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Ambitie
Het realiseren van een residentieel en sociaal gebouw voor ou-
dere stadsbewoners op een site met een rijk verleden vormt een 
bijzondere uitdaging. De verweving van de historische plek aan 
de Leuvense Poort met de nieuwe functies leidt tot een weder-
zijdse verrijking. De nood aan een structurerend gebaar dat de 
historische grenzen van de binnenstad duidelijk markeert wordt 
op een natuurlijke manier vertaald naar het gevraagde bouwpro-
gramma.

Het uitbouwen van de Geenssite kan een interessante aanvulling 
worden van het gedifferentieerde aanbod van sociale voorzie-
ningen op schaal van de stad. Tegelijkertijd vormt de inbedding 
in een landschappelijk parcours een verrijking van de publieke 
ruimte in de binnenstad. Het opnemen van de Orleanstoren in 
een historische wandeling die aansluit op het actuele commerci-
ele stadscentrum, maakt de geschiedenis van Aarschot op een 
zeer directe manier ervaarbaar.

Het voorstel speelt zorgvuldig in op de krachtlijnen uit het mas-
terplan van Robbrecht en Daem Architecten en de ambitie die 
de stad Aarschot heeft met de aanpak van een aantal strategi-
sche sites in de stad. De uitgestrekte groene publieke ruimte die 
kan ontstaan op de Geenssite biedt hierbij een bijzondere kans 
om de binnenstad met de omliggende agrarische omgeving te 
verbinden.
Bij de ontwikkelingsvoorstellen wordt de sociale functie en de 
gevoeligheid van de residentiële context waarin het project vorm 
krijgt, niet uit het oog verloren. De geschiedenis van de mensen 
voor wie wordt ontworpen speelt een centrale rol. De combinatie 
van verschillende historische niveaus die verbonden zijn met de 
stad en het leven dat er zich afspeelt, worden dankbaar ingezet 
om een intens en verankerd antwoord te bieden op alle aspecten 
van de opdracht. Het voorstel vormt een aanzet om samen na te 
denken over kwalitatief stedelijk wonen voor ouderen vandaag en 
morgen.
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1. Afbeelding van de Aureleanustoren, gebouwd omstreeks 1288
2. Aarschot, litho uit de 19e eeuw, met opvallende kenmerken van industrialisatie
3. Aarschot op het einde van de 15e eeuw
4. Aureleanustoren als uitkijkpunt over de stad
5. Klooster van de Sint-Niklaasberg omstreeks 1775, afgebeeld met o.a. stads-
omwalling met Leuvensepoort, OL-Vrouwekerk
6. Figuratieve kaart dd. 1596-1597
7.  Varkensmarkt (plein Bonenwijk) voor 1914
8. Leuvensepoort, potloodtekening omstreeks 1650
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Historiek
De voormalige SIMA-site vormt een belangrijk onderdeel van de 
stadsvesten die dateren uit de 13e eeuw en is gelgen ter hoogte 
van de voormalige Leuvense Poort. De heuvelkam van de Sint-
Niklaasberg vormt de eerste heuvel van het Hageland. De heuvel 
vormt nog steeds een natuurlijke begrenzing van de stad en 
maakte deel uit van de stadsvesten. De hier gelegen Orleansto-
ren fungeerde als hoektoren en vormde een belangrijk uitzichts-
punt van de stadsversterkingen.
Oude prenten en kaarten laten geen twijfel bestaan over de men-
tale impact van de heuvelrug. Ze wordt afgebeeld als een woest 
berglandschap, een imposante rotsformatie of een lieflijk heuvel-
landschap met fruitbomen.

Op de flank aan de stadszijde was het klooster van de Sint-
Niklaasberg gelegen. Het klooster was destijds een van de 
belangrijkste gebouwen van de stad Aarschot en werd samen 
afgebeeld met o.a. de OL-Vrouwekerk, ‘s Hertogenmolens, het 
begijnhof met kerk. Het laatste overgebleven gebouw van het 
klooster werd slechts gesloopt in 1971 om klassering te voorko-
men. De tuinen op de helling werden gecultiveerd en voorzagen 
de kloostergemeenschap in groenten en fruit.

