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Proloog

Dit rapport is het tweede deel van de studie PILOOT
PROJECTEN WONEN in opdracht van het Agentschap
Wonen-Vlaanderen. Het bevat een toepassing in een casus van
het eerste deel, het voorbereidend ontwerpend onderzoek.
De locatie van de casus is de kop van Meulestede, een woonwijk
die een uitloper is van de randstad in de havenstructuur van Gent.
De aanvankelijke vraag betrof het opzetten van een CLTproject (Community Land Trust) van een 25 tal wooneenheden.
Deze ontwikkelingsstrategie koppelt een economische tool
van behoud van grond binnen een gemeenschappelijk trust
bij verkoop van woonentiteiten aan een sociale missie om
betaalbare woningen aan te bieden onder de grens van een
sociale koopwoning, die voor velen vandaag nog te hoog
gegrepen is.
De opdracht werd uitgebreid tot een masterplan voor heel
het noordelijke gedeelte van Meulestede. Het masterplan
ambieert een duurzame verdichting van de wijk. Dit betekent
een verdichting die tezelfdertijd een verbetering ambieert van
de bestaande ruimtelijke indeling en bovendien een draagvlak
creëert voor die verdichting bij de bestaande bewoners. Het
doel van het masterplan is niet enkel een densere wijk maar
ook een wijk met een betere verhouding tussen publieke,
collectieve en private ruimtes en een sterkere sociale cohesie.
In het achterhoofd ligt de zoektocht naar nieuwe woonvormen
met een andere wijze van ruimtedeling en grondbeheer,
die een antwoord bieden op de toekomstige woonvraag in
Vlaanderen.
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1. Meulestedebrug
2. New-Orleansstraat
3. New-Orleansstraat
4. New-Orleansstraat
5. Albatrosstraat
6. Meeuwstraat

7. Goedendagstraat
8. Marseillestraat
9. Marseillestraat
10. Marseillestraat
11. Marseillestraat
12. Meulesteedsesteenweg
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Herverkaveling van de ruimte

Het Noordelijke deel van het schiereiland Meulestede toont zich
als een dorp dat volledig is ingesnoerd door haveninfrastructuur.
Fragmenten van dorpse bouwblokken worden afgewisseld door
slabs en torens met sociale woningbouw uit de jaren 1960-70.
De globale structuur is in de loop van de jaren zoek geraakt.
Het masterplan bestaat uit het gebied herverkavelen, zowel
ruimtelijk als naar bestemming en statuut van de verschillende
plekken.
We willen een leesbare publieke ruimte onder de vorm van een
snoer van groene kamers als een continue groene ruimte met
een publiek karakter.1
Het doorgaand verkeer wordt geknipt en het parkeren wordt
zoveel mogelijk geconcentreerd aan de randen van het
gebied met een doorwaadbaar binnengebied voor zachte
weggebruikers.2
Naast publieke ruimte introduceren we collectieve ruimte, die de
bestaande en nieuwe bebouwing een extra buitengebied geeft.
Zo verdwijnen de onbestemde buitengebieden doen verdwijnen
en bevorderen we de sociale cohesie.3
Tenslotte willen we met een aantal nieuwe stempels de wijk
verdichten om nieuwe bewoners aan te trekken en bestaande
bewoners te kunnen herhuisvesten.4
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Meulestede Kop
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Collectieve winsten op grote schaal
I

Randparkeren

Vandaag zijn alle adressen van gebouwen
rechtstreeks aangetakt op een rijweg en parkeert iedereen
voor zijn deur op overgedimensioneerde verharde stroken.
Wat er tussen de wegen overblijft zijn plantsoenen en
groenbuffers die geen bruikbare groene ruimte opleveren.
Er wordt verspreid over het hele gebied geparkeerd en er
is een overaanbod aan parkeerruimte waarbij de maximale
capaciteit nooit wordt bereikt.
Er is doorgaand verkeer doorheen de wijk, die soms de
sluipwegen biedt voor een overbelastte New-Orleansstraat.
Het fietstraject doorheen de wijk gaat moeizaam en loopt
via een trap naar de Meulestedebrug.

