
INFOVERGADERING – 24 MEI 2017 



Participatietraject 

• Eerste infomoment op Klein Tokyo 2015 
 

• September 2015: wandeling met verschillende 
doelgroepen.  

 
• Overleg diverse gemeentediensten, brandweer, 

toegankelijkheid, evenementen, RVT Sint-Jozef, 
fiets- en parkeerbeleid, bomenbeleid, etc. 

 
 

  

 



Ontwerp 



ANALYSE 



Analyse: functies 
Verschillende functies in de onmiddellijke omgeving. 
Deze hebben hun invloed op het nieuwe ontwerp. 

GROEN LINT 

BLO “DE WATERLELIE” 
WONING 

KASTEEL 

RVT 

PARKING 

PARKING 2 

BAMO 
SCHOOL 

OC DE BROUWERIJ 
STIMUL 

OC DE 
STEKKE 

KERK 
GEPLAND 
DIENSTENCENTRUM 

LANDSCHAPSTUIN 



Analyse: verkeer in het centrum 

zwakke weggebruikers 

gemotoriseerd verkeer 

! Doorkruisen van het plein = 
 gevaarlijke situatie voor de zwakke weggebruiker! 
 maar doorgang voor leveringen, hulpdiensten en bewoners blijft noodzakelijk! 



Analyse: bestaand groen 

GROEN LINT 

KASTEELTUIN 

LANDSCHAPSTUIN 

TUIN 
OC DE BROUWERIJ 

OMGEVING 
“OC DE STEKKE” 

 verbinding maken met de omgevende groenzones. 
 plein en groen verweven met elkaar 
 evenwicht in groen en verharding. 



Analyse: parkeren in Moorsele 

parking 
bij RVT 

parking 
voorkant 

kerk 

parking 
Damberd- 

straat 
parking 

achterkant 
kerk 

parking 
sport- 

complex 

parking 
Secr. 

Vanmarcke-
laan 

parking 
Rozenstraat 

 parkeerbehoefte blijft noodzakelijk op het plein 
 duidelijke signalisatie andere centrumparkings 



Analyse: geschiedenis 

Het ontwerp dient een eigentijdse insteek te hebben, 
gebaseerd op het rijke historische verleden. 

het kerkplein, toen… 

bebouwing voor de kerk 

priester-dichter Caesar Gezelle 
bewoonde enkele jaren de heren-
woning (Stimul) 

voormalige kerkhofmuur 

speelplein, naast de kerk 

voorplein herenwoning 
(Stimul), volledig omzoomd 
door gebouwen 



Analyse: evenementen 

wekelijkse markt 

Klein Tokyo 

kermis 

Knetter 



Ontwerp uitgelicht 

1 2 3 4 

5 6 7 



1. Zone zijkant kerk – kant rijweg 

fase 1: 
vormgeving en 
verharding blijft 
grotendeels 
ongewijzigd. 

Heesters verdwijnen. Gazon zal de kerk inkleden. 
De kerk kan in zijn volledige grandeur bewonderd 
worden. 

De haag wordt voller, minder hoog dan nu en 
op verschillende plaatsen komen openingen, 
waardoor de ruimte rond de kerk, beter kan 
beleefd worden. 
De haag refereert naar de oude kerkhofmuur. 

bestaande 
textielcontainers, worden 
verplaatst naar een 
andere locatie 

Ondergrondse 
glascontainer. 

Extra parkeerplaats. 

Fietsenstalling. 

Pop-up-horecaterras. 

Inritzones worden op 
een duurzamer manier 
verhard. 





2. Inkom kerk 
inkomplein in gestraald beton 

= 
accentueert het monumentale 

karakter van de kerk. 

traptreden en hellend vlak 
worden gecombineerd 

= 
vlotte toegankelijkheid voor 

iedereen 

mooie aansluiting op de 
inkom van “OC De Stekke” 

voorbeelden 





3. Kerkplein zelf 

het plein ligt verlaagd t.o.v. 
van het straatniveau 

= 
creëert een intiem karakter 

op het plein 

vlakke natuursteenplatines 
leggen de link met de 
bestaande verharding van het 
voetpad 

treden in gestraald beton 
maken een mooie overgang 
naar het lager gelegen plein 

groenstructuren en bomen verzachten het plein 

fietsenstallingen 

toegang plein 
wordt verplaatst 

43 parkeerplaatsen 
Waarvan 3 MV-
plaatsen. 

weg voorzien in uitgewassen beton 

Mogelijke ruimte voor pop-up-horecaterras 





4. t.h.v. het nieuwe dagcentrum RVT St.- Jozef 

ontwerpfase dagcentrum aan de gang. 

los- en laadzone RVT 

fietsenstalling 

karaktervolle boom, trekt visueel 
het groen van de landschapstuin 
door op het plein 

voorgevel dagcentrum 
dieper gelegen 

= 
meer aandacht voor 

bestaande karaktervolle, 
historische gevel van het 

herenhuis  





Dienstencentrum en assistentiewoningen RVT-St. Jozef 
INPLANTING – eerste visieschets 

Parking personeel RVT 
Assistentiewoningen + groenzone 

Hoofdgebouw met subtiele en 
transparante aansluiting met het 
historische gebouw. 