Het plein Bonenwijk, vroeger bekend als de Varkensmarkt, was 
een van de drukst bezochte marktplaatsen van kempen en Ha-
geland waar de varkens werden verhandeld.
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1. Zicht vanaf de Albertlaan op de heuvelrug vanaf de voormalige 
SIMA-site
2. Zicht vanaf de SIMA-site richting Albertlaan & Leuvensepoort
3. Trap naar toren vanaf SIMA helling
4. Aureleanustoren anno 2009
5. Open landschap op de heuvelrug, ligging van de vroegere 
stadsvesten
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Actueel stadslandschap
Het masterplan van Robbrecht en Daem Architecten maakt een 
aantal conclusies die van directe toepassing zijn op de te bestu-
deren site. Het betreft o.a. de nodige aandacht voor de aflees-
baarheid van de historische kernstad.

Het masterplan definieert hiertoe een nieuwe drager. Het betreft 
de lineaire zone rondom de ganse binnenstad met o.a. het 
stadsdeel van ‘s Hertogenmolens naar de Orleanstoren. Het 
wordt een drager voor het zacht verkeer, dat af en toe kan wor-
den afgeleid naar binnenstad en het openlandschap errond.
Deze drager moet bijdragen tot de beeldvorming van de stad: de 
openbare ruimte wordt gebruikt om een binding en een grens te 
creëren tussen de stadskern en de omliggende wijken.

De voormalige SIMA-site beslaat letterlijk een deel van deze 
drager.
De Albertlaan representeert door zijn schaal de aanwezigheid van 
de vroegere stadsvesten en biedt vandaag een vergezicht naar 
de beboste heuvel in het Zuiden. Deze heuvel van het Hageland 
vormt tevens een natuurlijke begrenzing van het stadscentrum.
De ontwikkeling op de voormalige SIMA-site kan deze zichtlijn 
versterken en de open relatie met de heuvelrug benadrukken.
De aanwezigheid van de Orleanstoren op het hoogste punt biedt 
een concrete aanleiding om de historische grens ervaarbaar 
te maken in de hedendaagse stad. De ruimtelijke relatie met 
de binnenkort gerestaureerde ‘s Hertogenmolens geeft tevens 
aanleiding tot een nieuwe historische wandeling op schaal van 
de stad.

De vroegere en huidige bebouwing op de SIMA-terreinen en 
de Geenssite hebben de natuurlijke helling van de heuvel teniet 
gedaan. Plateaus werden uitgegraven om de bebouwing hierop 
te realiseren. In het voorstel voor de nieuwe bebouwing van deze 
sites wordt vertrokken van de artificiële plateaus. Op deze manier 
kunnen o.a. parkeerruimtes in de helling worden ingewerkt op 
het niveau van de aanpalende straten. Dit vermijdt grote hoeveel-
heden aan of af te voeren grond en laat toe het oorspronkelijk 
landschapsprofiel te benaderen.

Voor het nieuwe maaiveld wordt wel gestreefd naar een natuur-
lijke glooiing die de indruk geeft van het natuurlijke oorspronkelijk 
landschap.

schema landschappen na afbraak, origineel, nieuw

weergave van nieuwe drager uit masterplan Robbrecht en Daem Architecten

originele helling
nieuwe helling
getrapt terrein na afbraak bebouwing
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Bejaarden vormen de bevolkingsgroep met de hoogste leeftijd, 
de langste voorgeschiedenis, de meeste ervaringen. Het is de 
groep die het rijkst is aan herinneringen.
Dit vraagt om een gebouw waarin de bejaarde centraal staat, 
en niet de architectuur.
Een gebouw dat respect uitdrukt tegenover de bewoners.
Een gebouw dat waardering uitdrukt tegenover het verleden.
Een gebouw dat geschiedenis en traditie in zich opneemt. 
Een gebouw dat binnen een collectieve woonvorm, een grote 
individualiteit van de bewoners toelaat.
Een gebouw dat terughoudend, maar toch sterk aanwezig is.
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Lokaal Dienstencentrum en Service-flats
In het Algemeen Beleidsprogramma 2008-2012 van de stad Aar-
schot wordt gekozen voor een versterkte samenwerking tussen 
de stad en het OCMW, gekenmerkt door een sociaal beleid met 
een dienstverlening die toegankelijk is voor iedereen.
De ontwikkeling van het voormalige SIMA-terrein, en bij uitbrei-
ding de site van Geens Benelux, speelt hierbij een centrale rol: 
het verspreide aanbod van sociale voorzieningen kan overzich-
telijker en toegankelijker worden ingebed in het stadscentrum, 
op een plaats met landschappelijke kwaliteiten. De historische 
betekenis van de site vormt een aantrekkelijke meerwaarde.