1

Als eerste actiepunt wordt alle interne wegenis opgebroken
en komen de adressen van de bestaande bebouwing in
het park te liggen. De nieuwe verharding bestaat uit een
nieuw kadeplein (zie verder), een L-vormige ontsluiting
voor nieuwe bebouwing en parkeerruimte aan de rand.1
Alle interne parkeerplekken worden naar de rand
verschoven. De nieuwe randparking compenseert de
weggeknipte parkeerplaatsen in het binnengebied.
Ze wordt uitgewerkt als een groene parkeerdreef die
eveneens dienst doet als geluidsbuffer voor de drukke
New-Orleansstraat. Momenteel zijn er in de wijk 524 pp
waarvan er 239 pp worden weggehaald (285 pp over)
daaraan worden 224 nieuwe pp toegevoegd (189 pp in de
nieuwe randparking en 35 pp verspreid over de wijk). Het
gereorganiseerde parkeeraanbod voorziet dus in 509 pp
wat ruimschoots voldoet aan de parkeernorm, die vraagt
voor bestaande en nieuwe bebouwing samen ± 480 pp.2
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In het nieuwe ontsluitingsschema wordt het doorgaand
verkeer geknipt ter hoogte van de Meeuwstraat. De
randparking, de bestaande en nieuwe bebouwing worden
bereikbaar via lussen. Een traject doorheen de wijk wordt
volledig bemoeilijkt.3

3

Wegenis_parkeren_ontsluiting
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II

Publieke parkruimte

Door de ruimte van de weggebroken verharding
groen in te vullen ontstaat er één continue parkruimte in het
hart van het gebied. De verbeterde waterdoorlaatbaarheid
is een ecologisch winstpunt. Met een aantal strategische
ingrepen wordt deze groene ruimte leesbaar als expliciete
publieke parkruimte, en worden de gefragmenteerde
groene delen - die vaak nauwelijks bruikbaar zijn - aaneen
gebonden tot een bruikbaar park.
Het bestaande bomenbestand wordt uitgedund en alle
lage struiken worden verwijderd en vervangen door een
doorlopend grastapijt met solitaire bomen. Dat verhoogt
het ruimtegevoel en er ontstaan diepteperspectieven
doorheen het park.1

1

2

3

4

5

6

Aan de voet van de gebouwen en aan de randen van het
park wordt een zoom van heesters en bloemen aangelegd.
Zo wordt de parkruimte extra leesbaar en worden de
woningen op het gelijkvloers gebufferd tegenover de
publieke activiteiten in het park.2
Een nieuwe padenstructuur is er op gericht de circulatie
te organiseren rond grote, groene centrale plekken die
activiteiten mogelijk maken. De adressen van de woningen
in het park takken aan op de padenstructuur.3
Niet enkel ter hoogte van de nieuwe parking aan
de New-Orleansstraat, maar ook langsheen de
Meulesteedsesteenweg worden bomenrijen aangeplant
om de parkrand te markeren. Het expliciet maken van de
grenzen verhoogt het publieke karakter van het park.4
Om dezelfde reden worden ook de vijf toegangen tot het
park met bomengroepen aangeduid. Het park visueel
begrenzen, een aantal toegangen aanwijzen en die
formeel met bomengroepen accentueren, zijn bewuste
stappen om het publieke karakter van het park op te
vijzelen.5
Het heraanleggen van de speeltuin, de reconversie en
uitbreiding van de vijverof, het toevoegen van nieuwe
ruimtelijke (kunst)ingrepen zijn mogelijkheden om
dit publieke karakter nog extra in de verf te zetten.6
De uitbreiding en herinrichting van de open ruimte tot een
publiek park, vormt een duidelijke winst voor de hele wijk.
Zelfs met inachtname van de nieuwe bebouwing stijgt
het aantal vierkante meter publiek groen per bewoner.
Daarnaast wordt er ingezet op de ruimtelijkheid en de
leesbaarheid van het park als publieke plek die door
middel van doorzichten en nieuwe perspectieven de buurt
voelbaar bij elkaar houdt.

