder echter 
het detail en het ontwerp uit het oog te verliezen. Elke plaats krijgt 
evenveel aandacht.

CONTINUÏTEIT IN MATERIALEN, DETAILS EN MEUBILAIR

Om de continuïteit over de hele dorpskern te bewaren zullen we 
enkele details wel overal laten terugkomen. Zo is er bijvoorbeeld 
het detail van de goot die zowel in het centrumgebied als  in 
de aanloopstraten en in de historische straten wordt herhaald. 
We werken telkens met verschillende combinaties van dezelfde 
materialen om een eigenheid te creëren voor elke plek. 
Ook een juiste keuze van het meubilair en de verlichtingselementen 
zorgen voor een continuïteit over het hele dorpscentrum. Hierbij is 
het belangrijk om op zoek te gaan naar elementen die aansluiten 
bij de landelijke sfeer die we willen behouden. 

HISTORISCH

Als we historische foto’s van het centrum van Retie bekijken valt 
vooral de openheid van de publieke ruimte op. Alles is verhard 
in één materiaal en op één niveau. Hierdoor komen de gevels 
opnieuw naar voren. De belangrijke gebouwen en monumenten 
van Retie nemen een prominente plaats in, de eeuwenoude bomen 
inclusief. In het dorpscentrum proberen we deze sfeer opnieuw op 
te roepen.
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4. Huisstijl voor de publieke ruimte

Centrumgebied

De markt wordt zoveel mogelijk in één materialiteit en op één 
niveau aangelegd. We voorzien een onopvallende functionele 
verlichting langs de rijwegen en een meer typerende verlichting 
die	 de	 randen	 van	 het	 plein	 afbakent.	 De	 topografie	 van	 de	
afwatering wordt zo gemaakt dat er een automatisch perron voor 
de bushalte ontstaat. Langs de gevels wordt er een uitstalzone 
voorzien en zones voor terrassen.
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4. Huisstijl voor de publieke ruimte

Centrumgebied
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Centrumstraten

4. Huisstijl voor de publieke ruimte

Aanloopstraten

De Peperstraat, de Passtraat, de Kloosterstraat en de Kerkhofstraat 
binnen	 het	 centrumgebied	 worden	 ook	 in	 porfier	 aangelegd		
behalve de rijweg. In tegenstelling tot de markt is er hier wel een 
niveauverschil tussen rijweg en voetpad. De goot wordt op dezelfde 
manier uitgewerkt als op de markt door twee dieper liggende 
porfierstenen.	Met	lijnen	in	porfier	worden	ook	fietssuggestiestroken	
aangeduid. Deze stroken vertragen het autoverkeer en regelen 
de verkeersscheiding op een ongedwongen manier. De 
parkeerplaatsen	worden	aangelegd	in	gekapte	porfierstenen.

De aanloopstraten leunen ook nog sterk bij het centrumgebied 
aan omdat het belangrijke commerciële assen zijn of omdat 
ze belangrijke publieke functies bevatten. Om dit aan te geven 
trekken	we	 een	 smalle	 strook	 porfier	 door	 in	 deze	 profielen	 en	
we gebruiken opnieuw hetzelfde gootdetail. Ook hier werken we 
met	fietssuggestiestroken	in	porfier.	De	rijbaan	wordt	aangelegd	in	
asfalt. De rest van het voetpad wordt aangelegd in betondallen die 
qua	maat	en	legpatroon	aansluiten	op	de	porfierstenen.

