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Langs de Bredabaan, ter hoogte van het Gemeentehuis van Brasschaat, 
ligt het Dr. Roosensplein. In tegenstelling tot wat de naam impliceert, is dit 
geen organisch gegroeid “plein”, maar eerder de overgebleven restruimte 
op de kruising van de Donksesteenweg, de Frilinglei en de Bredabaan. Deze 
schijnbaar toevallige totstandkoming en de druk die de omliggende steenwegen 
uitoefenden op de ruimte hebben tot gevolg gehad dat het zich nooit heeft 
kunnen ijken als volwaardige ontmoetingsplaats of verblijfsruimte voor de stad 
- ten nadele van de lokale middenstand, zo blijkt. De minimale vrije oppervlakte 
geeft het plein eerder het karakter van een brede parkeerstraat dan van een 
gemeentelijk/stedelijk plein. 

Het is de ambitie van de Gemeente Brasschaat om het Dr. Roosensplein en de 
parkeerzone ter hoogte van de historisch waardevolle Rozenhoeve te ontwikkelen 
tot één geunifieerde en volwaardige verblijfsruimte, die stadsevenementen 
op verschillende schalen toelaat. Het nieuwe plein moet een tijdloos doch 
authentiek karakter uitstralen, aangenaam en vlot doorwaadbaar voor zachte 
weggebruikers, multifiunctioneel in gebruik en groen - een steppingstone naar 
het nieuwe Administratieve Centrum aan de Verhoevenlei.

Het nieuwe plein past binnen een masterplanvisie voor het centrumgebied van 
Brasschaat dat zich situeert langs de Bredabaan, tussen de Sint Antoniuskerk 
(op het Armand Reusensplein) en het Oude Gemeentehuis. Door de zones rond 
beide historische dragers als substantiële pleinen-dwars-op-de-steenweg uit te 
werken ontstaat een sterk lineair netwerk dat substantieel tegengewicht biedt 
aan het vluchtige van de Bredabaan en aldus centraliserend werkt.  

Het nieuwe plein wil alle waardevolle gebouwen en constructies in de nabijheid 
(de Rozenhoeve, het Oude Gemeentehuis en het oorlogsmonument) in de verf 
zetten en wordt onvermijdelijk, omwille van haar positie langs de gewestelijke 
Bredabaan, het uithangbord van de gemeente op bovenlokaal niveau. Naast 
haar directe rol als stedelijke verblijfsruimte, is het dus minstens even belangrijk 
na te denken over het verhaal dat het plein inhoudelijk zal uitdragen; hoe kan 
het plein op zichzelf een veruitwendiging zijn van Brasschaat als leefomgeving? 
Of met andere woorden, hoe vertalen we de Brasschaatse identiteit in een 
gecondenseerd ruimtelijk ontwerp?

De inspiratie halen we, hoe kan het ook anders, uit de straten van Brasschaat 
zelf en uit de treffende overeenkomsten met de zusterstad Bad Neuenahr-
Ahrweiler.

1. EEN PLEIN, EEN IDENTITEITSPLEK
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De ontwikkelingsmatrix hiernaast geeft een overzicht van de 
stedenbouwkundige ingrepen:

1. Bestaande situatie: de stedelijke ruimte leest als restruimtes in een 
stratennet;

2. We ontdoen de projectzone van alle hinderende structuren en ongezonde 
bomen;

3. De historische vista vanuit de Frilinglei met haar volwassen laanbomen wordt 
in ere hersteld. De straat loopt nu quasi rechtdoor tot aan de Bredabaan. 
De sine qua non voorwaarde voor de onderlinge doorwaadbaarheid is 
het doorknippen van de Donksesteenweg. Ook de lange vista vanuit 
de Bredabaan (de zogenaamde “punt” van de driehoekige restruimte ) 
wordt geëxpliciteerd als deel van het nieuwe plein. De Donksesteenweg 
rechtstreeks oprijden vanaf de Bredabaan kan niet meer.

4. Afbakening van de pleinzone dmv een nieuw “tapijt”: deze verbindt het 
belangrijk onroerend erfgoed en unifieert 2 subzones: een passief, intiem 
pleindeel en een actief, open pleindeel;

5. Organisatie van zones voor parkeren en opladen van de 2 subzones met 
duurzaam groen en water; ontstaan van een actieve evenementenzone en 
een passieve ontspanningszone rond een nieuw waterplein;

6. (Her)plaatsen van vaste pleinelementen (zitbanken, fietsenstallingen, ...).

De ruimtelijke verbrokkeling en heterogeniteit van alle randen wordt visueel 
herenigt door één heldere stedelijke ingreep: een nieuw, allesomhullend 
stenen “tapijt”. 
Een tapijt dat als onderlegger mag dienen voor alle huidige en toekomstige 
activiteiten eigen aan een levendige gemeente: (kerst)markten, evenementen, 
terrassen, rustruimte voor shoppers, ...
Een tapijt dat, dankzij haar eigenheid, de veiligheid van iedere (weg)gebruiker 
garandeert door de pleinzone aan iedere rand ondubbelzinnig af te bakenen. 
Deze zone is noch Bredabaan, noch Donksesteenweg, noch Frilinglei, noch 
Dr. Roosensplein - hier komt plaats voor iets anders. Hier komt één plein, dat 
dankzij de gunstige oriëntatie bijna voortdurend in de zon ligt.

De bovengaande ingrepen maken van het nieuwe Roosensplein een herkenbare 
belevingsruimte. Het is niet ondenkbaar dat dit het eind- of startpunt wordt 
van de shopbeleving in Brasschaat, wat een ruggensteun zou betekenen voor 
de lokale middenstand : dit plein wordt het rust-, keer- of startpunt van een 
namiddag shoppen in Brasschaat. Hier is er op een lentedag een eerste terras 
in de zon. Dit is m’as-tu-vu Brasschaat.

EEN NIEUW STEDELIJK TAPIJT

1 2

3 4

5 6

BRASSCHAAT EN BAD NEUENAHR-AHRWEILER
In het ontwerp voor het nieuwe Gemeenteplein wordt voortdurend 
suggestief teruggegrepen naar een aantal karakteristieke kenmerken 
van Brasschaat zelf enerzijds en de zusterstad Bad Neuenahr-Ahrweiler 
anderzijds. 

Bad Neuenahr is een pittoresk, agrarisch dorp dat zich in de idyllische 
Ahr-vallei genesteld heeft. Het heuvelachtige landschap en de 
meanderende rivier zijn dankbare bronnen die het landschap en de 
locale economie kleuren: de streek typeert zich door de wijnteelt, de 
appelboomgaarden en de badhuizen. De rotsachtige hellingen bestaan 
uit de typisch zwarte basaltsteen (Landskrone Ahr) en de vulkanische  
tufsteen van Ahrweiler.

Ook het straatbeeld van Brasschaat kleurt overwegend groen met grote 
laanbomen, groene bermen en waterlopen. De Rozenhoeve geeft  een 
onmiskenbaar agrarisch verleden prijs.

