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• Een masterplan voor de Grote Markt en 

omgeving

• Doel en stand van zaken van het 

participatietraject

• Ontwerpvoorstellen masterplan



Masterplan

• Beeldkwaliteitplan = definiëren van de beeldkwaliteit  & 

inrichtingsprincipes van publieke ruimte en context

• Materialenplan = catalogus aan materialen, elementen en 

groen voor de publieke ruimte

• Beheerplan = Een kader voor het subsidiëren van 

werkzaamheden in publieke ruimte en patrimonium

• Faseringsplan = Uitstippelen van de acties in de tijd



Doel en stand van zaken van het 

participatietraject



Ontwerpvoorstellen masterplan

1. Centrum

2. Verkeer & parkeren

3. Doortocht

4. Centrale bindende as

5. Grote markt 



1. Centrum algemeen



Motto

De opgave is het centrum van Diksmuide gereed te 

maken voor de komende decennia. De grootste 

gemene deler van de herinrichting is iedereen -

gebruikers, bewoners en bezoekers - zich welkom te 

laten voelen in het centrum. 

Diksmuide geeft je ademruimte



Voorstel samenhangend en herkenbaar centrumgebied



Denkpiste karakter

- Samenhangend domein door eenvormigheid in kleur en 

materiaalgebruik

- Inzet op grijs natuursteen (doortocht in asfalt of gewassen beton)

- Waar mogelijk toevoegen groene elementen/bomen

- STOP principe, waar mogelijk zone 30

- Versmallen wegprofielen

- Parkeren op de stoep

- zichtbare rijlopers



Bijzondere aandacht voor tactiliteit en (blauw/grijze) toon



principe inrichting, met zichtbare rijloper



parkeren op de stoep



Voorstel stoepen



Voorstel rijlopers



2. Verkeer en parkeren



Analyse verkeer



Denkpiste Verkeer

De auto is welkom, maar te gast:

- STOP principe, waar mogelijk zone 30

- Versmallen wegprofielen / parkeren op de stoep

- zichtbare rijlopers

- Meer ruimte voor de fiets, door versmallen wegprofiel, introductie 

eenrichtingsverkeer dan wel door de aanleg van separate fietspaden, 

waar het nodig is (doortochten)

- Afsluiting sluipverkeer doorheen het centrum, door knip en/of 

eenrichtingsverkeer 

- De handel in het centrum blijft bereikbaar per auto, (kortparkeren)



Analyse parkeren



Denkpiste Parkeren

- Reductie van het aantal parkeerplaatsen op de Grote markt en 

Generaal Baron Jacquesstraat

- Op de Grote Markt en in de Generaal Baron Jacquesstraat uitsluitend 

kort parkeren

- Lang parkeren op centrumparkings 

- Inclusief helder verwijzingssysteem

- Aandacht voor bewonersparkeren



Denkpiste parkeren



Analyse buslijnen / haltes



Denkpiste buslijnen en haltes



Voorstel brugverbinding Handzame vaart



3. Doortocht



Analyse knoop : Desondanks regelmatig filevorming, door de interactie van 

twee kruisingen en spoorwegovergang aan de N35 



Analyse knoop : Dit wordt verergerd door de dubbele belasting op het westelijk 

deel vd. Maria Doolaeghestraat a.g.v. de banjonet in de noord-zuid relatie



Analyse fietsroutes



Denkpiste doortocht

‒ Koppelen kruisingen en wegnemen afslagvakken

‒ Versmallen wegprofiel

‒ Volwaardige plaats voor de fiets

‒ Parkeren op de stoep

‒ Introductie natuursteen voor stoepen

‒ Asfalt of gewassen beton voor rijbaan

‒ Waar mogelijk 30 

‒ Dan geen separaat fietspad nodig



Maria Doolaeghestraat, oostelijk deel



Analyse Maria Doolaeghestraat, oostelijk deel



Verbeelding voorstel Maria Doolaeghestraat, oostelijk deel

GRONTMIJ



Maria Doolaeghestraat, westelijk deel



Maria Doolaeghestraat, westelijk deel



Verbeelding voorstel Maria Doolaeghestraat, westelijk deel

GRONTMIJ



Gasthuisstraat



Analyse Gasthuisstraat

analyse



Verbeelding voorstel Gasthuisstraat

GRONTMIJ



De Breyne Peellaertstraat



Analyse De Breyne Peellaertstraat



Verbeelding voorstel De Breyne Peellaertstraat



4. Centrale bindende as



Centrale bindende as



IJzerlaan



Denkpiste IJzerlaan

- Versmallen wegprofiel

- Fietspad doorzetten

- Parkeren op de stoep

- Introductie natuursteen voor stoepen

- Optie: Bredere stoep aan de zonzijde, als route 

tussen IJzertoren en centrum

- Asfalt of gewassen beton voor rijbaan



Analyse IJzerlaan



Verbeelding voorstel IJzerlaan 

GRONTMIJ



Referenties



Generaal Baron Jacquesstraat



Denkpiste  Generaal Baron Jacquesstraat

- Behouden verkeersfunctie, éénrichting

- Fietssuggestiestrook in tegenstelde richting

- Van tweezijdig parkeren naar éénzijdig parkeren

- Introductie in grijs natuursteen

- Toevoegen groene  elementen/bomen

- Flexibele inrichting: afsluitbaar tijdens feestelijkheden

- Inrichting a niveau met indicatie rijloper



Analyse Generaal Baron Jacquesstraat



Verbeelding voorstel Generaal Baron Jacquesstraat 

GRONTMIJ



Referentie sfeer: Nijmegen Hezelstraat



Referentie principe: Heemstede Binnenweg



f
Referentie bomen: Binnenstad Haarlem



Stationsstraat



Denkpiste Stationsstraat

- Versmallen wegprofiel

- Parkeren op de stoep

- Introductie natuursteen voor stoepen

- Bredere stoep aan de zonzijde, als route tussen 

IJzertoren en centrum

- Asfalt of gewassen beton voor rijbaan

- Separaat fietspad



Analyse Stationsstraat



Verbeelding voorstel Stationsstraat

GRONTMIJ



Referenties



5. Grote markt



Minerale stad = mineraal plein >>> grote open ruimte



Modellen participatie



Voorkeursmodel



Laden en lossen, parkeren en fiets parkeren



Maquette schetsontwerp



Maquette schetsontwerp



Plankaart



Referentie gestrooide bomen: Wilhelminaplein Leeuwarden



Rustplek



Referentie Rustplek: Sechseläutenplatz Zürich



Maquette schetsontwerp



Spiegelvijver



Referentie spiegelvijver: Hageveld Heemstede



Maquette schetsontwerp



Tegelvlakken



verschillende tegelformaten strak gezaagd



Fonteinen



Referentie fonteinen: Sechseläutenplatz zürich



Maquette



Schetsmatige onderzoekscollage



Groen element



Referentie zitrand groenelement



Fietsparkeren en meubilair



kleinnood



Referentie kleinnood



Schetsvoorstel opstelling weekmarkt



Schetsvoorstel opstelling weekmarkt



Verlichting



Verlichting algemeen

onderzijde bank

aanlichting pleinwanden straatverlichting vanaf gevels

kerstverlichting



Verlichting plekken

spiegelvijver

podium

spuitertjes



Maquette schetsontwerp



Maquette schetsontwerp



Maquette schetsontwerp