(beelden zie volgende pagina)
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4. Huisstijl voor de publieke ruimte

Aanloopstraten
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Historische straatjes

4. Huisstijl voor de publieke ruimte

doorsteken

De historische straatjes hebben meestal geen commerciële of 
publieke functies. Ze horen echter historisch gezien bij de oude 
kern van Retie. Ze geven een historisch karakter. Daarom zullen we 
ook	in	het	profiel	van	deze	straten	hetzelfde	detail	met	een	smalle	
strook	porfier	integreren.	We	werken	hier	met	een	centrale	goot	om	
het woonerfkarakter van de straten te onderstrepen. Voor de goot 
werken	we	met	hetzelfde	detail	in	porfier.	Voor	de	rest	leggen	we	
de straat aan van gevel tot gevel in betondallen. Waar de breedte 
van	de	straten	het	toelaat,	maken	we	parkeren	in	het	straatprofiel	
mogelijk.	De	parkeerstroken	worden	aangelegd	in	gekapte	porfier.

De doorsteken hebben een informeel en landelijk karakter. Dit 
willen we onderstrepen door ze aan te leggen in halfverharding. 
We leggen wel twee betonstroken in deze halfverharding om het 
fiets	en	wandelen	met	koetsen	en	dergelijke	te	vergemakkelijken.
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Radialen binnen de ring

4. Huisstijl voor de publieke ruimte

Voor de radialen binnen de ring gebruiken we een asymmetrisch 
profiel	met	een	doorlopende	berm.	Zoals	we	dit	nu	reeds	vinden	
in de Kerkhofstraat. We kiezen voor elk van de straten welk de 
beste kant is om een berm  te voorzien, afhankelijk van het aantal 
opritten. Door slechts één berm te voorzien kunnen deze zo breed 
mogelijk voorzien waardoor de bomen die in deze berm staat 
zoveel mogelijk plaats krijgen om te groeien. We gaan hier verder 
op in in hoofdstuk 6. De bermen kunnen ook gebruikt worden als 
grachten en zo mee een duurzame waterhuishouding voor Retie 
bepalen.

De kerkhofstraat als voorbeeld met één brede berm in een 
asymetrisch	profiel



Masterplan / Beeldkwaliteitsplan kern van RetieOO1620C

54



HUISSTIJL OP MAAT

55

5. 
Bebouwing en 
programma
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Strategische bouwmogelijkheden in centrumgebied

5. Bebouwing en programma

In	de	bijgaande	figuur	worden	een	aantal	nieuwe	bouwlocaties	
in het centrum aangegeven. Volgens ons zijn dit strategische 
locaties die met door het inpassen van het juiste bouwvolume de 
samenhang in het dorpscentrum nog verder kunnen bevorderen. 

1. BOUWBLOK ACHTER GEMEENTEHUIS

De grootste bouwlocatie bevindt zich in het binnenbouwblok 
achter het gemeentehuis. Zoals gezegd is dit binnenbouwblok een 
belangrijke potentie voor het centrum van Retie. Door hier een 
parking in te planten (de belangrijkste parking van het centrum) is 
dit geen achterkant meer. Een aantal nieuwe gebouwen, zoals het 
cultureel centrum en het OCMW tonen dit ook door hun dubbele 
gerichtheid. Ze hebben niet alleen een gezicht naar de straat maar 
ook naar het binnenbouwblok. Ook de school , de sporthal en 
het gemeentehuis richten zich een stuk naar het binnenbouwblok 
omdat ze van daar ook bereikbaar werden gemaakt. Deze situatie 
willen we verder versterken. Als we deze plaats tot een belangrijke 
parking voor Retie willen maken en dus ook een uithangbord voor 
bezoekers, dan moeten we van deze achterkant een voorkant 
maken. 

Op de locatie waar wij een nieuw gebouw voorstellen vinden we 
nu alleen maar achterkanten. Dit is echter de zijde waar we op 
uitkijken wanneer we de parking binnenrijden. Wij denken dat dit 
een uitgelezen locatie is voor een nieuwe publieke functies. We 
dachten bijvoorbeeld aan een nieuwe locatie voor de politie, dicht 
bij het gemeentehuis. De pastorij kan op lange termijn vrijkomen 
om er een andere, meer recreatieve of toeristische functie aan te 
geven. 