We hernemen de gelijkenissen in letterlijke en figuurlijke zin; 
Het nieuwe plein moet een aangename verblijfplek worden waar groen 
en water de belangrijkste rol spelen. We willen dat het plein ademt als 
een landschap door het aanplanten van nieuwe, lokale boomsoorten, 
en streven naar technische waterneutraliteit door het hemelwater 
zichtbaar te bufferen en te laten infilteren. Dat gebeurt bovengronds 
(in een meanderende, stedelijke wadi en dmv nieuwe fonteinen) én 
ondergronds (bij de aanwezige bomen). 
 
Het grafische patroon van het “tapijt” leest als een grid van uitvergrote 
stiksels op een donkere ondergrond - een letterlijke (kleurstelling van 
basaltsteen) en figuurlijke (bomengrid van de streuobstwiese) knipoog  
naar de zusterstad. 

Dergelijke verwijzingen maken dat het nieuwe plein ook haar rol als 
betekenisdrager vervult. Het is een plek van identitet en identificatie.
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1. De Ahr vallei

2. De historische punt voor het Oude Gemeentehuis 

3. Bovenaanzicht van de wijnranken

4. De Rozenhoeve

5. Badhuis in Bad Neuenahr

6-7. Straatbeeld van Brasschaat: volwassen bomen en waternetwerk

8. Basaltsteen

9. Het nieuwe tapijt
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BESTAANDE SITUATIE 
stratennetwerk (Bredabaan, Donksesteenweg, Frilinglei, Dr. Roosensplein)

 met verspreid, waardevol patrimonium
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MET ZITBANK ROND WADI
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NIEUWE SITUATIE
een geünifieerd gemeenteplein met subzones 

A - waterplein, B - evenementenplein 
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ZICHT OP HET EVENEMENTENPLEIN VANAF DE BREDABAAN
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GROENELEMENTEN

PLEINELEMENTEN
S

al
ix

 x
 s

ep
u

lc
ra

li
s 

ch
ry

so
co

m
a

A
ce

r 
x 

fr
ee

m
an

ii
 

“A
rm

st
ro

n
g

 T
w

o”

G
le

d
it

si
a 

x 
tr

ia
ca

n
th

os
 “

S
u

n
b

u
rs

t”

Na een analyse van het aanwezige groen werd beslist om zoveel 
mogelijk bestaand groen, indien in gezonde toestand, te behouden 
en enkel het ongezonde groen te verwijderen. Onder de te behouden 
bomen vallen de 6 bomen die de historische “punt” voor het Oude 
Gemeentehuis aflijnen, alsook de volwassen paardekastanjebomen in 
het verlengde van de Frillinglei. 
De nieuwe bomen in de Donksesteenweg (esdoorn) en langsheen de 
Bredabaan (valse christusdoorn) sluiten aan op de respectievelijke, 
bestaande straatbeelden - de valse christusdoorn werd specifiek 
gekozen omwille van haar licht gebladerte en beperkte schaduwworp. 
Midden op het nieuwe “waterplein” wordt een treurwilg voorzien die 
niet alleen typerend is voor waterkanten, maar het plein in de zomer 
van de nodige schaduw zal voorzien én, in volwassen toestand, dienst 
kan doen als natuurlijke klimboom. Een atypische boom in stedelijke 
omgevingen, die op deze plaats het onmiskenbare toonbeeld zal 
worden van Brasschaat als groene stad.

Waterplein: treurwilg (salix x sepulcralis chrysocoma)

Donksesteenweg: esdoorn (acer x freemanii “Armstrong Two”)

Plein langs Bredabaan: valse christusdoorn (“gleditsia x triacanothos “Sunburst”)

WATERELEMENTEN

referentiebeeld verdiepte watervakken

referentiebeeld fonteinen (links: Mons)

Net zoals het nieuwe groen, zal ook het element water een prominente 
rol spelen op het nieuwe Roosensplein. De zone voor de Rozenhoeve 
en de zone voor het Oude Gemeentehuis krijgen elk een eigen soort 
bovengronds “waterspel” en maken ondergronds deel uit van één 
gekoppeld waterneutraal verhaal.

In de zone voor de Rozenhoeve wordt een “bioswale” aangelegd - een 
stedelijke wadi die hemelwater buffert en op natuurlijke wijze filtert 
dankzij beplanting in een permanente bodem van stilstaand water in 
volle grond. 

De watervoorziening in de zone voor het Oude Gemeentehuis sluit 
dan weer aan op haar functie als evenementenplein en vertaalt zich 
in een aantal sproeikoppen die puur ifv het spel, of ook ceremonieel 
(huwelijken, herdenkingen, ...) ingezet kunnen worden. Het water van 
de fonteinen wordt afgeleid via verdiepte vakken en opgevangen in 
straatkolken die beiden in het patroon van de pleinverharding verwerkt 
zitten.

voorbeeld van een bioswale

fonteinzone met sproeikoppen 

waterplein in de vorm van een bioswale: permanent water met beplanting in volle grond

hoogwaterstand in het waterplein
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MOBILITEIT (PARKEREN)

Een nieuw plein impliceert een toename van traag verkeer (voetgangers 
en fietsers), al blijft het Roosensplein ook in de toekomst doorgang 
bieden aan personenwagens, bussen, interventiewagens (eerste hulp, 
brandweer, ...), de vuilniskar, ... die de gewestweg (de Bredabaan) op en 
af willen rijden. In samenwerking met de verschillende verkeersdiensten 
(mobiliteit, AWV, brandweer, politie) werd daarom een plan uitgewerkt 
dat de veiligheid van alle gebruikers vooropstelt door een zorgvuldige 
organisatie van de gebruiksstromen.

Het plan toont een verheldering van het stratenpatroon, waarbij de 
bestaande assen van de Donksesteenweg en de Frilinglei worden 
doorgetrokken en buigen bij samenkomst af tot aan de Bredabaan.  
Rechtdoorrijden tussen de Bredabaan en de Donksesteenweg is een 
privilege dat dmv klappalen voortaan enkel de hulpdiensten toekomt. 
Zo blijft het pleindeel voor het Oude Gemeentehuis, dat omwille van 
veiligheid en eenvoud van handhaving als “(woon)erf” zone bestempeld 
zal worden, grotendeels verkeersvrij, op enkele parkeerplaatsen na. 
Het verlengen van de bestaande assen doet een nieuw, volledig 
verkeersvrij pleindeel ontstaan thv de Rozenhoeve dat, in volle zon, 
als informele terraszone kan dienen. Water zorgt hier voor natuurlijke 
verfrissing, een zitbank vormt een lage buffer naar de straat en een 
nieuwe boom zorgt voor schaduw en groen.

Het aantal parkeerplaatsen binnen de projectzone werd nagenoeg 
behouden:
- huidig aantal parkeerplaatsen in de projectzone: (20+57=)77 
- nieuw aantal parkeerplaatsen in de projectzone: (38+10+28=) 76, 
waarvan 3 mindervalideplaatsen. 

