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VERBINDINGSTHEMA’S



COMMONS  
GRENSLAND

Het herdenken van de ver-
schillende circulatiestromen 
leidt tot een re-organisatie van 
het in- en uitgaand verkeer. 
Clustering van bedrijven zorgt 
voor de intersifiering van 
doorgaand verkeer en meer 
open ruimte voor de zachte 
weggebruiker (fietser, voet-
ganger). Een lusvormig traject 
leidt (vracht)wagens van de 
Ringlaan tot aan de oever, 
waar gebruik gemaakt kan 
worden van een laad- en lo-
skade. De horizontale verbind-
ing van Menen Grensland blijft 
de Industrielaan, die wordt 
vergezeld van een buslijn, een 
fietsstrook en een groene hal.

logistieke lus Grensland

voetgangersbrug Leie 

fietsverbinding riching Leie

parallele verbinding 



Groene hal

Uitbreiding groenruimte

Voetgangersbrug Leie

Uitbreiding fietsstrook + park

Verhoogde fietsstrook

Vergroening achterkant

BIODIVERS 
GRENSLAND

Een groene doorsteek van de 
Lage Weg tot de Sluis van 
Menen wordt voortgezet over 
de Leie met een fiets- en voet 
gangersbrug naar Frankrijk. 
Smalle passages worden 
afgewisseld met recreatief 
groen. De drukke Industri-
elaan krijgt een overdekte 
groenruimte (een ontmoet-
ingsplek) als tegenhanger van 
het doorgaand verkeer. De 
Wervikstraat wordt uitgebre-
id met een groenstrook die 
tergelijkertijd functioneert als 
een rustige straat, een lineair 
park of een doorsteek naar de 
oever. 



FASE 1

FASE 2

FASE 3

De uitbouw van een grote productielijn 
wordt mogelijk in nieuwbouw. Een 
multifunctioneel volume laat een 
makkelijke samenwerking tussen bedrijven 
en uitwisseling van machines  en/of 
werkkrachten toe.

Start-up van een kleinschalig 
bedrijf. Hergebruik van oude 
productiehallen voor de nieuwe 
vestiging met aantakking aan nieuw 
logistiek netwerk. 

Groei van het bedrijf. Hergebruik van 
bestaande volumes kan, mits 
eventuele renovatiewerken aan de 
dakstructuur. Men zet in op verticale 
uitbreiding en opslagcapaciteit.

ECOSYSTEEM 
VAN BEDRIJVEN

Om het monopolie van 
multi-nationals op Menen 
Grensland te voorkomen, is 
aandacht nodig voor zowel 
grote als kleine productie-een-
heden. De transformatie van 
een start-up tot een volwaadig 
bedrijf gebeurt gemakkelijk 
dankzij een goede logistieke 
verbinding op de gelijkvloers.
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3 Op de grens tussen landbouw en industrie

Grote vs. kleine bedrijvigheid

Middelgrote bedrijvigheid in aankomstzone1
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CLUSTER 1
Middelgrote bedrijvigheid in aankomstzone Grensland

verharde oppervlakte

niet-verharde oppervlakte



CLUSTER 1
Middelgrote bedrijvigheid in aankomstzone Grensland
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Het inkomend verkeer van 
de Ringlaan wordt opgevan-
gen door dichtbij gelegen 
parkeerfaciliteiten. Een 
nieuwe toegangszone langs 
de Industrielaan zorgt voor 
verkeersontlasting langs de 
Lage Weg. 

Door een groepering van 
functies kunnen bedrijven 
afwisselend plaats voorzien 
voor opslag, productie of 
afwerking zonder bijkomende 
transportkosten.

draaicirkel voor vrachtwagens

lineair park in verdichte zone

tijdelijke bezetting in werffase

multifunctionele hal

nieuwe toegangszone trucks



CLUSTER 1
Middelgrote bedrijvigheid in aankomstzone Grensland

kantoren Platform grensland

collectieve buitenruimte 

draaicirkel voor vrachtwagens

lineair park in verdichte zone

kantoren in productieruimte

multifunctionele hal

nieuwe toegangszone trucks
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Groenruimte wordt gecreerd 
voor zowel de tewerk-
gestelden als buurtbewon-
ers van het industrieterrein. 
Middelhoogbouw wordt 
gecompenseerd door een 
groter recreatief domein. 
Vlak naast de actieve sokkel 
bevindt zich een stukje groen 
dat ingenomen kan tijdens de 
middagpauze. 