Het nieuwe gebouw op de SIMA site huisvest een combinatie 
van een Lokaal Dienstencentrum en 35 service-flats. De acti-
viteiten van beide functies sluiten zeer nauw bij elkaar aan. De 
organisatie van het gebouw is er op gericht dit idee ten volle te 
realiseren.
      
Volumetrie en inplanting
De inplanting van het gebouw gebeurt in de langse richting van 
de site. De licht convexe volumetrie van de nieuwe stadswand 
vormt een subtiele omarming van de stadskern en markeert de 
Leuvensepoort op een hedendaagse en herkenbare manier.
Het open zicht vanaf de Albertlaan naar de heuvelrug wordt 
gevrijwaard en versterkt door drie trapvormige terrassen: op het 
straatniveau een plein bij het dienstencentrum, op de hogere 
niveaus gemeenschappelijke terras-tuinen voor de bewoners van 
de service-flats. De kopse zijde van het gebouw aan de Leu-
vensestraat wordt gefragmenteerd, om de massiviteit en vertikali-
teit van de stadswand te benadrukken.

Toegang en parking
De ingang tot zowel het dienstencentrum als de service-flats is 
gelegen aan het plein in de binnenhoek van het gebouw. Voor 
het dienstencentrum is hier een onthaalbalie voorzien met een 
bureel voor het ocmw-personeel.
Er is tevens een directe link met de parkeerruimte, die is gelegen 
op het gelijkvloers achter het dienstencentrum. De parkeerruimte 
is voor auto’s en fietsers toegankelijk vanaf de Leuvensestraat. 
De bestaande uitgraving in de heuvelrug laat toe deze ruimte op 
een eenvoudige manier te realiseren.

Interne organisatie Lokaal Dienstencentrum
Het dienstencentrum heeft een L-vormig plan rond het plein. Aan 
de zijde loodrecht op de Leuvensestraat is de cafetaria als meest 

publieke functie gelegen. Deze ruimte profiteert van een zon-
nig terras op het plein, die meteen ook de aanwezigheid van de 
dienst in het centrum communiceert.
Aan de achterwand van deze ruimte zijn bar, keuken, bergingen 
en containerruimte gelegen, die goed bereikbaar zijn vanuit de 
parking. Aan de kopse zijde van de ruimte kan een zone wor-
den afgesloten die geschikt is voor polyvalent gebruik. Indien 
een verhuring aan derden gewenst is, kan dit makkelijk worden 
gerealiseerd, dank zij de afsluitbaarheid van deze vleugel van de 
rest van het gebouw.

In de pleinvleugel zijn de overige vormingslokalen gelegen, even-
als de verzorgingsruimtes.

Service-flats
De service-flats, gelegen op de verdiepingen, zijn enkel toegan-
kelijk voor bewoners en staan in een goede verbinding met het 
dienstencentrum.
Het in de hoogte getrapte gebouw heeft ten opzichte van de 
aangrenzende buitenruimtes nooit meer dan drie bouwlagen. 
Twee terras-tuinen op de helling hebben een directe toegang 
vanuit het flatgebouw en kunnen gebruikt worden voor geza-
menlijke activiteiten, met bvb. de aanleg van een petanquebaan, 
zitbanken, een pergola, ...

Alle flats beschikken over een eigen buitenruimte en een bijzon-
der uitzicht. De circulatie gebeurt via gangen die genieten van 
veel daglicht en een divers uitzicht en die door hun maatvoering 
geschikt zijn als intermediaire ontmoetingsruimte voor mede-
bewoners. De toegang tot de woningen geeft samen met de 
convexe vorm van het gebouw aanleiding tot een profilering van 
de gangen, die de ruimtelijke beleving interessant maakt en de 
individualiteit van de woningen benadrukt. De trappen genie-
ten van daglicht en maken deel uit van het circulatiepatroon 
doorheen het gebouw. Op deze manier worden zoveel mogelijk 
fysieke verplaatsingen aangemoedigd.