2. NEDERSTRAAT

De parking aan de Nederstraat is nu een grote open ruimte. In 
het ontwerp behouden we hier een parkeerplaats voor middellang 
parkeren. Toch denken we dat, wanneer we hier een echt plein 
willen maken, het interessant kan zijn om hier een nieuw volume 
toe te voegen. Het plein wordt bepaald door het nieuwe volume en 
de bibliotheek, die nu een beetje achterin gelegen is. Dit gebouw 
zou een commerciële of publieke plint kunnen hebben aan de 
pleinkant en de kant van de Peperstraat en een woonfunctie aan 
de kant van de Burchtstraat en op de verdiepingen.

3. PASTORIJ

Aan de pastorij kan de mogelijkheid afgetoetst worden of de 
huidige rommelige achterkant afgewerkt kan worden met een 
nieuw volume. 

4. DELHAIZE

De parking van de Delhaize ligt volledig open naar de Peperstraat 
op dit moment. Deze opening breekt de continuïteit van de straat. 
We stellen voor hier een nieuw bouwvolume te voorzien om 
deze continuïteit te herstellen. We laten wel een niet overbouwde 
doorsteek die het zicht vanuit de Peperstraat op de pastorij kadert.

De bouwlocatie aan de Delhaize met doorzicht naar de 
Pastorij
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de bestaande meergezinstypologie

voorstel: typologie in het centrumgebied

voorstel: typologie langs de radialen In het rood een aanduiding van de verspreiding van de huidige meergezinsprojecten. De doorlopende zwarte lijn 
duidt de locaties aan waar we de typologie voor het centrumgebied voorstellen. De onderbroken zwarte lijn toont 
waar we de typologie langs de radiale voorstellen. 
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meergezinswoningen

5. Bebouwing en programma

Zoals vele Vlaamse dorpen en gemeentes wordt het karakter van Retie bedreigd 
door een toestroom nieuwe projecten van meergezinswoningen. Deze projecten 
tasten de oorspronkelijke schaal van het dorpscentrum aan. De projecten zijn vaak 
standaardprojecten en zo gaan de Vlaamse gemeentes alsmaar meer op elkaar 
gelijken. Ze verliezen hun eigenheid. Hierover moet in het beeldkwaliteitplan 
zeker nagedacht worden. Gebruik makend van de categorisering van de straten 
en	van	de	respectievelijke	profielen	kunnen	we	ook	telkens	een	aantal	uitspraken	
doen over de bebouwing erlangs (gabariet, typologie, materialen,…). 

Afbakening 

Het centrumgebied samen met enkele aanloopstraten en de aansluitende radialen 
bakenen de zone binnen de ring af waar projecten van een grotere schaal 
kunnen plaats vinden. Sowieso moet er nog project per project en kavel per 
kavel	worden	bekeken	wat	de	specifieke	context	is	en	welke	randvoorwaarden	
deze met zich meebrengt. 

Inrichting

Als we de projecten van meergezinswoningen bekijken die vandaag in Retie 
gerealiseerd werden dan zien we dat deze niet alleen vaak een schaalsprong 
maken tegenover de omgevende bebouwing, ze gebruiken ook een inplanting 
die het groene karakter in de gemeente aantast. Het bouwvolume bevindt zich 
langs de straat en de volledige binnentuin wordt opgeofferd aan garageboxen. 
De hele binnentuin wordt verhard en voor bomen, groen of tuinen is er geen 
plaats. Dit levert weinig kwalitatieve achterkanten op. 

Wij stellen voor om binnen het centrumgebied te werken met een typologie die 
met de gevel op de rooilijn gaat staan, zoals de rest van de bebouwing. Het 
volume laat een doorzicht naar de tuin. De tuin kan groen ingevuld worden 
aangezien het parkeren in het bouwvolume moet worden opgelost (inpandig 
of (half-)ondergronds). De gelijkvloerse verdieping kan ingevuld worden met 
commerciële voorzieningen.

