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Analyse site + omgeving

Analyse site + omgeving | Bebouwing
Bebouwde rand
De rand van het projectgebied bestaat uit verschillende
bebouwing. Het noordelijke deel van de Dekenijstraat vormt
een bebouwde rand van rijwoningen die uitkijken op het
park. Ten zuiden en ten oosten van de site bestaat de rand
uit een bestaande en toekomstige woonverkaveling die via
buurtgroen aangesloten kunnen worden op de groene long.
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Gebouwen in het projectgebied
Verschillende al dan niet gebruikte gebouwen liggen langs
en in het projectgebied van de Groene Long. Zonder een
uitspraak te doen over de functionaliteit van ieder gebouw op
zich wordt echter bekeken hoe deze volumes zich verhouden
tot het park en of er al dan niet een relatie mogelijk is.
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Toegang Sint-Nicolaaskerk

Achterzijde voormalige Dekenij

Site project Kring

Voorzijde politiekantoor

Horeca t.h.v. kerk

Site nieuwe verkaveling

Analyse site + omgeving | Open ruimte

Park SintNicolaaskerk

Grenzen
De verschillende sites die een onderdeel vormen van het
projectgebied zijn elk op hun eigen manier afgeschermd van
elkaar. Sommige muren hebben een bepaalde beeldkwaliteit,
andere zijn aan vervanging toe. Er wordt bekeken hoe deze
grenzen bespeeld en open gewerkt kunnen worden.
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Groene ruimte
Het projectgebied bestaat uit een verzameling van
groene ruimtes met elk hun eigen identiteit en sfeer. In
de structuurschets wordt onderzocht hoe de identiteit en
beleving van deze groene kamers kan bijdragen tot het
geheel.
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Analyse site + omgeving | Opmeting waardevol groen
Inventarisatie groen
Waardevol tot zeer waardevol
> prioritair te behouden
Zekere waarde
> behoud afhankelijk van verdere projectinvulling
Weinig waardevol
> niet te behouden

herdenkingsboom
& gedenksteen
Koningsfeesten 1991
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Notenboom tuin Dekenij

Buxus tuin Dekenij

Rode beuken tuin Dekenij

Rode beuken tuin Dekenij

Bomen buurtgroen

zicht vanuit tuin Dekenij

2

9

Groene Long

Groene Long | Structuurschets

Groene Long
De structuurschets voor de Groene long gaat uit van de
reeds bestaande en potentiële kwaliteiten van de aanwezige
groenentiteiten, constructies en verharde publieke ruimte.
De groene kamers, de minerale drager en de parkmuren
vormen de drie bouwstenen waarmee de structuurschets
werd opgemaakt.
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Groene kamers

Dekenijstraat als erf

Parkmuren

Het groen in de Groene Long bestaat uit een verzameling van
groene ruimtes met elk een specifieke typologie en sfeer.Bij
de ontwerpvoorstellen voor de verschillende groene kamers
werd uitgegaan van de reeds aanwezige kwaliteit en hoe deze
kan bijdragen aan de totaliteit van het plan.

Toekomstige en huidige functies in de Groene Long worden
aan elkaar gekoppeld d.m.v. een verharde, minerale drager.
Deze minerale drager wordt ingericht als een erfstraat
met kleinschalige materialen en verbindt de verschillende
publieke voorpleintjes aan de gebouwen in de Groene Long.

Afscheidingen worden plaatselijk opengebroken en
vervangen. De nieuwe of aangepaste bakstenen muren
worden ingezet als structurerende elementen voor de Groene
Long.
De rood-bruine bakstenen muren vormen een herkenbaar
element doorheen de Groene Long en bepalen de sequentie
van de verschillende groene kamers.
Openingen in de muren laten doorgang toe van de ene naar de
andere groene kamer. Sommige muurdelen worden verlaagd
en worden een zitelement.

groen voorplein
De kerk krijgt een groen voorplein dat het achterliggende park
aankondigt.

verhard plateau
De kerk staat op een verheven plateau dat aansluit op
de minerale drager van de Dekenijstraat (erfaanleg met
kleinschalige materialen). Het plateau vormt een podium
richting het park.

kerk als schakel
De kerk wordt opgevat als een schakel tussen Dorp-Oost en
het park. Een passende herbestemming of nevengebruik kan
hierop afgestemd worden.
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Toegang Sint-Nicolaaskerk

Oostnieuwerkerke dorpskern

kunstkerk Bossuit

Evenement kunstkerk Bossuit
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groter park
site project
Kring

