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  IMPRESSIES MASTERPLAN LOOFSTRAAT

1. PATER BECKSTRAAT - FIETSPOORT

2. PAVILJOEN IN ZICHTAS PARK

3. CENTRAAL PLEIN



  RESULTATEN INFOMARKT 21 JUNI - BUURTNIVEAU  

Tweerichtingsverkeer: 
• parkeerpleintjes op diverse plaat-

sen in de straat 
• Geen trambus of trambedding 
 

Eénichtingsverkeer: 
• met trambus/trambedding 
• Richting centrum, uitrijden Condédreef 
• Asverschuiving  

Maak van alle zijstraten (behalve 
Boerderijstraat en Sint Ro-
chuslaan) éénrichtingsverkeer 
(inkomend van de Doornikse-
wijk). Ontlast zo de zijstraten.  

Voorzie hier 
een rond-
punt 

Zet openbaar vervoer 
frequenter en sneller in in 
Condédreef 

Beverlaai:  
• controle zone 30 
• rijrichting veranderen op proef 
• woonerf maken 

• Fietstunnels en veilige oversteekplaatsen 
(Loofstraat, P. Beckstraat, Sint Sebastiaanslaan) 

• Fietsstraat P. Beckstraat (in verlengde toekomstig 
fietspad 

• Fietsverbinding Bruyningepad (extra spiegels han-
gen aan bochten t.h.v. bruggen 

• Aandacht voor voetpaden 

Loofstraat: 
• bij site: bovengronds kort parkeren 
• Parkeermeters wegnemen 
• Schop &goplaatsen en blauwe par-

keerplaatsen wegnemen 
• Geen bewonersparkeren 
• Blauwe zone  invoeren 

Grotere bomen in Beverlaai 

Groenonderhoud op 
braakliggend terrein 
Jozef Berteelestraat 

Meer groen in de 
wijk (Doorniksewijk, 
Sebastiaanslaan, …) 

Aanpakken zwerfvuil Sint 
Rochuslaan (sanctioneren 
sluikstorten) 

Braakliggende terreinen voorzien 
voor loskoppelbare zonnepanelen  

Afvalbakken 
terugplaatsen 
(zwerfvuil)  

Leegstand in Hovernier-
straat aanpakken 

Standaard zonnepanelen en warmte-
pomprecuperatie voorzien bij nieuw-
bouwprojecten  

Erfgoed terug zichtbaar maken  

Onveiligheidsgevoel bewoners ‘s avonds in 
centrum van de stad  

School :  
• Gevels behouden, bin-

nen moderniseren 
• De kerk wordt OC cf. 

Paulus (evl. Diensten 
zonder liturgie) 

Hoe drugsdealen 
tegengaan?  



 
Algemeen beleid: 
• architectuurwedstrijd uitschrijven voor nieuwe gebouwen 
• Openheid en ruimte in de straat/zicht op het park 
• Parkeerdruk in wijk niet verhogen 
• Meer groen met ruimte voor iedereen 
• Tijdelijke invulling voorzien ook voor de parking + onderhou-

den 
• Unieke locatie voor stadsverdichting 
• Mogelijks behoud gebouwen door ecologische duurzame 

ingrepen 
• Aanwezig erfgoed opwaarderen bv. horeca in koetshuis 
• Ondergronds waterreservoir 
• Onderhoud park door de stad? 
 

Programma: 

• Woonproject met appartementen, zorgwoningen, 
kinderopvang, bejaardenopvang in aparte blokken 
met verbinding naar het park 

• Groot deel kantoren/nijverheid voorzien 
• Divers aanbod (appartementen, huizen, winkels, 

groen)= mix, multifunctioneel 
• Betaalbare appartementen/serviceflats 
• Kinderopvang 
• Geen verkaveling, eengezinswoningen 
• Gene school 
• Zeker scholen, maar geen horeca 
• Hoger onderwijs 
• Ruimte voor socio-culturele verenigingen 
• Alles onteigen n en groene zone van maken 
• Ondergronds parkeren (niet betalend) 
• Centrum voor daklozen en migranten (enige i n 

Vlaanderen) 
 

Suggesties gebouw Loofstraat: 
• dieper inplanten en groen vooraan voorzien  
• Openheid creëren met het park 
• Open bebouwing als meerwaarde voor het park 
• Bebouwing van krantenwinkel tot aan het Wolvenpad opsplit-

sen in 3 bouwblokken i.p.v.  1 en 2 doorsteken maken naar het 
park 

• Geen hoogbouw, max. dezelfde hoogte als huizen aan de 
overkant. Nu is dit een muur in de Loofstraat vanaf de Door-
niksewijk tot voorbij ziekenhuis.? De aanbouw van blok 1 is ok.  