Alle parkeerplaatsen worden volgens de regels aangeduid met 
klinknagels met de letter ‘P’. De mindervalideplaatsen krijgen 
bijkomend een bord en een sticker. Verder wordt er, in het kader van het 
aanwezige mobipunt, een laadpaal voor elektrische wagens voorzien 
aan de uiterste 2 dwarse parkeerplaatsen thv de hoogspanningscabine. 

zones voor haaks en dwars parkeren op het plein (parkeernagels en palen)

zones voor langs parkeren langs de straat (op gerecupereerde kasseien)

rijrichtingen

FIETSEN

De bestaande publieke, overdekte fietsenstalplaatsen worden 
grotendeels gerecupeerd en verplaatst om het oorspronkelijke aantal 
nagenoeg te behouden. Om het aantal private fietsenstalplaatsen 
voor het gemeentepersoneel op te krikken, worden een aantal nieuwe 
fietsluifels bijgeplaatst. Onderstaand de aantallen:
- huidig aantal overdekte fietsenstalplaatsen: 88 
- huidig aantal private fietsenstalplaatsen: 16
- nieuw aantal overdekte fietsenstalplaatsen: 80 (-8 tov bestaande)
- nieuw aantal private fietsenstalplaatsen: 32 (+16 tov bestaande)

Binnen de nieuwe omheining van de private fietsenstalplaats wordt 
tevens een nieuw elektrisch oplaadpunt voorzien.
Het huidige principe van de fietsbeugels wordt behouden omdat deze 
ruim genoeg zijn om elke soort fiets (ook de grotere bakfietsmodellen) 
te stallen én voldoende tussenruimte laten. Dankzij dit principe wordt 
Brasschaat op vandaag aanzien als één van de steden die uitblinkt op 
vlak van fietsinfrastructuur.

Het fietspad langs de Bredabaan wordt louter heraangelegd in rode 
betonklinkers, het fietspad in de Donksesteenweg wordt verbreed tot 
2,5m en aangelegd in rode asfalt om deel uit te maken van de fietsplus-
route en langs de rijbaan die het plein doorkruist wordt een 2,5m brede 
secundaire fietsroute aangelegd, die het bestaande fietsnetwerk aan 
alle zijden verbindt.

recuperatie van de bestaande fietsenstallingen

fietsenstalplaatsen (recuperatie van bestaande fietsluifels en -beugels)

continuïteit van de fietspaden
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MOBILITEIT (PARKEREN)
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STADSMEUBILAIR

Het nieuwe stedelijke tapijt van kleiklinkers gedraagt zich als een alles-
bedekkend, unifiërend medium. Zo lijken ook de nieuwe zitelementen 
op het plein te zijn ontstaan door het louter “opduwen” van dat tapijt 
- als extrusie van de klinkerverharding. Dit maakt dat deze opgaande 
elementen (rond het monument en langs het waterplein) niet teveel 
aandacht vragen, maar vooral gewoon functioneel zijn. 
Onder de bestaande paardekastanjebomen in het verlengde van de 
Frilinglei, waar ook nu reeds banken staan. worden de zitbanken van 
Brasschaat zelf geplaatst.

Ook de afzetpalen langs en op het plein en ander stalen hekwerk (rond 
de fietsenstalling) worden sober opgevat en zoveel mogelijk in natuur 
RVS of gegalvaniseerd staal voorzien. 
Verspreide vuilnisbakken zijn van het type Brasschaat. De bestaande 
bushalte wordt herplaatst. Het bestaande mobiele ledscherm wordt 
vervangen door een vast ledscherm tegen de oostgevel van het Oude 
Gemeentehuis (zijde Bredabaan).

De nodige elektrische aansluitingen voor markten e.d. worden 
ondergronds voorzien. De exacte positie ervan zal in samenspraak met 
de nutsmaatschappijen bepaald worden.

Opgehoogde zitbank in Odense, Denemarken

zitbanken type Brasschaat

straatmeubilair: onroerende zitelementen, bushokje, LEDscherm, fietsomheining, ... 

ingestorte RVS 
afzetpalen

VERLICHTING

Verlichting is een zaak voor specialisten - ook voor het plein zal er 
een gedetailleerde lichtstudie uitgevoerd worden in een latere fase. 
Onderstaand wel al kort de algemene principes die gehanteerd worden.

Het plein zelf laat zich vooral kenmerken door de aanwezigheid van het 
op de inventaris voor bouwkundig erfgoed opgenomen Gemeentehuis. 
‘s Avonds is het dan ook de bedoeling dat de historische gevel van het 
Gemeentehuis zelf, vanuit eigen gevel, opgelicht wordt en zodoende, 
opvalt. 
De handelspanden aan de rand van het plein zullen het plein reeds 
indirect verlichten via hun vitrine, waardoor het plein zelf eerder 
“onderbelicht” mag blijven. We stellen armaturen voor die aangebracht 
worden op de gevels aan de randen; deze voorkomen onnodig strooilicht 
of verblinding vanop oogniveau, zijn vandaalbestendiger (want geen 
vrijstaande palen), wat al bij al een duurzame, onderhoudsvriendelijke, 
kost-efficiënte én functionele oplossing biedt met aangename 
belevingswaarde. 

Er dient te worden onderzocht of het thv het waterplein en de fonteinen 
haalbaar is om bijkomende indirecte verlichting, ingebouwd in de 
pleinelementen (bomen, palen, zitbanken, spuitmonden...) te voorzien.

In de Donksesteenweg worden klassieke verlichtingspalen geplaatst 
met paalhoogte 6m en op ca.18m tussenafstand. Er wordt bekeken of 
de bestaande palen gerecupereerd kunnen worden - de armaturen zelf 
worden vernieuwd. 
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Photometric reports

NOVARA L LED SINGLE
NOVARA L LED Lichtpoller
12.72601.0V023 8 LED WEIß (3000K) - 10W SKI

Illuminating bollard NOVARA L single
Housing made of die-cast aluminium
Glass cover of ESG float glass
Equipped with 8 high output LED's - Approx. 10W
Colour: white (approx.3000K)
Ingress protection IP65, protection rating I
Bollard made of steel ø 60,3 mm, galvanised
LSH 900 mm
Embedded base with 2 openings for cable entry
With inspection-door and C-rail for fuse-box
Including fuse box model HSW 1196
Bracket made of aluminium, Overhanging 140 mm
Colour: DB 703

Technical values

Wind catching surface 0,028 m²
ULOR 0,57%
Ingress protection IP65

Rated input power [W] 10.0
Rated luminous flux [lm] 321.0
Efficiency [lm/W] system 32.1

LED lifetime:
L80 B10 / 85.000h - TA <= 25°C
L70 B10 / 50.000h - TA >25 - <=50°C

 

Advantages

· Optimal illumination of foot paths and building entrances
· Optional LED or conventional equipment
· Highly vandal resistant design available
 

Downloads

Drawings: NOVARA.DXF.zip
 Novara_L_LP.png
Installation instructions: HessMA_NOVARA_L_LED.pdf
Photometric data: NOVARA

L_illuminating_bollard_IES-
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ZICHT OP WATERPLEIN VOOR ROZENHOEVE
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Het nieuwe plein bestaat uit een donkere, bruin-zwarte basissteen 
met daarin een helder, licht-grijze contraststeen. Dit bijna zwart-witte 
contrast in de bestrating maakt dat het nieuwe plein zich duidelijk 
aftekent tov het omliggende straatweefsel en leest als stedelijke 
ruimte. Zoals eerder aangegeven is het kleurgebruik tevens een 
verwijzing naar de stenen van de Brasschaatse zusterstad Bad 
Neuenahr-Ahrweiler.