Bomenbestand_heesters_padenstructuur_bomenrijen_parktoegangen_parksieraden

19

MEULESTEDE NOORD
Zichtlijnen doorheen het park
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1. Slingerende padenstructuur: Park Twickel_Michael van Gessel_Hengelo
2. Plantenborders in parkrand
3. Hagen als parkentree
4. Bomengroep als parkentree: Stadspark Groningen
5. Parkelement als naar oud kasteel_Park Aalten
6. Parkvijver : Park Twickel_Michael van Gessel_Hengelo
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III

Collectieve tuinen

Wij zijn er van overtuigd dat het toevoegen van een
nieuwe ‘collectieve’ layer de wijk kan helpen oriënteren
naar een leefbaar geheel. De slabs en torens die met
hun voeten in het nieuwe publieke park komen te staan,
krijgen ter compensatie een collectieve tuin toegewezen.
Zo hebben de bewoners naast een (soms erg klein)
privaat terras en een publiek park ook een collectieve
tuin ter beschikking. Die kan het gemeenschapsgevoel
per woonblok bevorderen en geeft mogelijkheden tot
het stimuleren van betrokkenheid op een hanteerbare
tussenschaal.1
Bovendien kan de tuin ingezet worden als bescheiden
productielandschap voor het collectief van bewoners.
De collectieve tuin kan en mag de private tuin niet
vervangen. Zowel in de nieuwe als in de bestaande
woonontwikkelingen worden private tuinen opgenomen.2
Zowel ruimtelijk als psychologisch kan de collectieve tuin
zorgen voor een overgang naar de publieke ruimte. Een te
harde grens tussen publiek en privaat zorgt immers voor
een moeizame sociale samenhang.

1

2

Collectieve tuinen_private tuinen
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IV

Pleinen

Op twee plekken in het gebied wordt een nieuwe
verharde ruimte aangelegd.
Het nieuwe kadeplein zien we als een nieuw dorpsplein
tussen de bestaande kerk en de kade. Het vormt het
eindpunt van de Meulesteedsesteenweg en van het
lengteperspectief vanuit het park. Het is groter dan
het historische kerkplein zodat het op schaal is van de
vernieuwde wijk. Bovendien betrekt het, door zijn langse
positievorm, de hele wijk op het water.
Het plein zou nieuwe commerciële functies kunnen
aantrekken of bestaande herlokaliseren en via bijvoorbeeld
een wekelijkse markt of andere activiteiten als een nieuw
dorpsplein kunnen fungeren en als een herkenbaar
centrum voor de wijk.1
Het tweede plein is een semi-publiek erf met een
boomgaard. Het vormt aan de zuidzijde van het park een
overgang tussen het park en een nieuwe woonontwikkeling.
Omdat dit deel nooit aan zal voelen als behorend tot de
parkruimte krijgt het een andere uitdrukking met bomen
en een half-verharde ondergrond.(zie verder)2

1
2

Kadeplein _boomgaard
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1. Bomendak op plein met halfverharding_Zac Montsouris_Paris
2. Bomen op plein: Graanmarkt_Gilbert Van Schoonbeke_Antwerpen
3. Collectieve moesttuin: Het landje_Bloemendaal
4. Private tuintjes: Appartement in voormalig schoolgebouw_Groningen
5. Private tuintjes: Buytenhoff_Amstelveen
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Stappenplan