Verder op de geselecteerde radialen stellen we een typologie voor die zich wel 
terugtrekt van de rooilijn en een voortuin laat net zoals de andere woningen 
hier. Hier zouden we met een groene parking kunnen werken achteraan en wel 
wonen op het gelijkvloer toelaten.
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commerciële voorzieningen

5. Bebouwing en programma

Afbakening

Ook voor de commerciële voorzieningen maken we een eerste 
afbakening. Als we in Retie een echt samenhangend dorpscentrum 
willen maken moeten we er ook voor zorgen dat de functies 
in dit centrum geconcentreerd zitten. We selecteren opnieuw 
het dorpscentrum en een aantal aanloopstraten (Peperstraat, 
Gildenstraat, Sint-Martinusstraat)

Verscheidenheid

In het centrumgebied mikken we in de eerste plaats op functies 
waarvoor mensen speciaal naar Retie komen of functies waar 
mensen voor een langere tijd van gebruiken maken. Dit is horeca, 
toeristische of recreatieve functies, kleine speciality en shopping 
winkels als juweliers en kledingzaken, cultuur en ontspanning. In 
de aanloopstraten zien we eerder de alledaagse winkels en de 
winkels die nog een grotere afhankelijkheid hebben van de auto. 
Dit is convenience en grotere speciality winkels, zoals bijvoorbeeld 
een meubelwinkel.
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6. 
Een dorp in de 

Centrale Kempen
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64 De groene ruimtes in het dorpscentrum vormen stapstenen doorheen de bebouwde ruimte. Ze verbinden het landschap in oost-westelijke richting, van Reties 
Goor tot Kasteel Baron du Four, De Linde en het Vossekot. Het is dus een toeristisch recreatieve route.

De ondergrond bepaalt het landschappelijk systeem dat 
we zullen toepassen om deze groengebieden in te richten. 
De roze gronden zijn droge zandgronden. De blauwige 
gronden zijn natte zandgronden of beemden. 
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Zoals bij de analyse aangegeven structureert het landschap en de 
topografie	zich	door	de	diagonale	richting	van	de	beekvalleien	in	
de omgeving. Ter hoogte van de dorpskern wordt dit landschap 
onderbroken door de bebouwde ruimte. De landschappelijke 
structuur willen we terug leesbaar maken in het centrum. 

Vooral in het noordelijke deel van het centrum blijven er nog grote 
open stukken natuurlijke ruimte over in het centrum van de grote 
bouwblokken. In het zuiden zijn deze binnenbouwblokken bijna 
allemaal volledig verkaveld of staan op het punt verkaveld te 
worden. Het is dus des te belangrijker dat we deze open ruimtes 
in het noorden integreren in ons masterplan. Elke van deze open 
ruimtes is gekoppeld aan een functie of verschillende functies 
(voetbal, Chiro, begraafplaats, Pastorij,…). Door deze ruimtes op 
elkaar af te stemmen herstellen we voor een stuk de continuïteit van 
de diagonale richting van het bekenlandschap maar anderzijds 
structureren we ook een aantal belangrijke functies van het 
dorpscentrum en koppelen ze zelfs aan de functies die in de open 
ruimte buiten het centrum zijn gelegen (De Linde, Vossenkot,…).

We kunnen deze open ruimtes op elkaar afstemmen door 
de principes van het oorspronkelijke landschap opnieuw 
als structurerend principe voor deze ruimtes te gebruiken: 
topografie,	 grondtype	 en	 hydrografie.	 De	 combinatie	 van	 deze	
landschappelijke factoren bepalen het type vegetatie. 

De	 topografie	 van	 het	 ruimere	 centrumgebied	 wordt	 bepaald	
door het Nonnenneetje en het Klein Neetje: een hoger gelegen 
droge zandrug tussen de 2 natte beekvalleien. Binnen de functies 
die zich in de open ruimtes bevinden kan gezocht worden naar 
mogelijkheden om gebiedseigen beplantingen zichtbaar te maken.  
Met name de zandgronden zijn geschikt voor het aanplanten van 
bomen zoals eik en beuk met een rijke grasvegetatie. Voor de 
nattere gronden zijn ‘blauwgraslanden’ of beemden bijzonder 
geschikt. 