We stellen voor om de vroegere dekenijwoning te slopen
omwille van volgende redenen:
Een mogelijk hergebruik van de Dekenij moet 			
verzoenbaar zijn met de publieke parkfunctie van de
Groene Long en dit is geen evidente zaak.
De restauratie van het pand vereist een hoge
investeringskost.
Ruimtelijk vormt het gebouw een barrière tussen de
rijwoningen aan de Dekenijstraat (& project Lodejo) en
het nieuwe park. Deze ruimtelijke barrière bemoeilijkt
de sociale controle op het park.
De Dekenij + bijgebouwen heeft een aanzienlijke
footprint wat, in geval van sloop, mogelijkheden biedt
om de parkoppervlakte van de groene long te
vergroten.
Om deze redenen lijkt het ons interessanter om de Dekenij
te slopen en hiermee ruimte vrij maken om het park te
vergroten en het zicht op het park vanuit de Dekenijstraat te
verbeteren.
Op dit ogenblik wordt het gebouw van de Dekenij nog
gedeeltelijk gebruikt door de Voedselbank, maar dit
zal op een alternatieve locatie worden georganiseerd.
Logischerwijze zal de Dekenij pas worden gesloopt na verhuis
van de Voedselbank.
De site Project Kring vormt een strategische site, die uitkijkt
op het nieuwe verruimde park. De architectuur op deze
projectsite moet van hoge kwaliteit zijn.
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wandelpad
Een wandelpad verbindt de groene ruimte rond de kerk met de
tuin van de Dekenij. De ruimte naast het pad wordt ingericht als
een multifunctioneel grasveld.

ravotbos
Bestaande waardevolle bomen in de rand worden behouden
en het zicht op het park vanaf de Dekenijstraat wordt open
gehouden.

paviljoen
Aan de Dekenijstraat wordt een paviljoen ingeplant met zicht op
het park. Tussen park en verharding wordt een zone ingericht
met een wadi, die het regenwater van de minerale drager en de
kerk opvangt en laat infiltreren. Aansluitend aan het paviljoen
wordt een fietsenstalling ingericht.
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Park Rozebroeken (BE-Gent)

Wadi Quirijnpark (NL-tilburg)

Paviljoen Rembrandtpark (NL-Breda)

Speelbos Nieuwenhoven (Limburg)

Pennepoelpark (BE-Mechelen)

graspaden
De begraafplaats wordt ingezaaid met kruiden en
bloemenmengsels die weinig onderhoud vragen (extensief
onderhoud). Enkel de paden tussen de graven worden gemaaid.

bloemgraven
Langs de graspaden wordt ruimte voor bloembedden
voorzien.

groene wanden
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De afscheiding aan de westzijde wordt vergroend met
klimplanten. De bestaande afscheiding aan de oostzijde
wordt vervangen door een lage haag en aan de zijde van de
verkaveling loopt een graspad. De noordelijke en zuidelijke
afscheidingen worden vervangen door rode bakstenen muren,
die passen in de sequentie van kamers van de Groene Long.

Biggenkruid begraafplaats Gent

Bloembed Hauser & Wirth - Piet Oudolf
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Wilde bloemen begraafplaats Schoten

Begraafplaats IJsselmonde (NL)

Graspaden Recrea Park (FR-Montevrain)

Bepaalde graven met een bijzondere monumentale en/
of historische waarde kunnen een QR-code verkrijgen.
Bezoekers van de begraafplaats kunnen de QR-code
inscannen en zo bijkomende historische informatie verkrijgen
(via website).

grasparkeerplaatsen
Parkeerplaatsen worden ingericht in versterkt gras en er
worden laadpalen voorzien voor elektrische wagens. Bij het
paviljoen wordt ook een fietsenstalling voorzien.

buffergroen
De Parking wordt verder vergroend en ingericht als een
onderdeel van het park. Bestaande waardevolle bomen
worden behouden en rond de staplaatsen wordt buffergroen
geplant.

link
Er wordt een voetgangersverbinding ingericht die de parking
doorkruist en die onderdeel uitmaakt van het padennetwerk
van de Groene Long.
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Groene parking (FR)

Groene doorgang parking (FR-Moulins-lès-Metz)

waterpasserende verharding Sportline (BE-Roeselare)

Groene parking (DK-Lyngby)

Buffergroen parking (FR-Moulins-lès-Metz)

groene knoop
De kleinschalige buurtparkjes in de randen van de groene
long fungeren als knooppunt tussen park en woonwijk. Er
worden nieuwe trage wegen aangelegd als doorsteken naar
de Dekenijstraat en de nieuwe woonverkaveling ten oosten.

buffergroen
De randen van het buurtgroen worden afgewerkt met een
dichtere bufferbegroeiing.

speelweide
Centraal wordt er ruimte voorzien voor een speelweide. Overig
groen wordt op een meer extensieve manier beheerd.
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Pennepoelpark (BE-Mechelen)

Pennepoelpark (BE-Mechelen)
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Buurtpark Caputsteenstraat (BE-Mechelen)

Binnenhof Falcon (BE-Antwerpen)

Groene Long | Structuurschets
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