Naast de ingrepen in het openbaar domein voorziet het masterplan ook in een verdichting van de bebouwing door het toevoegen
van nieuwe woonstempels. Het geheel van de ingrepen wordt
in een stappenplan opgenomen. In het stappenplan wordt er
naar gestreefd om telkens een bouwactiviteit te koppelen aan
een ingreep in het publiek domein, om zo draagkracht voor de
ingrepen te creëren en er voor te zorgen dat een verdichting van
het aantal woningen ook positieve consequenties heeft voor de
bestaande bewoners.
Deze koppeling is belangrijker dan de volgorde van de stappen,
marktgebonden en andere opportuniteiten kunnen er voor
zorgen dat de ene stap voor de andere wordt gezet. Daarbij
mag echter nooit uit het oog verloren worden dat elke bouwstap ook de noodzakelijke ingrepen in het publieke domein
moet meenemen. In de eerste stappen is het belangrijk om een
voorsprong te nemen met het publieke domein : de aanleg van
het publieke park en de reorganisatie van het verkeer met de
randparking, zijn noodzakelijke ingrepen om een nieuwe golf
van verdichting voor de buurtbewoners draaglijk te maken.

Stap 0
Huidige situatie
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Stap 2
De interne wegen worden opgebroken en aangelegd als park met een nieuwe padenstructuur. De L-vormige nieuwe
ontsluitingsweg tussen de Goedendagstraat en de New-Orleansstraat wordt aangelegd.
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Stap 1
De Meeuwstraat wordt geknipt en via een boomplantactie (gesponsord door de havenbedrijven?) worden bomen
aangeplant. De randparking aan de New-Orleansstraat wordt aangelegd.
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Stap 3
Het bouwveld O wordt ingevuld met woningen rond een hof, mogelijks als eerste CLT-project.
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Stap 4
Het bouwveld L wordt ingevuld met budgetvriendelijke woningen aan een semipubliek erf en de collectieve tuinen
rondom de bestaande sociale woonblokken worden aangelegd.
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Stap 6
Op de kop van Meulestede worden nieuwe woonstempels gebouwd (notariswoningen) met collectieve tuinen en de
geluidsbuffer + fietspad aan de Meulestedebrug wordt aangelegd.
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Stap 5
Het bouwblok rondom de kerk wordt vervolledigd tot woonerf en het profiel van de Meulesteedsesteenweg wordt
heraangelegd.
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Stap 7
De woontoren als eindpunt van de Meulesteedsesteenweg wordt gebouwd en het kadeplein wordt aangelegd.
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Stap 8
In een verdere toekomst worden de woontorens vervangen door randbebouwing aan het park en wordt het woonerf
rond de kerk (na het verdwijnen van een gasleiding) denser aangezet.
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Nieuwe collectieve footprints

Het stappenplan voorziet een aantal nieuwe woonstempels
die de wijk verdichten en de nieuwe ruimtelijke structuur
vervolledigen. Achter elke stempel gaat, telkens op een andere
manier, een collectieve ambitie schuil. Naast de wijk te verdichten,
zorgen ze ook voor een aanbod aan verscheidene vormen van
collectief wonen: ensembles met een intensere collectiviteit en
ensembles met een meer vrijblijvende vorm van collectiviteit, die
er voor zorgen dat een diversiteit aan nieuwe bewoners wordt
aangetrokken, en die bestaande bewoners de mogelijkheid
bieden voor andere woonvormen te kiezen.