PLEINVERHARDING
De donkere basissteen wordt voorzien in gebakken kleiklinkers. 
Deze stenen zijn, dankzij de natuurlijke kleien en de specifieke 
bakprocedure, tot in de massa kleurvast. Bij vervanging of herstel 
op lange termijn zullen er dus nauwelijks tot geen kleurverschillen 
optreden, wat het duurzaam kwalitatief uitzicht van het pleinvlak 
waarborgt. De donkerte maakt de steen ook weinig gevoelig voor 
vervuiling door waterinfiltratei. De steen is ook geschikt voor 
verwerking in opgaande constructies (zitbanken, lage muurtjes, ...), 
waardoor de esthetische uniformiteit van het plein gegarandeerd kan 
worden.
Het formaat is een langformaat dat de menselijke maat weerspiegelt.  
Hoewel auto’s het plein nog steeds kunnen oprijden, geeft de 
klinkermaat wel aan dat ze zich aan de trage weggebruikers moeten 
aanpassen.  
 
De oppervlakte van dergelijke kleisteen is half-ruw; geschikt voor 
zowel voet- als autoverkeer. De steen wordt koud geplaatst, met 
een minimale voeg (2-3mm) en in een (stil) legverband dat zo goed 
mogelijk bestand is tegen het manoeuvreren van wagens (visgraat- of 
elleboogverband). 
Belangrijk aandachtspunt bij kleiklinkerverhardingen is het vastzetten 
van het verband. Daartoe maken we dankbaar gebruik van het 
ontworpen grafische grid van witte, betonstenen “stiksels”, geplaatst 
op een asmaat van ca. 7x7m. De breedtemaat van de betonstenen 
wordt doorgetrokken in donkere kleiklinkers in volsteensverband 
en worden bij elke dubbele asmaat ondergronds verankerd (in 
cementbed). 

De lichte tegenhanger van de kleiklinkers is, zoals aangegeven, een 
lichtgrijze betonsteen. Ze is als het ware de stedelijke, industriële 
tegenhanger van de natuurlijke kleiklinker. De combinatie van 
pigmenten en zichtbare natuursteengranulanten in de toplaag, geeft 
de betonsteen een blijvend fris (kleurvast) uitzicht. De steen wordt 
bijkomend behandeld tegen waterinfiltratie om vervuiling tegen te 
gaan. De stenen worden op groot formaat (ca. 1m x 0,5m) geplaatst 
en lezen zo als de esthetische stiksels die het pleinvlak aaneenrijgen.

WEGENIS
De wegenis wordt voorzien in een verduurzaamd asfalt. Het zwarte 
van het asfalt voorkomt een al-te-harde visuele breuk tussen de twee 
subzones van het plein. Qua onderhoud en in deze toepassing is 
asfalt veruit de meest kost-efficiënte oplossing. 

2. MATERIALITEIT & DETAILLERING
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Overzicht patroon

uitlijning

donkere strengpers kleiklinker
formaat ca. 240x80x80

elleboog / visgraatverband contraststenen: 
kleiklinker en betonsteen

Verhardingstype Opbouw
4 cm toplaag APT-D 
6 cm onderlaag APO-A 
6 cm onderlaag APO-A 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
20 cm onderfundering type II 
Geotextiel

4 cm toplaag AB-4C (rood) 
7 cm onderlaag APO-A 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
 20 cm onderfundering type II
 Geotextiel

Fietspadtegels 300x150x100 – rood 
4 cm legbed van granulaatmengsel 0/6.3 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
12 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
20 cm onderfundering type II 
Geotextiel

Langformaat hoogte 80 mm (240x80x80) Zwart gekleurd, visgraatverband 
4 cm legbed van granulaatmengsel 0/6.3 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
15 cm steenslagfundering zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Langformaat hoogte 80 mm (240x80x80) Zwart gekleurd – belijning ingemorteld
 3 cm mortelbed voor bestratingen van gebakken straatstenen (Voegvulling mortel bouwklasse B6-B10) 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
20 cm onderfundering type II 
Geotextiel

Betonstraatsteen Wit (100x50x16) in legpatroon
4 cm legbed van granulaatmengsel 2/6.3
17 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Betonstraatsteen Wit (100x50x16) in legpatroon
3 cm mortelbed voor bestratingen
17 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Kasseien uit opbraak
7 cm bed van steenslag 2/6.3 voor bestratingen van in rijen te leggen kasseien
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
11 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Klinker grijs 220x220x100
Legbed van zand voor betonstraatstenen 3 cm
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
13 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Asfalt rijweg

Fietspad: versie asfalt

Voetpaden – dubbelklinker

Parkeervakken – recuperatiekassei

Betonstenen (wit) - insluiting

Betonstenen (wit) - vlak

Kleiklinker zwart - insluiting

Kleiklinkers zwart - vlak

Fietspad: versie fietspadtegels

Overzicht van de toegepaste verhardingstypes met respectievelijke opbouw

Impressies van de witte betonsteen met licht opgeruwd oppervlak; het opruwen maakt dat de kleurvaste natuursteengranulaten 
zichtbaar komen te zitten aan het oppervlak

Impressies van de donkere strengpers kleiklinker in visgraat of elleboogverband 
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Het nieuwe plein bestaat uit een donkere, bruin-zwarte basissteen 
met daarin een helder, licht-grijze contraststeen. Dit bijna zwart-witte 
contrast in de bestrating maakt dat het nieuwe plein zich duidelijk 
aftekent tov het omliggende straatweefsel en leest als stedelijke 
ruimte. Zoals eerder aangegeven is het kleurgebruik tevens een 
verwijzing naar de stenen van de Brasschaatse zusterstad Bad 
Neuenahr-Ahrweiler.

PLEINVERHARDING
De donkere basissteen wordt voorzien in gebakken kleiklinkers. 
Deze stenen zijn, dankzij de natuurlijke kleien en de specifieke 
bakprocedure, tot in de massa kleurvast. Bij vervanging of herstel 
op lange termijn zullen er dus nauwelijks tot geen kleurverschillen 
optreden, wat het duurzaam kwalitatief uitzicht van het pleinvlak 
waarborgt. De donkerte maakt de steen ook weinig gevoelig voor 
vervuiling door waterinfiltratei. De steen is ook geschikt voor 
verwerking in opgaande constructies (zitbanken, lage muurtjes, ...), 
waardoor de esthetische uniformiteit van het plein gegarandeerd kan 
worden.
Het formaat is een langformaat dat de menselijke maat weerspiegelt.  
Hoewel auto’s het plein nog steeds kunnen oprijden, geeft de 
klinkermaat wel aan dat ze zich aan de trage weggebruikers moeten 
aanpassen.  
 