De maatregelen die het landschap kunnen laten ‘dagzomen’ 
situeren zich voornamelijk op het beheerniveau van de open 
ruimten. 

6. Een dorp in de Centrale Kempen

Aan de oppervlakte brengen van het landschap

Enkele voorbeelden van mogelijke begroeiing van ‘blauwgraslanden’ of beemden

In Reties Goor vinden we een voorbeeld 
van de landschapvom die we in de 
binnengebieden kunnen toepassen 
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ring, met bomenrijen op de droge (roze) gronden.
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MAATWERK in het dorpscentrum

We willen in het toch wel dicht bebouwde dorpsweefsel een 
structuur van bomen toevoegen, die voldoende plaats krijgen om 
voor lange tijd te kunnen meegaan. Hiervoor moeten we plaats 
maken. Net zoals voor het netwerk van pleintjes zal er maatwerk 
nodig zijn. We bekijken mogelijke plaatsen in detail en richten 
ze zo in dat er voldoende ruimte ontstaat om een solitaire boom 
toe te voegen. We plaatsen de bomen zo dat ze de leesbaarheid 
van het dorscentrum verbeteren. Ze markeren pleintjes, kruisingen 
van straten en doorsteken. Ze markeren belangrijke gebouwen 
en functies. We plaatsen ze zo dat ze het perspectief op de 
belangrijke gebouwen niet wegnemen maar net in de verf zetten. 
We kaderen het zicht met welgeplaatste bomen om tot een echte 
postkaart te komen.

Een studie van de visuele horizon in het dorpscentrum leert ons dat 
enkel de echte grote bomen aan de horizon zichtbaar worden. 
Enkel zij dragen bij aan een groenere horizon in het dorpscentrum 
van Retie. Dit onderstreept nogmaals het belang van deze 
eeuwenoude bomen in het centrum. In plaats van te investeren 
in kwantiteit op korte termijn, investeren we in kwaliteit op lange 
termijn. De solitaire inplanting van grote bomen over heel het 
dorpscentrum is ook een herinnering aan de bosrijke omgeving 
die het centrum van retie vroeger was. De nederzetting was een 
afgehouwen open stuk in het bos.

Als groenstructuur willen we kiezen voor robuuste inheemse 
bomen van 1ste grootte.  Quercus robur (zomereik) en Tilia 
europaea ‘euchlora’ (krimlinde) gedijen het best op leemhoudende 
zandgronden. Het zijn inheemse soorten met rijke natuurwaarden. 
Een heel lange levensduur is afhankelijk van de standplaats. 
Voldoende ruimte bovengronds is noodzakelijk voor het 
ontwikkelen van de kroon. De cruciale factoren voor het maken van 
een duurzame standplaats liggen echter met name ondergronds: 
voldoende water, zuurstof, vrij van winterzout  en vrij van kabels 
en leidingen binnen de kroonprojectie. 
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LIJNEN langs de radialen 

Zoals	we	reeds	in	de	profielen	toonden	willen	we	voor	de	radialen	
binnen de ring maar buiten het centrumgebied werken met een lijn 
van bomen. Door maar met één berm te werken kunnen we deze 
berm en dus de bomen zo veel mogelijk plaats geven. 
Voor de radialen buiten de ring stellen we voor om met dubbele 
of zelfs met 4 bomenrijen, gecombineerd met bermen, te werken. 
Dit onderstreept het landelijke karakter van de omgeving en geeft 
structuur en leesbaarheid aan het landschap.
Voor de ring zelf stellen we voor om niet met bomenrijen te werken 
maar enkel met bermen. Deze lijn in het landschap willen we net 
zo weinig mogelijk benadrukken. De oversteekbaarheid ervan 
moet in de hand worden gewerkt. 
Als voorbeeld voor bermbeheer verwijzen we naar de inrichting 
van de bermen in Bergen op Zoom, waar de Brabantse heuvelrug 
de stad doorsnijdt. Deze bermen geven door een aangepast 
beheer op de gepaste bodem (zand) een uniek landschappelijk 
beeld. 