O-blok_L-blok_Parkfront_Notariswoningen_Toren

45

MEULESTEDE NOORD

I

O-blok

Een eerste stempel bestaat uit een 30-tal entiteiten
geconcentreerd rond een collectief hof. De bewoners
stappen via een CLT-procedure in deze nieuwe collectieve
woonvorm en engageren zich voor een intensieve vorm
van samenleven. Alle woningen liggen met het adres
aan de collectieve tuin, die door de groep van bewoners
beheerd wordt.
De tuin kan ingezet worden als gemeenschaps- en
ontspanningsruimte of als productief landschap en
eventueel zelfs als actieve tuin met een meerwaarde
voor de hele buurt (kinderboerderij). Daarnaast voorziet
een deel van een gelijkvloerse ruimte nog in een
gemeenschappelijke fietsenberging, werkhuis, wasruimte
en leefruimte.
Het hele project ademt ook een intergenerationele ambitie:
één vleugel bestaat uit grondgebonden woningen voor
grotere gezinnen, een tweede uit kangoeroe-woningen
(die zo zijn opgevat dat een relatie tussen de gelijkvloerse
flat en de woning erboven niet noodzakelijk een familieband
moet zijn) en een derde uit toegankelijke flats voor
oudere alleenstaanden.
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Isometrie O-blok
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1. Waterlow Court_Baillie Scott_Borough of Barnet_London
2. Waterlow Court_Baillie Scott_Borough of Barnet_London
3. Hofje aan het Gasthuisplein_Zandvoort
4. Country Cottage_San Francisco
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II

L-blok

Deze L-vormige stempel bestaat uit een
appartementsblok en een strook rijwoningen met een
beperkte tuin. In totaal maken we 28 eenheden. De
tuinen zijn beperkt ten gunste van een semipubliek erf,
waaraan de adressen van de woningen gelegen zijn en
waarop de terrassen van de appartementen uitkijken.
Het erf is verhoogd ten opzichte van het maaiveld van het
park en toegankelijk via hellingen. Door deze verhoging
gaat het erf, ondanks zijn publieke toegankelijkheid,
toch iets meer bij de woningen horen en krijgt het een
semipubliek karakter. De woningen en appartementen
worden individueel verkocht en het initiatief tot collectiviteit
ligt bij de toekomstige bewoners. In een maximaal opzet
kunnen zij via een beheerscontract met de stad het
onderhoud van het erf op zich nemen.
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Isometrie L-blok
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1. Wohnsiedlung Letzigraben_Duplex Architekten_Zürich
2. Siedlung Buchheimer Weg_ASTOC Architects and Planners_Köln
3. Marine Crescent_Folkestone
4. Regency architecture_Cheltenham
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III

Parkfront

Oude foto’s tonen dat de kerk vroeger was
ingebouwd en samen met het sliertje woningen er achter
een bouwblok vormde. Deze situatie willen wij gedeeltelijk
herstellen zodat de ongelukkige korrel van achterzijden
die uitgeven op het park, wordt opgenomen in een nieuwe
bouwstempel die aan de parkzijde een front krijgt. Zo
wordt de nieuwe publieke parkruimte ook aan deze zijde
waardig afgeboord.
Via een kleine steeg worden nieuwe woningen en een
eventuele publieke functie (bv. kinderdagverblijf) aan de
bestaande woningen toegevoegd. We voegen maximum
10 woningen toe. De woningen hebben een adres aan de
steeg, maar zijn met een buitenruimte gericht op het park.
Het split-level type is zodanig uitgewerkt dat het via een
eetkeuken de steeg activeert en een relatie aangaat met
de bestaande woningen. Aan de parkzijde krijgt het een
formele gevel en kijkt het uit over het park met een halve
verdieping hoger gelegen loggia.
Binnen deze stempel wordt ook een aanbouw voorzien
bij de kerk, een bar en dienstzone (berging, toiletten...)
faciliteren de kerkruimte, zodat die gebruikt kan worden
voor culturele en andere wijkgebonden activiteiten. De
nieuwe bewoners kunnen samen met de bestaande de
activiteiten in de kerkruimte ondersteunen of misschien
zelfs het kerkcafé uitbaten.
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Isometrie parkfront
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1. Lafayette Park_Mies van der Rohe_Detroit
2. Beluik Wasstraat_Gent
3. Begijnhof_Brugge
4. Patumbah-Park_Miller & Maranta_Zürich
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Notariswoningen