De gemeenschappelijke gezelschapsruimte staat in een directe 
relatie met de laagste terrastuin.

Het overgrote deel van de flats is ZW geöriënteerd (26), 7 flats 
zijn gericht op de Geens site met het toekomstig landschapspark 
(NO) en 2 flats hebben een direct contact met de Leuvensestraat 
(NW).

Dank zij de actuele hellingen van het terrein kan op een eenvou-
dige manier ruimte worden gecreëerd voor technische lokalen en 
extra individuele bergingen voor de bewoners buiten de woning.
 
Toegankelijkheid
Bij het ontwerp werd rekening gehouden met een maatvoering 
die alle ruimtes rolstoel toegankelijk maakt.

schema functiezonering nieuwbouw SIMA-site

verdieping +4

verdieping +3

verdieping +2

verdieping +1

gelijkvloers

mogelijke uitbreiding met 15 service-flats
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Overzicht nieuw volume vanaf Leuvensepoort
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gelijkvloers - schaal 1/250
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verdieping +1 - schaal 1/250

gezelschapruimte

individuele bergingen

technische ruimte
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verdieping +2 - schaal 1/250
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verdieping +3 - schaal 1/250 
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verdieping +4 - schaal 1/250
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langse snede doorheen LDC-plein en terras-tuinen - schaal 1/250 
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referentie Seniorenresidenz Spirgarten, Zürich -Altstetten, Zwitserland
architecten Miller & Maranta
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Materialen
De volumetrie van het gebouw laat een herinterpretatie toe van 
de vroegere stadsomwalling. De positie versterkt een open relatie 
met de heuvelrug vanaf de Albertlaan. De materialisering van 
deze stadswand gebeurt in metselwerk, in een rood-bruine tint. 
Lichte knikken in het volume, de terraswerking en de profilering 
van raam-  en terrasopeningen zorgen voor een gedifferentieerde 
uitstraling van het geheel.
 
Het buitenschrijnwerk is bij voorkeur hout. Het hout kan natuurlijk 
vergrijzen en vergt zeer weinig onderhoud, terwijl het ecologisch 
verantwoord en duurzaam is. Alle bezonde gevels worden uitge-
rust met buitenliggende zonnewering. Afhankelijk van de situatie 
kan dit vertikale zonnewering zijn, of wordt gebruik gemaakt 
van zonnetenten. In ieder geval wordt gezorgd voor een goede 
visuele relatie vanuit de woonruimtes met buiten.

Gangen
De gangen krijgen een stenig karakter, ze vormen de binnen-
kant van de stadswal. Ze worden opgevat als intermediaire 
ontmoetingsruimte, tussen de individualiteit van de woning en 
de gemeenschap van de ontmoetingsruimes. Mensen kunnen 
genieten van een variërend uitzicht en licht tijdens een wandeling 
door de gangen, rust- en ontmoetingsplaatsen worden voorzien.
De vloeren worden stenig afgewerkt. Er kan overwogen worden 
om te werken met binnenwanden in zichtbaar metselwerk. De 
deuren van de woningen krijgen het statuut van ‘voordeur’ eer-
der dan binnendeur.

Woningen
De woningen worden neutraal en verfijnd afgewerkt, in contrast 
met de circulatieruime. Een maximale eigen invulling door de 
bewoners is wenselijk om het institutionele karakter van het 
geheel te vermijden. De vloeren kunnen afgewerkt worden in een 
industrieel parket met een warm en huiselijk karakter.

typeplan service-flat - schaal 1/100
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Aanzicht nieuwbouw vanaf Leuvensepoort
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Aanzicht nieuwbouw vanaf Albertlaan
met versterkte zichtrelatie met heuvelrug  
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Overzicht ingrepen in stadscentrum op korte en middellange termijn

ontwikkeling
begijnhofsite als 
volwaardig plein

autovrije zone 
rond Grote Markt

ontwikkeling
De Torens

ocmw
gebouw

restauratie
‘s hertogenmolens

drager 
Robbrecht & Daem

ontwikkeling
administratieve
site

heraanleg
Demeroevers

sociale site

ontwikkeling
stationsomgeving
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Masterplan De Torens
Binnen het bestek van deze Open Oproep worden enkele 
inleidende basisideeën aangereikt eerder dan een afgewerkt 
inrichtingsplan voorgesteld. De bedoeling is de opdrachtgever in 
staat te stellen zich een beeld te vormen van de expertise en de 
gevoeligheden die de grondslag zullen vormen voor het later uit 
te werken masterplan, geschraagd door onderzoeken die pas 
dan kunnen worden gevoerd.