De oppervlakte van dergelijke kleisteen is half-ruw; geschikt voor 
zowel voet- als autoverkeer. De steen wordt koud geplaatst, met 
een minimale voeg (2-3mm) en in een (stil) legverband dat zo goed 
mogelijk bestand is tegen het manoeuvreren van wagens (visgraat- of 
elleboogverband). 
Belangrijk aandachtspunt bij kleiklinkerverhardingen is het vastzetten 
van het verband. Daartoe maken we dankbaar gebruik van het 
ontworpen grafische grid van witte, betonstenen “stiksels”, geplaatst 
op een asmaat van ca. 7x7m. De breedtemaat van de betonstenen 
wordt doorgetrokken in donkere kleiklinkers in volsteensverband 
en worden bij elke dubbele asmaat ondergronds verankerd (in 
cementbed). 

De lichte tegenhanger van de kleiklinkers is, zoals aangegeven, een 
lichtgrijze betonsteen. Ze is als het ware de stedelijke, industriële 
tegenhanger van de natuurlijke kleiklinker. De combinatie van 
pigmenten en zichtbare natuursteengranulanten in de toplaag, geeft 
de betonsteen een blijvend fris (kleurvast) uitzicht. De steen wordt 
bijkomend behandeld tegen waterinfiltratie om vervuiling tegen te 
gaan. De stenen worden op groot formaat (ca. 1m x 0,5m) geplaatst 
en lezen zo als de esthetische stiksels die het pleinvlak aaneenrijgen.

WEGENIS
De wegenis wordt voorzien in een verduurzaamd asfalt. Het zwarte 
van het asfalt voorkomt een al-te-harde visuele breuk tussen de twee 
subzones van het plein. Qua onderhoud en in deze toepassing is 
asfalt veruit de meest kost-efficiënte oplossing. 

2. MATERIALITEIT & DETAILLERING
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Overzicht patroon

uitlijning

donkere strengpers kleiklinker
formaat ca. 240x80x80

elleboog / visgraatverband contraststenen: 
kleiklinker en betonsteen

Verhardingstype Opbouw
4 cm toplaag APT-D 
6 cm onderlaag APO-A 
6 cm onderlaag APO-A 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
20 cm onderfundering type II 
Geotextiel

4 cm toplaag AB-4C (rood) 
7 cm onderlaag APO-A 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
 20 cm onderfundering type II
 Geotextiel

Fietspadtegels 300x150x100 – rood 
4 cm legbed van granulaatmengsel 0/6.3 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
12 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
20 cm onderfundering type II 
Geotextiel

Langformaat hoogte 80 mm (240x80x80) Zwart gekleurd, visgraatverband 
4 cm legbed van granulaatmengsel 0/6.3 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
15 cm steenslagfundering zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Langformaat hoogte 80 mm (240x80x80) Zwart gekleurd – belijning ingemorteld
 3 cm mortelbed voor bestratingen van gebakken straatstenen (Voegvulling mortel bouwklasse B6-B10) 
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 
20 cm onderfundering type II 
Geotextiel

Betonstraatsteen Wit (100x50x16) in legpatroon
4 cm legbed van granulaatmengsel 2/6.3
17 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Betonstraatsteen Wit (100x50x16) in legpatroon
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17 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
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Geotextiel

Kasseien uit opbraak
7 cm bed van steenslag 2/6.3 voor bestratingen van in rijen te leggen kasseien
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
11 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Klinker grijs 220x220x100
Legbed van zand voor betonstraatstenen 3 cm
10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
13 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels
20 cm onderfundering type II
Geotextiel

Asfalt rijweg

Fietspad: versie asfalt

Voetpaden – dubbelklinker

Parkeervakken – recuperatiekassei

Betonstenen (wit) - insluiting

Betonstenen (wit) - vlak

Kleiklinker zwart - insluiting

Kleiklinkers zwart - vlak

Fietspad: versie fietspadtegels

Overzicht van de toegepaste verhardingstypes met respectievelijke opbouw

Impressies van de witte betonsteen met licht opgeruwd oppervlak; het opruwen maakt dat de kleurvaste natuursteengranulaten 
zichtbaar komen te zitten aan het oppervlak

Impressies van de donkere strengpers kleiklinker in visgraat of elleboogverband 
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+10.63+10.60+10.60

+10.76

open stootvoegen of open stenen ifv
de overloop van het waterplein

- donkere kleiklinker LF240x80x80 (gladdere afwerking mogelijk?) in cementmortel
- funderingsmetselwerk (volle betonblokken 390x190x190)
- PE-folie
- betonnen funderingszool op werkvloer

30

- koud geplaatste kleiklinker LF240x80x80
- legbed van porfiersteenslag 2/5 0.07m
- continue steenslagfundering type II 0.10m
- niet-continue steenslagfundering 20/40 0.17m
- geotextiel

HERAANLEG GEMEENTEPLEIN BRASSCHAAT - INDICATIEVE DETAILSNEDE
"Waterplein"
Compagnie-O architecten, 26 februari 2020

1%

1%

1%

1%

1%

2% 2%

2.5- max 3%

1%

- toplaag in asfalt type AB-4C 0.04m
- onderlaag in asfalt type APO-A 0.08m
- continue steenslagfundering type II 0.10m
- niet-continue steenslagfundering 20/40 0.25m
- geotextiel

- holgoot in asfalt type AB-4C 0.09m
- continue steenslagfundering type II 0.10m
- niet-continue steenslagfundering 20/40 0.25m
- geotextiel

afzetpaal inox (RVS316L), ingestort

25016

liquide waterdichte coating nodig?liquide waterdichte coating nodig?

- koud geplaatste kleiklinker LF240x80x80
- legbed van porfiersteenslag 2/5 0.07m
- continue steenslagfundering type II 0.10m
- niet-continue steenslagfundering 20/40 0.17m
- geotextiel

bestaande Lindebomen
(overkant straat)

+10.32

+9.88

doorlaat +9.45

bodem zitput +9.30

waterpeil +9.83 +9.88

+10.66
+10.76

open stootvoegen of open stenen ifv
de overloop van het waterplein

min. grondwaterstand +9.16

gem. grondwaterstand +9.39

max. grondwaterstand +9.56

Het waterplein ligt in de luwte van de hoge laanbomen langs de 
Frilinglei en krijgt een nieuw ijkingspunt rond een centraal ingeplante 
treurwilg. In volwassen toestand is dit een ideale klimboom, met een 
kruin van zo’n 20 meter diameter. 
De oriëntatie zit er goed; op een mooie dag kan je, in centrum 
Brasschaat, met je snoet in de zon, of nog net in de schaduw van 
de grote wilg, in alle rust aan het water zitten. Dit is een plek om te 
verpozen. 