RINGLANDSCHAP

Langsheen de Ring stellen we voor om ook met bermen te werken. 
De ring is echter een noord-zuid gerichte lijn die de richting van het 
landschap doorkruist. We stellen dan ook voor om de begroeiing 
van deze bermen te laten variëren afhankelijk van de ondergrond. 
Waar we droge zandgrond doorkruisen werken we met dubbele 
bomenrijen. Wanneer we natte ondergrond kruisen gebruiken we 
de typische begroeiing van ‘blauwgraslanden’ of beemden. bomen en bermen
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bovengronds

In het plan zijn de bomen gesitueerd aan de pleinen en kleinere 
open ruimtes in het centrum, zodat de kroon voldoende ruimte 
heeft om uit te groeien. De bomen claimen minstens een vrije 
ruimte rondom van 7 meter. 

ondergronds

Het is noodzakelijk om te investeren in de groeiplaats 
ondergronds. Hierdoor hebben de bomen ook op latere leeftijd 
gunstige groeiomstandigheden. Bomengranulaat (bv BSI) is een 
natuurvriendelijk mengsel van breuksteen (fractie 16-40 mm), 
gemengd met klei en is speciaal ontwikkeld voor groeiplaatsen 
onder zwaar belaste verhardingen zoals parkeerplaatsen en 
rijbanen. Het BSI Bomengranulaat heeft na verdichting een 
poriënvolume van ca. 30%. Het zwaar belastbare en toch meer 
dan 45% geperforeerde beluchtingsysteem zorgt ervoor dat 
wortelopdruk tot het minimum beperkt blijft. Door een optimale 
uitwisseling is onderin de groeiplaats meer zuurstof aanwezig dan 
bovenin de groeiplaats.

De groentechnische eigenschappen van BSI bomengranulaat zijn: 
•	 mengsel van breuksteen en klei
•	 goede verankering
•	 zéér goede groei
•	 groot poriënvolume, 30% na verdichting
•	 zuurstof percentage (gemeten onder asfalt, in het groeiseizoen) 

17-19%

Een volwassen boom heeft veel water nodig. Het voorstel is een 
deel	van	het	water	op	de	pleintjes	op	infiltratiebuizenaan	te	sluiten.	
De	infiltratiebuizen	worden	binnen	de	invloedssfeer	van	de	bomen	
worden geplaatst, waardoor handmatig bewateren enkel bij 
langdurige	droogte	hoeft	te	gebeuren.	De	afweging	voor	inflitratie	
dient goed afgestemd te worden met het ‘strooizoutbeleid’ en de 
reguliere reiniging van de openbare ruimte. 
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referentiebeeld van maatwerk van bomen en  pleinen in het centrum

Eén boom structureert het plein en kadert de monumentale gebouwen
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De ambitie van de gemeente Retie om een plan te 
maken waar eeuwenoude bomen een plaats krijgen 
is een bijzonder gebaar. Een aantal bestaande oude 
bomen in de gemeente getuigen de meerwaarde 
ervan. De laatste jaren is de rol en het belang van 
bomen in bebouwde omgevingen opnieuw in beeld 
gekomen. 
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Zware belasting van verkeer, strooizout, gebrek aan open maaiveld 
zijn invloeden die de laatste 50 jaar een grote hypotheek leggen op 
de doorontwikkeling van bomen in de bebouwde omgeving. Een 
gebrek aan een consistent bomenbeleid heeft in Vlaanderen oude 
bomen tot een zeldzaam goed gemaakt. Het grootste beleidsmatige 
probleem dat zich voordoet is dat een bomenplan een beleid is 
op heel lange termijn. Deze moet kunnen standhouden over 
diverse legislaturen, verkeersplannen en inrichtingsplannen heen. 
Anderzijds vergt een duurzaam bomenbeleid een voortdurende 
financiele	inspanning	en	de	juiste	vakkennis	op	het	terrein.	