Op korte en middellande termijn plant de stad Aarschot een aan-
tal belangrijke ingrepen en verbeteringen op niveau van de stad. 
De uitbouw van twee belangrijke toegangspoorten, bereikbaar 
met auto en openbaar vervoer, zullen een nieuwe werking van de 
stad tot gevolg hebben die de ambitie om de Grote Markt en het 
plein Bonenwijk autoluw of autovrij te maken ondersteunt.

Het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de voor-
malige SIMA- en Geensterreinen wordt hierdoor mee bepaald.

Het verdwijnen van de huidige bebouwing biedt kansen op 
verschillende niveaus: de uitstraling van het plein Bonenwijk kan 
merkelijk verhoogd worden, de binnenstad krijgt een grote meer-
waarde door de nabijheid van een nieuw park met historische 
betekenis en de routes voor zacht verkeer vanuit het Zuiden van 
de stad worden bijzonder aantrekkelijk. Dit streven wordt tevens 
gedragen door het masterplan van Robbrecht en Daem Archi-
tecten, waarin wordt gesuggereerd de drager rondom de stad 
in te zetten voor landschappelijke verbindingen voor langzaam 
verkeer.

De ontwikkelingsvoorstellen voor de Geenssite vertrekken van 
de huidige topografie van het terrein, met name de terrasstruc-
tuur die ontstaat na afbraak van de huidige bebouwing. Eerder 
dan letterlijk terug te gaan naar de oorspronkelijke helling van 
de St-Niklaasberg, wordt de trapvormige site gebruikt om een 
aantal functies op een natuurlijke manier in te bedden in het 
stadsweefsel: parkeerruimte en commerciële ruimte kunnen op 
straatniveau worden gelocaliseerd, terwijl wonen op parkniveau 
evident wordt. De parkhelling naar de Orleanstoren wordt op een 
natuurlijke manier aangelegd, met verschillende parcours voor 
fietsers en voetgangers.

De kwaliteiten van de directe omgeving van de site worden 
gedetecteerd. De nieuwe ontwikkeling dient vooral te resulteren 
in een versterking van de bestaande voorzieningen. Een com-
plementariteit van nieuwe panden en ruimtes met de bestaande 

panden dient te worden nagestreefd. Een sterke architecturale 
presence van de nieuwbouw in het straat- en pleinbeeld is 
noodzakelijk om het plein voldoende uitstraling en draagkracht te 
geven.

Parkeren
Een ruime nieuwe parking op de site laat toe het plein Bonenwijk 
autovrij te maken, wat de aanwezige handel en horeca zeer ten 
goede komt. Indien ook de verdere straten richting Grote Markt 
autoluw worden gemaakt, betekent deze parking op termijn een 
eindpunt voor wagens die langs de Leuvensepoort het stadscen-
trum benaderen. De parking kan plaats bieden aan een 200-tal 
wagens en staat voor voetgangers in een visuele en fysieke 
verbinding met het nieuwe park.

Handel
Aan de Leuvensestraat wordt een aantal nieuwe handelszaken 
toegevoegd op schaal van de site . Deze ruimtes zijn gelegen 
langs de Leuvensestraat of hebben een duidelijke zichtbaarheid 
vanaf de Leuvensestraat. De bevoorrading van deze panden kan 
gebeuren vanaf de achterzijde in de parking.

Wonen
Woningen worden enerzijds voorzien boven de winkelpanden 
aan de Leuvensestraat, en anderzijds in het park, boven de 
parking. De parkwoningen hebben een rechtstreekse toegang 
vanuit de parkeerruimte en beschikken daar over een eigen 
parkeerplaats. Het type woningen kan variëren van rijwoning met 
tuin over appartement tot specifieke woning voor mensen met 
een beperking. De voordeur van de woningen is gelegen aan de 
parkzijde.