Het plein helt hier heel licht (2,5%) af richting een verdiept watervlak 
dat aangeplant is met waterminnende en -zuiverende planten. 
Deze meanderende wadi (een knipoog naar de Ahrvallei) krijgt aan 
straatzijde een opstaande zitbank die de nodige “rugdekking” geeft 
naar de omliggende straten. 

Door de helling minimaal te houden (2,5% is nauwelijks 
waarneembaar) , blijft ook het waterplein geschikt voor het 
organiseren van kleinschaligere buitenactiviteiten (trouwrecepties, 
...), terrassen, enz. 

WATERPLEIN

detailsnede van de zitbank rond de stedelijke wadi op het waterplein (schaalloos): opbouw cfr. overzicht verhardingstypes op p.23
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- legbed van porfiersteenslag 2/5 0.07m
- continue steenslagfundering type II 0.10m
- niet-continue steenslagfundering 20/40 0.17m
- geotextiel
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bestaande Lindebomen
(overkant straat)

+10.32

+9.88

doorlaat +9.45
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waterpeil +9.83 +9.88
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+10.76

open stootvoegen of open stenen ifv
de overloop van het waterplein

min. grondwaterstand +9.16

gem. grondwaterstand +9.39

max. grondwaterstand +9.56

In tegenstelling tot het plein zelf, dat in kleiklinkers wordt aangelegd, 
wordt de rijbaan (incl. goten) uitgewerkt in asfalt. Om de visuele 
continuïteit van het pleinvlak te bewaken, wordt er zo min mogelijk met 
hoogteverschillen gewerkt tussen de fietsers- en voetgangerszone en 
de rijbaan. In plaats daarvan zorgen palen voor een veilige scheiding 
tussen de verschillende weggebruikers. 
Waar het pleinvlak aansluit op de omliggende straten wordt een brede 
inritband voorzien, die thv de rijbaan een hoogteverschil genereert; 
het oprijden van het plein gaat zo met een automatische vertraging 
gepaard.
Ook op het plein zelf werden alle opgaande elementen 
(bomen, zitbanken, palen) zo gepositioneerd dat ze indirect de 
manoeuvreerruimte mee helpen afbakenen. 

Omwille van veiligheidsredenen werd beslist de subzone voor het 
Oude Gemeentehuis als (woon)erf te bestempelen. Dit wil zeggen 
dat het parkeren beperkt wordt tot de aangeduide zones, de snelheid 
beperkt is tot 20km/h en er overal vrij gespeeld mag worden; 
voetgangers en fietsers hebben er voorrang.
Om te voorkomen dat er ook op de rijbaan gespeeld zou mogen 
worden, geldt het (woon)erf hier niet meer. 
De tweede subzone (waterplein) wordt rondom rond afgeboord met 
een verhoogde zitbank en palenrij zodat persoonswagens er niet 
kunnen oprijden. Enkele palen zijn inklapbaar ifv de vrije doorrit van 
hulpdiensten.

WEGENIS

detailsnede van het nieuwe pleinprofiel thv de rijbaan (schaalloos): opbouw cfr. overzicht verhardingstypes op p.23 
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Op en rond het plein worden nieuwe parkeerplaatsen geïntegreerd. 
Om op lange termijn flexibiliteit toe te laten, wordt een duidelijk 
visueel onderscheid gemaakt tussen parkeerzones op het plein en 
parkeerzones naast het plein. 
De zones naast het plein zijn langse parkeerplaatsen op 
gerecupereerde kasseistenen (zoals elders in Brasschaat). 
De parkeerzones op het plein zijn dwars of haaks en worden subtieler 
aangeduid met palen en parkeernagels (met de letter P). Het “tapijt” 
van kleiklinkers en het grafsiche patroon lopen er gewoon onderdoor. 
Het idee is dat de nagels en palen eenvoudig te verwijderen zijn indien 
in de toekomst beslist zou worden om deze parkeerplaatsen  alsnog 
te supprimeren en de parkeerzone bij het plein te betrekken. Die 
vraag kan misschien zelfs op kortere termijn al aan de middenstand 
zelf gesteld worden - misschien verkiezen sommige zaken er wel voor 
een terras in te richten voor hun vitrine ipv een parkeerplaats.

De bestaande fietsenstallingen en beugels worden zoveel mogelijk 
gerecupereerd. De fietsenstalling voor het personeel wordt in 
capaciteit uitgebreid en voorzien van een nieuw hekwerk met poorten.
De kleurstelling wordt afgestemd op deze van de fietsluifels.
De exacte detaillering en bediening van de nieuwe omheining dient 
in een latere fase nader ontworpen te worden. Voorlopig voorziet het 
ontwerp in twee automatische schuifpoorten met badgecontrole.

STALLEN EN PARKEREN

detail (zij- en bovenaanzicht) van de nieuwe omheinde fietsenstalling (schaalloos)

(4
3)

(1089)

1%

- koud geplaatste kleiklinker LF240x80x80
- legbed van porfiersteenslag 2/5 0.07m
- continue steenslagfundering type II 0.10m
- niet-continue steenslagfundering 20/40 0.17m
- geotextiel

opgaand gecementeerde kleiklinker LF240x80x80
open stootvoeg rondom rond, met onderliggende drainageslab

etafoam 5mm + elastische kit rond monument

- koud geplaatste kleiklinker LF240x80x80
- legbed zandcement 0.03m
- continue steenslagfundering met toevoegsel type IIA 0.04-0.20m
- drainagemat (niet-destructief bevestigd aan ondergrond/verwijderbaar)

plaastelijk dikkere cementvoeg
ifv realisatie continue bolling

(1
2) (4
)

(8
3)

(4
0)

OPTIE 1 OPTIE 2

HERAANLEG GEMEENTEPLEIN BRASSCHAAT - INDICATIEVE DETAILSNEDE
Verhoogd patform bij monument
Compagnie-O architecten, 26 februari 2020

De zone tussen het Oude Gemeentehuis en het oorlogsmonument 
wordt voorbehouden als “ceremoniële” zone voor trouwerijen, 
herdenkingsdiensten, ... .
Het monument krijgt een nieuw, cirkelvormig platform met een 
toegankelijke zitrand rondom rond. Het platform wordt uitgewerkt in 
dezelfde kleiklinkers als de bestrating, alsof het tapijt er plaatselijk 
omhooggetrokken werd en door het monument werd doorprikt. Het 
platform maakt dat het monument opgaat in de publieke ruimte - 
het is toegankelijker, vriendelijker. Gezien het monument inclusief 
sokkel een erfgoedwaarde heeft, wordt de nieuwe constructie er niet-
desctructief bovenop aangebracht.

Rond het platform worden er radiaal een aantal fonteinsproeiers 
geplaatst. De sproeiers werken op gefilterd hemelwater en kunnen 
naar wens louter speels of juist doelgericht gebruikt worden, om een 
bepaald evenement of een bepaalde dienst bij te staan.
De sproei is een fijne straal die een verfrissende mist verspreidt.

