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Voorstel Gemeente
• Extra winkelruimte
• Herverdelen parkeerplaatsen









Ondergronds parkeren
Tunnel is tevens in/uitrit parking
Creatie ècht centrumplein









zwemvijver
ligweide



mooi in zomer en winter
natuurlijke filter
goedkoper dan zwembad
ontmoetingsplaats



loungebar









Overdekte markt:
• wekelijkse markt
• evenementen / optredens
• kunstateliers



Multifunctionele huisjes:
• Ruimte om te verkopen
• Ruimte voor horeca
• Met terrasmogelijkheid
• Verhuur op korte of lange termijn: marktdagen / 

evenementen /optredens







Combinatie in één gebouw:
Verticale boerderij
Kinderdagverblijf
Rust- en verzorgingstehuis



- Voedelstekort in de toekomst: Vandaag hebben we 3x de 
oppervlakte nodig van België om voldoende te produceren. De 
tomaten en courgettes komen veelal uit andere landen. Dat 
kost brandstof en zorgt voor CO2 uitstoot. 

- Vertical farming vindt plaats in het centrum, dus minder reistijd 
voor de tomaat. Het telen op een verticale boerderij vindt plaats 
in een hightech gesloten systeem. Daar kun je de ideale 
omstandigheden creëren waardoor de oogst niet kan 
mislukken. En klimaatcontrole maakt ook het gebruik van 
pesticiden overbodig. Wassen en naspoelen worden tevens 
overbodig. Daardoor bespaart vertical farming ook enorm veel 
water.

- Win, win en nog eens win: Omdat het voedsel in lagen boven 
elkaar wordt geteeld, wordt de ruimte in het centrum ook nog 
eens optimaal benut.

- Amsterdam is de eerste stad ter wereld waar vertical farming de 
halve stad gaat voeden.

Bron: Amsterdam.nl



• Moderne 
architectuur

• Verhuur perceel 
aan centrum- en 
rusthuisbewoners

• Educatief voor 
scholen

• Voorzien in eigen 
groenten



Combinatie met kinderdagverblijf / RVT
- relatie kinderen / ouderen
- Educatief voor de kinderen / de ouderen kunnen 

helpen groenten kweken
- Gemeenschappelijke delen bv. samen eten







Actuele situatie



















Verkeersdeskundige Hans Monderman
Shared space



Het Shared-Space concept is een principe waarbij de ruimte 

gedeeld moet worden met alle weggebruikers. Iedereen krijgt 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

Borden, verkeerslichten en fysieke scheidingen tussen 

verkeerssoorten ontbreken. Dit lokt sociaal gedrag uit. Omdat bv. 

niet duidelijk is wie voorrang heeft, voel je je minder veilig en let 
je beter op.

In feite wordt bewust een subjectief onveilige situatie gecreëerd. 

Het motto van Hans Monderman was: liever veiligheid door 
onduidelijkheid dan ongelukken door duidelijkheid.



Welke motorrijder zal het meest voorzichtig rijden?





Oplossing:
- Alle verkeerslichten verwijderen
- Ronde punten



Drachten, Nederland. 45000 inwoners



De combinatie van project Herakles èn het 
voorstel tot shared space zorgen er ongetwijfeld 
voor dat burgemeester Jan Seynhaeve nu tot 
inkeer komt en onze voorstellen niet langer onzin 
vindt.