Vanuit de stad wordt voor voetgangers en fietsers een directe 
toegang gecreëerd tot het hoger gelegen nieuwe park. Dit ge-
beurt op een drietal plaatsen, waarbij zachte hellingen geleidelijk 
aan het park in lopen.
Een wandeling doorheen het park leidt naar de Orleanstoren, van 
waaruit een prachtig uitzicht over de stad genoten kan worden.

De ontwikkeling van de naast gelegen voormalige SIMA-site met 
een dienstencentrum en service-flats, vormt een andere afbake-
ning van het park, men voelt als het ware de stadwal die de stad 
begrenst. De hoger gelegen service-flats hebben een zichtre-
latie met het park, een 2e toegang voor bewoners kan worden 
voorzien.

In het Algemeen Beleidsprogramma 2008-2012 van de stad 
Aarschot wordt de overweging gemaakt de Geens site te ontwik-
kelen op basis van een publiek-private samenwerking. Verder 
wordt gewag gemaakt van de uitbouw van deze site als sociale 
site, met aandacht voor
- de ontwikkeling van extra woongelegenheden (residentiële en 
sociale appartementen, service-flats, woongelegenheden voor 
mensen met een fysieke handicap die hulp nodig hebben bij 
activiteiten van het dagelijks leven (ADL-wonen)...) ter versterking 
van de binnenstad; 
- onderzoek van de mogelijkheid om extra ruimte voor handels-
activiteiten te creëren, rekening houdend met het mobiliteitsge-
nererend effect ervan; 
- de relatie met het parkgebied rond Orleanstoren.

Een eerste studie van de site toont aan dat deze doelstellingen 
zeker haalbaar zijn en in verhouding staan tot de draagkracht 
van de site. Verder overleg met verschillende partners zal een 
verfijning van woon- en winkelprogramma opleveren, waarbij 
verschillende mogelijkheden en scenarios van bebouwing verder 
kunnen worden afgetast.



38

Overzicht commerciële ruimte in directe omgeving van De Torens: bestaand vs. nieuw 

bestaand

nieuw
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Overzicht publieke groene ruimte in directe omgeving van De Torens: bestaand vs. nieuw 

bestaand

nieuw
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Inrichtingsvoorstel De Torens: parkniveau - schaal 1/1000

mogelijke intensifiëring bebouwing met 54 parkappartementen
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Inrichtingsvoorstel De Torens: straatniveau - schaal 1/1000
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Terreinsnede B - schaal 1/700     

Terreinsnede A - schaal 1/700
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Terreinsnede C doorheen parking, winkels en woningen - schaal 1/350

ni
eu

w
e 

pa
rk

he
uv

el

pa
rk

in
g

pl
ei

n
B

on
en

w
ijk

pa
rk

w
on

in
ge

n 
bo

ve
n

ni
eu

w
e 

w
in

ke
ls

he
llin

g 
st

ad
-p

ar
k

na
as

t
in

rit
 p

ar
ki

ng

ap
pa

rt
em

en
te

n 
bo

ve
n

ni
eu

w
e 

w
in

ke
ls



46



47

Aanzicht nieuwe pleinwand plein Bonenwijk
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Stadskern vs. Park vs. Landschap
De aanwezigheid van dit bijzonder stuk natuur aan de rand van 
de stad heeft een historische achtergrond. Deze eerste heu-
velkam van het Hageland vormde steeds een natuurlijke grens 
van de stadskern. De ontwikkeling van enerzijds de voormalige 
SIMA-site en de terreinen van Geens Benelux laten toe dit stuk 
natuur op een zeer directe manier bij de binnenstad te betrek-
ken. De historisch-narratieve wandeling die hierdoor ontstaat 
kan een doel op zichzelf vormen, waarbij het uitzichtpunt aan de 
Orleanstoren ook figuurlijk een hoogtepunt vormt.
Het feit dat dit park ook verder aansluit op een open ruraal ge-
bied is uitzonderlijk, aangezien de meeste stadsranden vrij direct 
en onoverzichelijk worden ingevuld met een veelheid aan func-
ties. Het behoud van deze openheid en de inschakeling ervan in 
de langzaam verkeer routes rond de stad zijn essentieel.