Langsheen het dorpsplein in het verlengde van
de kerkgevel, wordt een nieuw kadefront gebouwd. De
stempel bestaat uit drie delen, telkens met een groter
volume naar de kade gericht en een meer bescheiden
bebouwing aan de Albatrosstraat zodat in
totaal
ongeveer 30 woonentiteiten worden gerealiseerd. De
drie kadegebouwen houden het midden tussen een
pakhuis en een dorpse palazzo en krijgen het statuut
van de ‘Notariswoning’, de grotere dorpswoning naast
de kerk. Tussen de kadevolumes en het achterhuis zit
een collectieve tuin. De drie stempels zijn naar grootte
(een tientalwoningen per stempel) geschikt voor cohousing projecten. Afhankelijk van de co-housing ambitie
kunnen de collectieve tuin en/of de gelijkvloerse ruimten
ingezet worden als gemeenschappelijke buiten/binnen
ruimte. De gebouwen zijn opgevat als een intelligente
casco waarbinnen een divers pallet van woonvormen
mogelijk is. Zo zijn er modellen denkbaar met gestapelde
grondgebonden woningen die ook op de verdieping een
relatie aangaan met de kade en de collectieve tuin. Het
slimme-casco-concept zorgt er voor dat de gelijkvloerse
ruimtes die uitgeven op de kade, ook ingevuld kunnen
worden als commerciële functies op wijkniveau zodat
het dorpsplein als hernieuwd centrum haar rol kan
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Isometrie notariswoningen
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1

4

2

3

5

1. Zoutpakhuizen_Lübeck
2. Beaconsfield Parade_Melbourne
3. Immeuble-villas_Le Corbusier_Parijs
4. Pakhuizen_Kopenhagen
5. Rijksmonument Westerkade_Rotterdam

Referentiebeelden
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V

Toren

Op de kop van het nieuwe plein, als beëindiging
van de Meulesteedsesteenweg en als eindpunt van
het lengteperspectief vanuit het park, plaatsen we een
hoger woongebouw van 8 lagen. Het vormt samen met
de kadewoningen een ensemble op maat van de korrel
van de havenontwikkeling. Het gebouw zelf wordt een
landmark voor Meulestede.
Het gelijkvloers is uitermate geschikt voor een grotere
wijkwinkel (stadssupermarkt) of een wijkgebonden
publieke functie. Voor de woonlagen erboven zijn er
enkele typeverdiepingen uitgewerkt met een hoge graad
van collectiviteit onder de vorm van gemeenschappelijke
binnenruimte. Eén model beoogt het samenwonen van
een vijftal alleenstaanden (studenten, bejaarden,…) met
een gemeenschappelijke leefruimte. Een ander model
groepeert vier appartementen over twee lagen aan een
dubbelhoge collectieve wintertuin. In een evenwichtige
combinatie betekent dit een 18-tal eenheden. Op het dak
brengt een collectieve serre de hele gebouwgroep samen,
als variant op een daktuin in een geluidsrijk en pollutiegevoelige omgeving.
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Isometrie toren
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3

1

2

4

1. Roof deck_Gold Coast Chicago
2. Casa delle Zattere_Ignazio Gardella_Venetië
3. Tour Bois le Prêtre - Druot_Lacaton & Vassal_Parijs
4. Appartement témoin_Auguste Perret_Le Havre

Referentiebeelden
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De Goedendagstraat_voor

De Goedendagstraat_na
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Het kadeplein_voor

Het kadeplein_na
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Het parkfront_voor

Het parkfront_na
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Meulestede Noord
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Ontwikkeling: planning en regie

0 voortraject, masterplan
publieke investering
subsidie-gestuurd

1 start symbolische actie boom planten
knippen Meeuwstraat
grondsanering
opkuis park
aanleg parkeerplaatsen New Orleansstraat

2 park uitbreiden naar Marseillestraat
wegenis rond 0-blok
3 O-blok, CLT
4 L-blok, budgetwoningen
5 parkfront, sinjorenwoningen + gemeenschapsdienst
nieuw plein voor de kerk
6 notariswoningen
7 toren, ontwikkelaar
8 collectieve tuinen
uitbreiden L-blok, afbouwen Meulestedesteenweg
uitbreiden CLT

private investering
marktgestuurd

9 fietsenbrug

gebiedsstructurerend
onmiddellijke winsten

specifieke invullingen
toekomstverwachtingen
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Epiloog

