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EEN GROEN DORPSHART 

De basis van het ontwerp is de creatie van een groen 
dorpshart, met verschillende tuinen die samen één 
groot park vormen. Een park met verschillende sferen 
waar er voor elk wat wils is, voor klein en groot, voor 
jong en oud. 

Drie hoven met verschillende sferen vormen samen één 
tuin: 
 Kerkhoftuin 
 Hoevetuin met speelmogelijkheden 
 Autovrij dorpsplein met ruimte voor activiteiten in 

het park 

Er wordt gekozen voor een autovrij dorpsplein waar 
voetgangers en fietsers alle ruimte krijgen. Het 
dorpsplein wordt een plaats om te spelen en te 
vertoeven door: 
 Straten en pleinen op maat van fietsers en 

voetgangers met nieuwe doorsteken zodat 
voetgangers en fietsers zich veilig en snel door 
het dorp kunnen verplaatsen 

 Een veilige en autoluwe schoolroute 
 Parkeerplaatsen aan de rand van het dorpsplein 
 Eenrichtingsverkeer in de Sint-Martinusstraat 

richting Leibeekstraat 
 Een zone 30 in de Diepestraat 
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DENKDAG ALS START VAN HET PARTICIPATIEPROCES 

Op een zonnige dag in juni 2015 werd een denkdag georganiseerd, waarbij de straat die kon worden opgeheven, tijdelijk 
autovrij werd. Rondleidingen ondersteund met historische fotomateriaal gaven achtergrond bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van het dorp.  De historische beelden van toen de beek nog openlag spraken tot de verbeelding. Aan 
gesprekstafels werden knelpunten, kwaliteiten en verwachtingen genoteerd door heet ontwerpteam.    

GROENE KERKHOFTUIN & SINT-MAARTENSPLEIN 

De kerk ligt in een groene kerkhoftuin die maakt dat auto’s 
hier niet meer kunnen doorsteken. Aan de ingang van de kerk 
wordt een voorplein aangelegd met aandacht voor samenzijn. 
De wandelpaden rond de kerk worden vernieuwd. De huidige 
parking aan het Sint-Maartensplein wordt een groene 
parkeerpocket zodat die beter past in de parkaanleg. De 
monumentale bomen en de bestaande haagstructuur aan de 
voorzijde van de kerk bepalen het karakter van de omgeving 
en blijven behouden. De kerkhoftuin wordt ingevuld met 
weelderige bloemenborders met vaste planten en grassen. 
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DE HOEVETUIN 

Rond de hoeve wordt een hoevetuin aangelegd als 
onderdeel van het park. Het ontwerp kenmerkt zich door 
de slingerende wandelpaden en een boomgaard. Het 
niveauverschil tussen kerkhof en hoevetuin, nu 
opgevangen door de kerkhofmuur, wordt opgevangen met 
zittreden in beton. Centraal in de hoevetuin is er plaats 
voor een spelelement in de vorm van levensgrote 
hoevedieren. In het gras komen zones met bloembollen. 
De zijde van de hoeve wordt afgewerkt met een keermuur 
en haag. Het slingerende pad wordt aangelegd in 
uitgewassen beton en verlicht met een parkverlichting 
type Kruidtuin.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsfeest in 2018 
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 DORPSPLEIN AAN HET WATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links situatie 2015 een weg boven overwelfde leidbeek; links fotomontage met voorstel voor elimnatie weg en wad’s 
op het tracé van de bestaande beek.  

Het Dorpsplein staat niet op zichzelf maar vormt een onderdeel van het park. De verharding, een pad in uitgewassen 
beton, wordt tot een minimum beperkt.  

De Leibeek wordt opnieuw opengelegd. Aan de parkzijde kiezen we voor een zachte glooiing die uitloopt tot in het water. 
Aan de zijde van het dorpsplein opteren we voor een hardere rand met een verlaging aan het plein met zittreden zodat 
ook hier contact ontstaat met het water. Over de Leibeek komen twee bruggetjes die in verbinding staan met het park. 
In de Leibeek liggen grote zwerfkeien die als stapstenen en spelelement kunnen dienen.  
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Het plein wordt omrand door hagen en vasteplantenborders. Een deel van het plein wordt ingevuld met grasvlakken, 
handig bij grotere evenementen. De bestaande kastanjebomen blijven en worden aangevuld met acaciabomen. Op het 
plein is ruimte voor twee petanquevelden. Het aanwezige niveauverschil wordt opgevangen door een keermuur. De 
huidige coniferenhaag wordt vervangen door een beukenhaag.  

 

 

GROEN STATIONSPLEIN MET VERBLIJFSKWALITEIT VOOR AANPALENDE WONINGEN 

Het Stationsplein werd verruimd tot een groene parking met parkeervakken uit kassei met brede grasvoegen. De 
huidige rijweg werd verplaatst naar de zijde van de spoorweg. In de plaats kwam er een groen woonerf met 
tweesporenpad aan de zijde van de woningen. Dit biedt aan de voorgevels ruimte voor geveltuintjes. In de parkzone 
tussen het tweesporenpad en de parking ligt een wadi voor waterinfiltratie. Op de hoek met de Sint-Martinusstraat werd 
een pleintje voorzien. 
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