
VAN SCENARIO’S NAAR SCHETSONTWERP

• voorkeur voor scenario 2, mits optimalisaties

• historische vormgeving pleinen respecteren

• maximaal behoud van bomen

• basket en voetbal:  
aparte spelzones, liefst verhard, geen looplijnen 
door het speelveld

• shelter op het Prins Leopoldplein

•  art deco en nieuwe zakelijkheid kan inspiratie 
vormen bij verlichting, hekwerken, banken, details



SCHETSONTWERP



WAT GEEFT STRUCTUUR AAN DE PLEINEN?

groene eilanden in de wijk



WAAR CONCENTREERT DE LEVENDIGHEID ZICH?

ontmoeten sport spel



HOE ZIET DE MOBILITEIT ER UIT?

wijklussen enkelrichting parkeerpockets op de pleinen



BOMEN  -  BI J  AANLEG

64 bestaande bomen mogelijk te behouden 
111 nieuwe bomen



VERRUIMEN ONTHARDE OPPERVLAKTE

17.163 m² openbaar domein binnen het projectgebied

5.146 m²
30 %

+ 2.066 m² 7.212 m²
42 %

 
AANDEEL ONVERHARD
BESTAANDE TOESTAND

 
AANDEEL ONVERHARD

ONTWERP



PARKEREN AUTO’S

86 parkeerplaatsen in totaal

voorstel voor autodelen: 4 plaatsen?

16 P

16 P

20 P 4 P

4 P

6 P20 P



PARKEREN FIETSEN

72 + 144 overdekte plaatsen

55 beugels op straat (110 plaatsen)

ruimte voor pakjesautomaat?

72 P 144 P



PRINS LEOPOLDPLEIN

• verruimde pleinrand met 
wadi’s

• trapveld met ruimte voor 
shelter

• centrale ontmoetingsplek

• behoud speelzone met 
klinkerpad en zitbanken

• randen deel van het woonerf



KONINGIN ELISABETHPLEIN

• verruimde pleinrand 

• wadi’s met natuurlijk spelen

• behoud van gezonde bomen

• centraal speel-, sport- en 
ontmoetingsplein

• speelzone aan pleinrand

• compact voetbalplein in het 
groen

• randen deel van het woonerf

• parkeerpocket kant 
binnenbouwblok



PRINSES MARIE- JOSÉSTRAAT

• woonerf met asverschuivingen

• vergroenen van de straat om 
verblijfskarakter te verhogen: zowel 
plantvakken als geveltuinen

• fietsbeugels en parkeervakken

• bomen op voldoende afstand van de 
gevels

• rekening houden met toegangen en 
garages



PRINS KARELSTRAAT

• woonerf met asverschuivingen

• vergroenen van de straat om 
verblijfskarakter te verhogen: zowel 
plantvakken als geveltuinen

• fietsbeugels en parkeervakken

• bomen op voldoende afstand van de 
gevels

• rekening houden met toegangen en 
garages



SCHETSONTWERP



SCHETSONTWERP -  NOG NIET DEFINITIEF



SUGGESTIES OF OPMERKINGEN?

COMMUNICATIE@SINT-NIKLAAS.BE