De ambitie om Meulestede Noord via een masterplan te
verdichten ontstaat niet enkel vanuit het besef dat we in
Vlaanderen straks denser moeten gaan wonen en dat we
die densiteit in een stedelijke omgeving moeten zoeken. Wij
willen de reconversie en verdichting van dit stadsrandgebied
aangrijpen om de leefkwaliteit in de wijk te verbeteren. Dat
doen we door een ruimtelijke herverkaveling, die het gebied
reorganiseert en een leesbare structuur geeft. Daarnaast
zorgt de ingreep voor een duidelijke socio-morfologische
structuur die de gebieden scherper definieert als publiek,
collectief of privaat.
Op niveau van de wijk betekent dit een nieuw echt publiek
park als een ruimtelijk aaneengesloten, bruikbaar en
begrensd geheel; een nieuw dorpsplein dat de potentie
inhoudt een herkenbaar centrum voor de wijk te worden; een
nieuwe verkeersafwikkeling met een stop voor doorgaand
verkeer en bewoners; parkeren aan de randen van het
gebied; nieuwe collectieve tuinen voor de bestaande grotere
woongebouwen als ontmoetingsplek en overgangsgebied
naar de publieke ruimte.
Op niveau van de bouwstempel voorzien we in een ruim
aanbod aan nieuwe vormen van collectief wonen die de ambitie
tot samenleven soms heel voorzichtig motiveren en soms
heel expliciet organiseren. We voegen nieuwe bewoners toe
die samenwonen rond een semicollectief erf; een woonsteeg
delen met bestaande bewoners; of inschrijven in een CLT
project met verregaande afspraken over grond-deling; of zelf
een co-housingproject opzetten; of effectief samenwonen in
kleinere studio’s met een gemeenschappelijke leefruimte.
We willen die ontwikkeling stapsgewijs organiseren met
aandacht voor de publieke omgeving bij elke verdichtingsstap, zodat we een breed draagvlak creëren en de bestaande
bewoners het gevoel krijgen van weggedrukt te worden door
een verdichtingsgolf, maar naar de feiten hun leefomgeving
bij elke stap zien verbeteren.

Op termijn zal de buurt voor alle bewoners geluidsarmer zijn,
hebben ze meer publiek groen per bewoner ter beschikking
(en daarboven extra collectief groen), zullen ze er rustiger
en veiliger wonen, en zal de sociale cohesie stijgen.
Bovendien halen we na alle stappen een densiteit van 53
woningen per hectare gekoppeld aan veel open publieke en
collectieve ruimte en dus een redelijk stedelijke dichtheid
met een landschappelijke onderlegger.
Naar ontwerpvorm is dit masterplan een toepassing van
het Landstedelijk Wonen dat in het eerste deel van deze
studie theoretisch onderzocht werd en in die zin relevant
voor meerdere randstedelijke gebieden in Vlaanderen. De
verdichting van de randstad moet, net zoals die van de
binnenstad uitgaan van de aandacht voor de onbebouwde
leegte, de publieke ruimte. Een verdichting die daaraan
voorbij gaat is nefast voor de woonkwaliteit van een buurt.
In de randstad is die publieke leegte eerder landschappelijk
als onderlegger en vraagt om een andere benadering van
de woonstempels. De woonstempels in deze studie zijn
nooit gesloten bouwblokken met private binnen gebieden,
het zijn lossere ensembles die bij elkaar worden gehouden
met een haag of een tuinmuur en waarvan het binnengebied
collectief is. In die zin beantwoorden deze stempels aan de
ambitie van het Landstedelijke Wonen : een dense footprint
combineren met een open en groene ruimtelijke structuur.
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