De exacte positie van de ondergrondse elektrische voorzieningen 
(ifv markten, evenmenten, ...) moet nog gekozen worden, maar zal 
vermoedelijk in de nabijheid van de voorgeveltrap zijn.

MONUMENT MET FONTEIN

detailsnede en -bovenanzicht van het nieuwe platform rond het bestaande oorlogsmonument, 
rood is bestaande situatie, schaalloos detail, opbouw cfr. overzicht verhardingstypes op p.23



26/40 Heraanleg gemeenteplein brasschaat, maart 2020 - voorontwerp 2 27/40

78

78 aoa 171 schuifpoort

aoa 230
aoa 230

78

78 aoa 79

484

aoa 79 78

M20 8.8 bouten
stalen voetplaat 200x200x15

(krimpvrij opgevuld)

220

O
m

heining fietsenstalling
C

om
pagnie-O

 architecten 10/03/2020

aoa 230
aoa 230

1076

Op en rond het plein worden nieuwe parkeerplaatsen geïntegreerd. 
Om op lange termijn flexibiliteit toe te laten, wordt een duidelijk 
visueel onderscheid gemaakt tussen parkeerzones op het plein en 
parkeerzones naast het plein. 
De zones naast het plein zijn langse parkeerplaatsen op 
gerecupereerde kasseistenen (zoals elders in Brasschaat). 
De parkeerzones op het plein zijn dwars of haaks en worden subtieler 
aangeduid met palen en parkeernagels (met de letter P). Het “tapijt” 
van kleiklinkers en het grafsiche patroon lopen er gewoon onderdoor. 
Het idee is dat de nagels en palen eenvoudig te verwijderen zijn indien 
in de toekomst beslist zou worden om deze parkeerplaatsen  alsnog 
te supprimeren en de parkeerzone bij het plein te betrekken. Die 
vraag kan misschien zelfs op kortere termijn al aan de middenstand 
zelf gesteld worden - misschien verkiezen sommige zaken er wel voor 
een terras in te richten voor hun vitrine ipv een parkeerplaats.

De bestaande fietsenstallingen en beugels worden zoveel mogelijk 
gerecupereerd. De fietsenstalling voor het personeel wordt in 
capaciteit uitgebreid en voorzien van een nieuw hekwerk met poorten.
De kleurstelling wordt afgestemd op deze van de fietsluifels.
De exacte detaillering en bediening van de nieuwe omheining dient 
in een latere fase nader ontworpen te worden. Voorlopig voorziet het 
ontwerp in twee automatische schuifpoorten met badgecontrole.

STALLEN EN PARKEREN

detail (zij- en bovenaanzicht) van de nieuwe omheinde fietsenstalling (schaalloos)

(4
3)

(1089)

1%

- koud geplaatste kleiklinker LF240x80x80
- legbed van porfiersteenslag 2/5 0.07m
- continue steenslagfundering type II 0.10m
- niet-continue steenslagfundering 20/40 0.17m
- geotextiel

opgaand gecementeerde kleiklinker LF240x80x80
open stootvoeg rondom rond, met onderliggende drainageslab

etafoam 5mm + elastische kit rond monument

- koud geplaatste kleiklinker LF240x80x80
- legbed zandcement 0.03m
- continue steenslagfundering met toevoegsel type IIA 0.04-0.20m
- drainagemat (niet-destructief bevestigd aan ondergrond/verwijderbaar)

plaastelijk dikkere cementvoeg
ifv realisatie continue bolling

(1
2) (4
)

(8
3)

(4
0)

OPTIE 1 OPTIE 2

HERAANLEG GEMEENTEPLEIN BRASSCHAAT - INDICATIEVE DETAILSNEDE
Verhoogd patform bij monument
Compagnie-O architecten, 26 februari 2020

De zone tussen het Oude Gemeentehuis en het oorlogsmonument 
wordt voorbehouden als “ceremoniële” zone voor trouwerijen, 
herdenkingsdiensten, ... .
Het monument krijgt een nieuw, cirkelvormig platform met een 
toegankelijke zitrand rondom rond. Het platform wordt uitgewerkt in 
dezelfde kleiklinkers als de bestrating, alsof het tapijt er plaatselijk 
omhooggetrokken werd en door het monument werd doorprikt. Het 
platform maakt dat het monument opgaat in de publieke ruimte - 
het is toegankelijker, vriendelijker. Gezien het monument inclusief 
sokkel een erfgoedwaarde heeft, wordt de nieuwe constructie er niet-
desctructief bovenop aangebracht.

Rond het platform worden er radiaal een aantal fonteinsproeiers 
geplaatst. De sproeiers werken op gefilterd hemelwater en kunnen 
naar wens louter speels of juist doelgericht gebruikt worden, om een 
bepaald evenement of een bepaalde dienst bij te staan.
De sproei is een fijne straal die een verfrissende mist verspreidt.

De exacte positie van de ondergrondse elektrische voorzieningen 
(ifv markten, evenmenten, ...) moet nog gekozen worden, maar zal 
vermoedelijk in de nabijheid van de voorgeveltrap zijn.

MONUMENT MET FONTEIN

detailsnede en -bovenanzicht van het nieuwe platform rond het bestaande oorlogsmonument, 
rood is bestaande situatie, schaalloos detail, opbouw cfr. overzicht verhardingstypes op p.23



28/40 Heraanleg gemeenteplein brasschaat, maart 2020 - voorontwerp 2 29/40

3. TECHNISCHE STUDIE 
U

S

B

zitbank

zitbank

U

S

B

U

S

B

zitbank

zitbank

zitbank zitbank

PLAN BESTAANDE TOESTAND SCHAAL 1/500



28/40 Heraanleg gemeenteplein brasschaat, maart 2020 - voorontwerp 2 29/40

3. TECHNISCHE STUDIE 

U

S

B

zitbank

zitbank

U

S

B

U

S

B

zitbank

zitbank

zitbank zitbank

PLAN BESTAANDE TOESTAND SCHAAL 1/500



30/40 Heraanleg gemeenteplein brasschaat, maart 2020 - voorontwerp 2 31/40

U

S

B

U

S

B

U

S

B

U

S

B

U

S

B

U

S

B

PLAN NIEUWE TOESTAND SCHAAL 1/500



30/40 Heraanleg gemeenteplein brasschaat, maart 2020 - voorontwerp 2 31/40

U

S

B

U

S

B

U

S

B

U

S

B

U

S

B

U

S

B

PLAN NIEUWE TOESTAND SCHAAL 1/500



32/40 Heraanleg gemeenteplein brasschaat, maart 2020 - voorontwerp 2 33/40

U

S

B

R19.79a: 7.75x: 7.74 (bestaande)

SP19.83a: 8.15x: 7.75DP:      8.90DL:   1 mDoorvoer: 
            8.00

Debiet: 
        16 l/s

SP210.43a: 9.45x: 8.30DP:      9.70DL:   1 mDoorvoer: 
            9.45
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b: 8.98 (P12)
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P0710.55a: 7.35x: 7.35