• Gebouw met architecturale waarde 
• Groenintegratie in kleinere lage gebouwen 
• Laagbouw max. 3 à 4 bouwlagen 
• Verkaveling voor villa’s 
• Geen lintbebouwing 
• Hoogbouw (tot 6 lagen) maar met openheid naar park. Niet 1 

blok; 
• Hoogbouw is meer zich en meer oppervlakte voor groen 
• Achterzijde van het gebouw zoals nieuw Overbeke plein 

Suggesties gebouw Doorniksewijk:  
• Bouwblok omdraaien en 

groenzone langs straat voor-
zien (onderhouden groen) 

• Geen gebouw aan de koets-
huizen– groen voorzien, park 
doorstrekken 

Suggesties Groen-park-belevingsplek: 
• Publiek karakter behouden 
• Uitbreiden en beschermen 
• Groenstrook voorzien naar het park  
• Onderhoud vijver en park 
• Sportaccommodatie op buurtniveau 
• Speeltoestellen voorzien 
• Vogels toelagen 
• ijssalon, restaurant, .. 
• 100% groenzone 
• Volkstuinen 
• Finse piste 
• Zwemvijver, lange zwemvijver 
• Pop-up 
• Hondenweide 
• Kiosk voor concertjes en ontmoeting 
• Ref. park spoor noord 
• Beschermd park in ere herstellen, uitbreiden zoals vroe-

ger en brugje terug plaatsen 
• Bewoning in het park en groen langs straatzijde 
• Minstens 1 toegang tot het park 
• Kijkgroen combineren met gebruiksgroen: ecologisch & 

biologische ruimte in de stad 

Groenzone (vroegere parking): 
• Serviceflats met verbinding naar Wol-

venstraat & Doorniksewijk 
• Parking permanent openstellen. Par-

keren buiten centrum promoten; 
ideale locatie: te voet en mogelijks 
openbaar vervoer 

Fietsverbindingen: 
• bredere groenstrook langs bestaande 

verbinding 
• Kortste verbinding realiseren 
• Geen fietsverbinding realiseren maar 

inzetten op bestaande 
• Doorsteek Doorniksewijk lig vlakbij 

oprit Wolvernburcht, parking van de 
bank 

• Vrije fietsverbinding zonder apparte-
menten 

• Verbinding  Condédreef– Loofstraat-
Doorniksewijk 

Gebouw kerkfabriek:  

• The Jane II 
• Buurthuis (ref. Serres Dubbele Haagjes) 
• Sint Annazaal 

Andere ontwikkelingen: 
KERK –DEKENIJ-SCHOOL 
• dekenij slopen=openheid op kruispunt en kerk zicht-

baar maken. School + parking behouden, maar meer 
groen in nieuwe open ruimte. 

• Overdekte markt 
• Verzameling van bedrijven– nijverheid 
• Ref. Sint Paulus, groen en ontmoetingszone naast druk-

ke Doorniksewijk. Parking behouden 
• School behouden (niet hoger/dieper bouwen). Door-

gang voor bewoners naar hun tuin 
• Sint Rochus kerk is belangrijk door ligging (kerkenplan 

Urbain): goede akoestiek + beste orgel van de stad. 
Nevenbestemming: klassieke concerten? 

• Wat met parochiale verenigingen? Reflex, Eeuwige 
lente, Femma, …? 

• Moskee 
• Bouwblok voor kerk slopen en plein maken met groen, 

bushalte met overdekte zitplaatsen. Huidige han-
delaars kunnen via ruilkoop zich her vestigen in de 
buurt of in oude dekenij.  

BIC SITE 
• Volwaardige parking van 

maken. Nu is er groot 
parkeertekort voor inwo-
ners zonder garage en 
werknemers uit wijk 

• Frituur moet blijven 

Varia: 
• Lantaarn t.h.v. spoed terug plaatsen 
• Blijven de geklasseerde paardenstallen?  
• Villa Nolf renoveren? 
• Uitgang appartementen Wolvenburg 

worden belemmerd door nieuwe laag-
bouw 

• In het schema komt vlakbij de paarden-
stallen een nieuw blok. De appartementen 
gebouwd langs Doorniksewijk kunnen niet 
akkoord gaan. In de bouwvergunning 
komt het park tot aan hun gebouw. De 
nooduitgang loopt aan achterzijde. Tijdens 
de aankoop werd belofte gedaan dat ze 
zouden uitkijken op groen.  

  RESULTATEN INFOMARKT 21 JUNI - PROJECTNIVEAU  



  RUIME OMGEVING LOOFSTRAAT



  SFEER IMPRESSIES
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