Dienstencentrum en assistentiewoningen RVT-St. Jozef 
3D-BEELDEN – eerste visieschets – zicht vanop het plein. 



Dienstencentrum en assistentiewoningen RVT-St. Jozef 
3D-BEELDEN – eerste visieschets – zicht vanaf de Ieperstraat 



5. Voortuin “Stimul” 

terras- 
ruimte 

lage haagstructuren 
refereren naar 
bouwstructuren uit het 
verleden 

Taxuskegels versterken het 
karakter van de gevel 

kleurrijke bloemenborders 
zorgen voor een intieme 
sfeer 

vlotte en transparante aansluitingen 
op de onmiddellijke omgeving 

zitbanken zorgen voor 
verpozing in deze tuinkamer. 
ruimte voor kunst en poëzie 

smal opgaande boom verzacht de overgang 
tussen het herenhuis en het huidige rusthuis 





6. Inkom “OC De Stekke” 
extra parking voor artiesten en 
techniekers 

meer open ruimte langs het gebouw: 
- Gazon 
- bestaande bomen te behouden 
     (2 zieke bomen worden verwijderd) 

fietsenstalling + fietspomp 

verhardingen met gebakken 
klinkers en gestraald beton 

vlaggen, kunst, zitbanken 
langsheen de verhardingsassen 
accentueren de hoofdingang van 
“OC De Stekke” 

pad als aansluiting op de 
nooduitgangen 





7. Zone tussen “OC De Stekke” en de kerk 
vernieuwd terras 
(anti-slip-afwerking) 

Overdekte 
fietsenstalling 

zitelementen 

doorgang voor 
leveringen 

verhard gazon natuurlijke open speelzone 
(speelboom, heuvels, gazon,…) 

open ruimte: 
bomen en gazon 

Inleverbox bib 

haagplint 





LICHTSTUDIE 

Parkzone uitgelicht door 
accentverlichting op 
boomsilhouetten. 

Architectuur van de 
kerk 
versterkt door 
lichtaccenten. 

Architectuur van het 
herenhuis versterkt 
door lichtaccenten. 

Naaldmasten met led-
verlichting zorgen voor 
een perfecte uitlichting 
van het plein. 

Ledverlichting op palen worden in 
dezelfde stijl als de naaldmasten 
doorgetrokken langsheen de 
Kasteeldreef en zorgen zo voor een 
eenheid met het aansluitende plein. 



RIOLERINGWERKEN 

• Aanleg van een regenwaterleiding RWA 
• Aanleg van een vuilwaterleiding DWA 
• Huisaansluitputjes voor regenwater RWA en 

vuilwater DWA  



• Deel Ieperstaat 
• Plein voor de kerk tot voorbij 

CC 

rioleringswerken 



Rioleringsontwerp 

Huisaansluitputjes voor 
regenwater RWA en vuilwater 
DWA  

AFVAL
WATER 

REGEN
WATER 



 
 
 

• In aansluiting op de uitgevoerde werken van de 
nutsmaatschappijen en de archeologische opgravingen zullen 
de werken starten vanaf 29 mei 2017 

• Uitvoeringstermijn 300 kalenderdagen 
• Einde maart 2018 

 



Uitvoering in 4 fases  



Fase 1:  
Werken St. maartensplein tussen Damberdstraat en 
Ieperstraat: riolerings- en wegeniswerken (toegang 
tot parking moet steeds verzekerd blijven) 
 
 



Fase 2: 
Werken op het St. Maartensplein: zone van 
de rioleringswerken en nieuwe toegangsweg 
aan te leggen nabij de Ieperstraat 
 
 

AANLEG TIJDELIJKE 
STEENSLAGPARKING 



 
Fase 3: 
Werken op het St. Maartensplein: resterende 
riolerings- en wegeniswerken op plein en rondom 
OC de Stekke. 
 
 



 
Fase 4: 
beperkte werken aan de achterkant van de kerk, parking langs de 
Overheulestraat.  
. 
 
 



 
• Toegang met mobile verkeerslichten éénrichtingsverkeer 
Bij werken fase 2 

 



 
• GROWEBO BVBA 

Christophe & Wim Tack 
Ambachtenlaan 11 
BE-8560 Gullegem 

• Contactpersoon aannemer Christophe Tack  - 
telefoon: 056 35 07 83  

• Contactpersoon gemeente Geert Casier: 
   telefoon: 056 43 34 70 
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