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Samenvattende structuurschets
Het gemeentebestuur van Zwalm wenst een masteren beeldkwaliteitsplan (BKP) op te maken voor het
woonuitbreidingsgebied (WUG) te Munkzwalm waarbij
de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling centraal
staat. De principes van het witboek Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen dienen hierbij als leidraad. Zo dient bijzondere aandacht te gaan naar onder meer een zorgvuldig
ruimtegebruik met een hoog ruimtelijk rendement, expliciete aandacht voor multifunctioneel ruimtegebruik
en functieverweving, een hoge energie-efficiëntie,
een samenhangende en veerkrachtige inrichting die
vertrekt vanuit de groenblauwe dooradering van het
gebied. Het masterplan dient als wervend draaiboek
gehanteerd te kunnen worden bij de ontwikkeling van
het gebied. Er werd gestart met het opmaken van een
uitgebreide inventarisatie en analyse van het studiegebied, zijnde de gehele dorpskern van Munkzwalm.
De conclusies van de analyse werden gebundeld in een
samenvattende structuurschets en gepresenteerd aan
de bevolking tijdens een infomarkt.

Evaluatie van de analyse
Alle onderzochte deelstructuren uit de voorgaande
analysenota ‘begrijpen en verkennen’ en de resultaten
van de workshop met de bevolking worden aan een
grondige evaluatie onderworpen door middel van een
SWOT-analyse. De SWOT zorgt ervoor dat er een samenvatting wordt gemaakt van de verschillende wensen en fysische en juridische elementen van elke structuur en dat hieraan een ‘waarde’ wordt toegekend. Dit
biedt de kans om tijdens het ontwerp positieve waarden verder uit te spelen en negatieve waarden om te
vormen tot iets positief.
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De SWOT-analyse geeft duidelijkheid over de kansen en
risico’s die verbonden zijn aan de toekomstige ontwikkelingen. Verschillende ontwerpvragen worden hierbij
beantwoord en vloeien voort uit de eerder gemaakte
bevindingen. De SWOT-analyse wordt gebruikt als afwegingskader en helpt om op een gefundeerde manier
een gerichte visie op te stellen.

Toekomstvisie & ruimtelijke concepten
Door vervolgens een confrontatiematrix op te maken worden de speerpunten van het
ontwerp duidelijk. De eerder opgemaakte structuurschets kan zo verder uitgewerkt
worden tot een kwalitatieve toekomstvisie en ruimtelijke concepten.
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Ontwerpend onderzoek
Aan de hand van de gefinaliseerde toekomstvisie en
ruimtelijke concepten kunnen een aantal scenario’s
opgemaakt worden waarbij op verschillende manieren
een oplossing geboden wordt aan de ontwerpmatige
vragen van het gebied.
Met het ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar
praktische oplossingen voor de verschillende wensen
en ruimtelijke aspecten die in de analysefase naar voor
kwamen. Er wordt getracht om, door middel van ontwerp, de zwaktes van het gebied om te vormen tot
sterktes en potenties. Vier scenario’s werden opgemaakt.
Om het stedenbouwkundig ontwerp verder op te laden
wordt D+A voor het architecturaal luik bijgestaan door
m u r m u u r architecten.

Voorkeursscenario
Na afloop van de scenario-analyse wordt gewerkt aan
het opmaken van een voorkeursscenario waarin alle
gunstige elementen van de 4 voorgaande scenario’s
samenkomen tot een inspirerend en toekomstgericht
plan. Het voorkeursscenario tracht op deze manier
zo goed mogelijk te beantwoorden aan de heersende
principes en waarden van de site en bij uitbreiding de
gehele kern Munkzwalm.

Groene vensters als toegangspoort
De omgeving rond de Sint-Mattheuskerk wordt als een
belangrijk ankerpunt beschouwd voor het ontwerp gezien de kerkomgeving het raakvlak vormt met de huidige kern van Munkzwalm. Binnen het ontwerp wordt
de kerkomgeving als een groen venster uitgewerkt
richting de nieuwe ontwikkeling en de achterliggende
open ruimte. Het groene venster vormt eveneens een
toegangspoort voor traag verkeer en zorgt voor een
vergroening van de huidige kern.
De omgeving van de vrije basisschool Munkzwalm
wordt als een tweede belangrijk ankerpunt beschouwd.
Binnen deze omgeving wordt namelijk de verbinding
gemaakt tussen de nieuwe ontwikkeling van het WUG
en de gemeentelijke recreatiesite. Het ontwerp draagt
de veiligheid van de schoolomgeving hoog in het vaandel. Er wordt dan ook een knip van de Decoenestraat
voorgesteld waardoor de schoolomgeving autovrij gemaakt wordt en kansen ontstaan voor het creëren van
een nieuwe ontmoetingsruimte. Hierdoor wordt ook
een verkeersveilige aansluiting gevormd tussen het
gemeentehuis en de nieuwe ontwikkeling.

Zicht vanuit de Gaverbosdreef

Beel: MurMuur architecten

Polyvalent plein voor centrum Munkzwalm

Beeld: MurMuur architecten

Nieuwe ingang basisschool

Beeld: MurMuur architecten

Architecturale meergezinswoningen

Beeld: MurMuur architecten