Kortom,	 een	 bomenbeleidsplan	 dient	 ruimte	 te	 definieren	 aan	
bomen in de brede zin van het woord: fysiek, organisatorisch en 
financieel.

De doelstellingen van een bomenbeleidsplan zijn:

•	 Investeren in een duurzaam veilig en vitaal gemeentelijk 
bomenbestand.

•	 Het extra beschermen van waardevolle en bijzondere bomen.
•	 Het aangeven van doelgerichte oplossingen m.b.t. keuze 

van standplaats en soort, de aanplant, het beheer en het 
onderhoud van bomen

•	 Het systematisch verjongen van het bomenbestand

Voor Retie stellen we voor een bomenbeleidsplan op stellen in 3 
luiken: 

•	 een technisch handboek (bouwsteen)
•	 een handboek beeldkwaliteit (dorpsstructuur)
•	 een beleidshandboek ( beleid en organisatie)
•	 Het technisch handboek gaat over de inrichtingsprincipes, de 

onderbouw, water en luchtsysteem, het beheer van de bomen, 
soortkeuze en minimale aanplantgrootte. Deze dienen als 
bindend richtkader voor inrichtingsplannen. Op basis van 
deze ambities kan een tevens een kostprijs per boom worden 
opgemaakt voor zowel inrichting als jaarlijks beheer.

Naar een bomenbeleidsplan

Het tweede luik gaat in over de gewenste ruimtelijke structuur 
op gemeentelijke niveau. Deze opgave vormt in feite een 
onderdeel van het masterplan publieke ruimte, waarin de bomen 
een bijdrage leveren aan de dorpsstructuur. In dit luik wordt 
ook een termijnplanning opgesteld, dat het gewenste beeld op 
lange termijn bepaalt. Het instandhouden en verjongen van het 
bomenbestand wordt tevens in dit luik behandelt.  De dynamiek 
van verjonging kan ook ingezet worden in bouwopgaven. Er kan 
gesteld worden dat bij bouwopgaven geinvesteerd dient te worden 
in 1 of meerdere bomen, afhankelijk van de grootte van het 
perceel. Richtlijnen hieromtrent dienen dan vastgelegd te worden 
in het beleidshandboek.

Het derde luik betreft een beleidsinstrument, waarin gezocht 
wordt naar de middelen om de bomen een lange toekomst te 
geven. Voor dit luik zal intensief met de gemeente onderzocht 
moeten worden naar het inpassen van het plan in de vigerende 
beleidsinstrumenten. Bijvoorbeeld in Apeldoorn wordt een boom 
bestemmingsplanmatig vastgelegd. Rond een straal van 10 
meter van de stam is de functie louter bestemd voor de boom. 
Vervolgens is een nota opgemaakt, waarin deze ‘punten’ integraal 
worden overgenomen in elk ander beleidsplan (de zogenaamde 
‘paraplunota’). De impact van deze ingreep is groot, omdat door 
middel van bomen open ruimte bestemd wordt, en dus open blijft. 
Hiermee wordt er dus op stedenbouwkundig niveau een ‘tool’ 
gegeven om open ruimte in de stad te behouden. Een andere  
(eventueel aanvullende) mogelijkheid zou zijn om eenvoudigweg 
een  aangeplante boom door de gemeente als monument of als 
‘kunstwerk’ vast te leggen.  

Het doel van een bomenbeleidsplan gaat dus over fysieke ruimte 
te maken voor bomen en vervolgens deze ruimte ook te kunnen 
verzegelen voor een ‘eeuwige’ periode. 
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