De aanwezigheid van het langgerekte bos aan de heuveltop 
creëert een voelbare grens aan de stad en markeert de overgang 
naar ‘s Hertogenheide.
Diverse paden leiden van de binnenstad naar de Orleanstoren en 
het open landschap. De helling van deze paden bepaalt of ze ge-
schikt zijn voor voetgangers of fietsers. Bepaalde steile tajecten 
worden uitgewerkt met landschappelijke trappen of haarspeld-
bochtjes.
De realisatie van een werkelijk uitkijkpunt lijkt ons een mooie 
aanvulling op de bestaande toestand. Een nieuwe uitkijktoren 
naast de Orleanstoren is een extra stiumlans voor de wandeling 
en zorgt voor een zichtbaar herkenningspunt vanaop afstand, 
ondanks de dichte bomen. Het traject langs de voormalige 
SIMA-site, langs de terrassen van de service-flats en het plein 
van het dienstencentrum leidt verbindt de orleanstoren met de 
Albertlaan en de gerestaureerde ‘s Hertogenmolens. Dit tra-
ject kan als onderdeel van een grotere historische wandeling 
gekaderd worden door een eenvoudige communicatie van de 
historische betekenis.

De aanwezigheid van de parkwoningen betekent een meer-
waarde voor het park. De woningen hebben hier hun voordeur, 
wat de sociale controle en veiligheid in het park ten goede komt. 
De bereikbaarheid van de woningen met de wagen gebeurt 
uitsluitend via de parkeerruimte. occasioneel verkeer kan wel de 
verharde zone voor de woningen bereiken.

Het parklandschap kan verder subtiel worden ingericht met een 
aantal aspecten die voortvloeien uit de historiek van de plek. 
De cultivering van de grond ten tijde van het klooster vormt een 

mooi aanknopingspunt voor de uitbouw van een aantal volks-
tuinen. De ligging op de glooiing kan een bijzondere ruimtelijke 
beleving genereren. De functie kan een goede aansluiting vinden 
op de ontwikkeling van de site met een belangrijke sociale 
meerwaarde. Een mooi voorbeeld van dergelijke tuinen vormen 
de volkstuinen van C.Th.Sørensen in Naerum, Denemarken. 
De ellipsvormige hagen op de zachte glooiing resulteren in een 
boeiende ruimtelijkheid, in het bijzonder ook de ruimte tussen de 
tuinen. Daarnaast verwijst een boomgaard naar de historische 
beplanting op de heuvel.

Het uitwerken van een gepaste aanpak van de natuurelementen 
en het te voorziene onderhoud kan gebeuren in overleg met 
Regionaal Landschap Noord-Hageland, een samenwerkings-
verband van overheden en natuurverenigingen, landbouworga-
nisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen. Zij 
hebben een eerste studie gedaan van de gebieden rond de Au-
releanustoren. De uitbreiding van dit gebied met de Geens-site, 
betekent een absolute meerwaarde voor de ontwikkeling van een 
bijzondere verbinding tussen stadskern en landschap.
Het gebied biedt de mogelijkheid om een groene long te ontwik-
kelen die de binnenstad verbindt met het omliggende agrarisch 
landschap. Hierbij kan worden gedacht aan het creëren van 
een natuurtuin, waarbij de natuur de plantengroei ordent. In dit 
geval kan een aantal vaste paden worden aangelegd die in beide 
richtingen over de helling lopen. Enerzijds mee met de hoogte-
lijnen, om een comfortabele helling te realiseren van stad naar 
toren en anderzijds loodrecht op de helling, om een educatieve 
route te creëren doorheen de differentiatie van vegetatie. De weg 
omhoog langs het nieuwe ocmw-gebouw kan als leerwandelpad 
worden opgevat met specifieke aandacht voor de studie van 
bomen. De percelen gelegen in het open agrarisch landschap 
op de heuvel kunnen tevens ingezet worden in een educatief 
programma.

kaartmateriaal opgemaakt door Regionaal Landschap 
Noord-Hageland voor de zone ten Zuiden van de 
Aureleanustoren

Volkstuinen te Naerum, Denemarken
Architect Sørensen
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