P0810.30a: 8.64 (P11)
b: 8.64 (P10)

c: 8.54 (P09)
x: 8.64 (P07)

P1110.26x: 8.56 (P08)

P149.98a: 8.10x: 8.10

P1510.03a: 8.27x: 8.27

P1610.14a: 8.41x: 8.41
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27.9 m² (L = 9.6 m // B = 3.0 m)  

Bodem zitput = 9.45 mTAW

Max peil water = 9.70 mTAW

Buffervolume = 32.5 m³

R210.03a: 8.24x: 8.24
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42 m-d250-10mm/m-Grès 37 m-d250-10mm/m-Grès

102.5 m² (L = 57 m // B = 1.8 m)  
40 cm hoogte unit / 27 cm bufferhoogte 
41 m³ boombunker

31.7 m² oppervlakte wandinfiltratie
10.5 m³ waterbuffering

40 cm hoogte unit / 27 cm bufferhoogte 
11.2 m³ boombunker

6.8 m² oppervlakte wandinfiltratie
2.9 m³ waterbuffering

162 m² (L = 18 m // B = 9 m)  40 cm hoogte unit / 27 cm bufferhoogte 64.8 m³ boombunker

14.6 m² oppervlakte wandinfiltratie

16.6 m³ waterbuffering
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10.5 m³ waterbuffering

162 m² (L = 18 m // B = 9 m)  40 cm hoogte unit / 27 cm bufferhoogte 64.8 m³ boombunker

14.6 m² oppervlakte wandinfiltratie

16.6 m³ waterbuffering
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Projectafbakening



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk
• Preventief vernieuwen riolering om ernstige hinder en risico’s te 

voorkomen



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk
• Wateroverlast voorkomen: klimaatsverandering noodzaakt een 

goede afvoer van het hemelwater



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk
• Waterkwaliteit verbeteren: minder overbelasting riolen = minder 

overstortwerking naar waterlopen, rivieren
 

 



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk
• Drinkwater waarborgen: infiltratie hemelwater in de bodem om 

verdroging van de natuur te voorkomen.

 

 



Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk
• Efficiënte zuivering: geen vermenging van afvalwater en 

hemelwater



Regelgeving
VLAREM II -> Afdeling 6.2.2.1: Voorwaarden lozen huishoudelijk afvalwater 
+ hemel- en bemalingswater

Openbare riolering = verbod lozen afvalwater in RWA-stelsel

Gescheiden rioolstelsel = verplicht scheiden afval- en hemelwater

Voorwaarden verplichtte 100% scheiding hemelwater:

Stedenbouwkundige vergunning  afgeleverd na 01/02/2005 op nieuwbouw en 
vernieuwbouw

Geen aanleg leidingen door of onder de woning noodzakelijk 

=> Open- en halfopen bebouwing

Afvoerwijzen hemelwater in afnemende graad van prioriteit (ladder van Lansink):

Opvang hergebruik

Infiltratie op eigen terrein

Buffering + vertraagde lozing in oppervlaktewater (grachten)

Lozing in RWA-riool in straat



Regelgeving
BVR van 08/04/2011 -> art. 12 - keuring binneninstallatie en 
privéwaterafvoer

Van kracht sinds 01/07/2011

Bij aanleg gescheiden riolering openbaar domein & wijzigingen privaat 
rioolstelsel

Keuring door exploitant of aangestelde 

Aflevering positief keuringsattest (= voorwaarde aansluiting)



Bestaande situatie
Gemengd rioolstelsel met één rioolbuis voor afvoer van afval-
én hemelwater



Nieuwe situatie
Gescheiden rioolstelsel in straat met aparte riolering 
voor afvoer van afval- en hemelwater



Wat is afkoppeling?
• Het volledig afkoppelen van hemelwater op openbaar domein = 

opdracht gemeente/Pidpa

• Het maximaal afkoppelen van hemelwater op privaat domein, zonder 
verplichting aanleg leidingen door of onder gebouw = opdracht eigenaar 
gebouw



Wat is afkoppeling?
Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing 
⇒Afkoppelen alle dakvlakken omheen woning
⇒100 % afkoppelingsplicht
⇒Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak

Woningen met GESLOTEN bebouwing MET VOORTUIN:
⇒Afkoppelen dakvlak aan straatzijde
⇒50% afkoppelingsplicht

Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN:
⇒Afkoppelen dakvlak aan straatzijde, wordt door aannemer wegenis uitgevoerd
⇒Gevel = openbaar domein
⇒Afkoppeling door Pidpa



Afkoppeling op privé

Bezoek  van een 
afkoppelingsdeskundige

Opmaak van een advies 
voor afkoppeling

Uitvoering van de 
afkoppelingswerken
door de eigenaars

Keuring van de werken

Informatie aan te leveren 
aan 

afkoppelingsdeskundige 
omtrent grondplan 

bestaande afvoeren, 
oppervlakte van het dak, 

terrassen, …



•Gewestelijk stedenbouwkundige 
verordening (herbruik hemelwater):

1ste keuze: herbruik (regenwaterput)
2de keuze: infiltratie / buffering
3de keuze: gescheiden afvoer

http://www.habitos.be/verwijs.asp?URL=http://&ph_id=1065&type=ph


Afkoppeling op privé
Pidpa-Riolering biedt aan bewoner:

1 huisaansluitputje vuilwater (DWA)
1 huisaansluitputje regenwater (RWA) 

gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

Gratis keuring van privé riolering  (eventuele herkeuring is niet gratis)

Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering 
= de helft van de bewezen kosten met een maximum van €530

(mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner:

Volledige afkoppeling op privaat terrein voor HOB en OB.
Afkoppeling voorste dakhelft voor GB met voortuinstrook (geen premie). 



Afkoppeling op privé
Voorwaarden premie

Bouwvergunning vóór 1 februari 2005

Afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte 
m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen

Conform keuringsattest

éénmalige tussenkomst 
→ enkel voor installaties met permanent karakter



Keuringen
Wanneer?

Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt,

d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de 
aannemer



Keuringen
Hoe melden?

Pidpa stuurt bij beëindigen van rioleringswerken een uitnodiging tot 
keuring:

- 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen)

- Vermelding rioleringsproject K-16-054: Dr, Roosensplein

Belang keuring?

- Premie te verkrijgen na positieve keuring.  Premies worden enkel tot 
aan einde van het project uitbetaald.

- Vermijd wateroverlast voor uzelf en uw buren!  Keuring geeft aan of u 
al dan niet goed heeft afgekoppeld.

Betaling keuring?

- Op kosten van Pidpa-Riolering

- Indien niet conform, tweede keuring op kosten van de eigenaar



Contact Pidpa
 riolering@pidpa.be

 0800-90 300 - optie 5 (kantooruren)

Contactpersoon: Kurt s’Jongers
tel: 03/216 88 50

E-mail: kurt.sjongers@pidpa.be

Website: www.pidpa.be
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