Tour&Taxis park, Bas Smets, Brussel



CLUSTER 1
Middelgrote bedrijvigheid in aankomstzone Grensland

ECOSYSTEEM 
VAN BEDRIJVEN

Op de hoek van de Ringlaan 
en de Industrielaan krijgt 
Platform Grensland een 
nieuwe vestiging. Een goede 
coordinatie via een digitaal 
platform zorgt voor een op-
timaal gebruik van de huidige 
opslagruimte, de vrijstaande 
werkplekken en beschikbare 
werkkrachten. 

Interne draaicirkels op het 
bedrijventerrein zorgen voor 
een vlotter doorgaand ver-
keer in tegenstelling met de 
huidige problematieken. 

kantoren Platform Grensland

collectieve buitenruimte 

draaicirkel voor vrachtwagens

lineair park in verdichte zone

kantoren in productieruimte

multifunctionele hal

nieuwe toegangszone trucks



PLATFORM GRENSLAND
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CLUSTER 2
Grote vs. kleine bedrijvigheid

start-ups met opslagruimte

gedeelde parking

kinderdagverblijf in overdekte hal

logistieke binnenstraat

COMMONS  
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Het inkomend verkeer van de 
Industrielaan wordt opgevan-
gen door dichtbij gelegen 
parkeerfaciliteiten. Via een 
logistieke binnenstraat 
kunnen goederen makkelijk 
in- en uitgeladen worden. Een 
interne parking maakt het 
mogelijk om op lange of korte 
termijn te parkeren op het 
terrein.

Door een groepering van 
functies kunnen bedrijven 
afwisselend plaats voorzien 
voor opslag, productie of 
afwerking zonder bijkomende 
transportkosten.

interne parking bedrijven 



MFO-park, Zurich, Burckhardt+Partner 
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CLUSTER 2
Grote vs. kleine bedrijvigheid

interne parking bedrijven 

externe opslagruimte

kinderdagverblijf in overdekte 
hal

logistieke binnenstraat

groene doorsteek 

BIODIVERS 
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Door een varieteit aan pro-
ductieruimte en een plug-in op 
de binnenstraat, worden klein-
schalige bedrijven verplaatst 
naar het centrale volume. 
De achterkant van de wonin-
gen wordt getransformeerd 
in groenruimte die dient als 
buffer tussen het producief 
terrein en woningen. Een nieu-
we fietsverbinding vanop de 
Industrielaan breidt uit tot een 
parkje aan de Wervikstraat. 



PLATFORM GRENSLAND
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Op de grens van landbouw en industrie

verharde oppervlakte

niet-verharde oppervlakte



CLUSTER 3
Op de grens van landbouw en industrie

ECOSYSTEEM 
VAN BEDRIJVEN

Verticale uitbreiding van 
bestaande productiehallen 
creert een nieuwe stapeling. 
Tijdelijke tussenverdiepen 
zorgen voor een zuiniger 
ruimtegebruik. Een hori-
zontale verbinding vanuit 
het centrale volume maakt 
het dak toegankelijk voor 
verscheidene activiteiten 
zoals stadslandbouw of een 
dakterras .

start-up met opslagruimte

gedeelde parking met faciliteiten

Ringlaan als cruciale 
baan voor trucks

extensief dak

vergroening landbouwzone



CLUSTER 3
Op de grens van landbouw en industrie

BIODIVERS 
GRENSLAND

Uitbreiding van landbouw-
grond is mogelijk door een ef-
ficient ruimtegebruik. Verharde 
oppervlaktes krijgen exten-
sieve daken en boomgroei 
wordt gestimuleerd. Fleur-
meulen, een groothandel in 
bloemen en planten, kan zijn 
serre het tussenseizoen 
openstellen voor de buurt.

// Regenwateropvang kan 
afgeleid worden naar een 
ondergrondse watertank die 
in extreme weersomstan-
digheden verbonden is met 
de Dijle.

groei en uitbreiding 

gedeelde parking met faciliteiten

Ringlaan als cruciale 
baan voor trucks

opstellen serre naar buurt

groene energie



CLUSTER 3
Op de grens van landbouw en industrie

groei en uitbreiding 

gedeelde parking met 
faciliteiten

Ringlaan als cruciale 
baan voor trucks

opstellen serre naar buurt

groene energie
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Het inkomend verkeer van 
de Ringlaan wordt opgevan-
gen door dichtbij gelegen 
parkeerfaciliteiten. Via een 
logistieke binnenstraat kun-
nen goederen makkelijk in- en 
uitgeladen worden. 

Door een groepering van 
functies kunnen bedrijven 
afwisselend plaats voorzien 
voor opslag, productie of 
afwerking zonder bijkomende 
transportkosten.



Masterplan Dreispitz, Basel, Herzog & De Meuron









Luchtsingel brug, ZUS, Rotterdam



Tijdelijke brug, Gijs Van Vaerenberg + UTIL, Brussel




