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BOZESTRAAT, HEULE
Woonproject ‘Het Maisveld’ situeert zich aan de noordelijke
stadsrand van Kortrijk, in het woongebied tussen de wijk
Overleie en de groene omgeving van de Heulebeek. De site aan
de Bozestraat ligt op wandel- en fietsafstand van het Kortrijkse
stadscentrum en wordt uitgebouwd tot een collectief woonproject
met 3 meergezinswoningen, gelegen in een nieuwe parkzone.
De site maakt deel uit van een langwerpig open veld, dat
middenin de omliggende woonverkavelingen decennialang als
reservatiestrook is voorbehouden gebleven voor de aanleg van
een gewestweg. Vandaag zijn de plannen voor deze autoweg
definitief opgeborgen en zal de Stad Kortrijk hier een lineair park
realiseren, als wandel- en fietsverbinding naar het stadscentrum,
als natuurcorridor naar de Heulebeek, en als recreatiezone voor
de buurt. Het nieuwe park draagt niet alleen bij tot een duurzame
mobiliteit en meer publieke open ruimte en groen in de stad; met
het woonproject in het zuidelijke deel van het park wordt bovendien
op een kwalitatieve en duurzame manier aan stedelijke verdichting
of stadsinbreiding gedaan.
Het woonproject omvat 3 nieuwbouwvolumes van 3
bouwlagen, gelegen in een collectieve parktuin en voorzien van
gemeenschappelijke fietsenstallingen en ondergrondse parking.
De 3 langwerpige woongebouwen worden evenwijdig aan de
Bozestraat ingeplant, om zo een gunstige noord-zuidoriëntatie
voor de appartementen te bekomen, dwarse doorzichten naar
het nieuwe stadspark te genereren, en de visuele impact naar de
aanpalende, reeds bestaande woningen te beperken.

De onbebouwde ruimte tussen de gebouwen wordt als een
collectieve tuinzone ingericht, aansluitend op het park met een
graduele overgang van publieke naar private buitenruimte.
De 3 nieuwe woongebouwen zijn ontworpen als compacte
bouwvolumes in een massieve, gele baksteenarchitectuur, met een
specifiek metselwerkpatroon met in- en uitspringende stenen, die
reliëf en sculpturaliteit brengen in de gevel. Naargelang de oriëntatie
en functie van de achterliggende ruimtes zijn de gevels meer
open of gesloten: aan de noordzijde, waar de gemeenschappelijke
toegangen en slaapkamers van de appartementen zich
bevinden, worden de gevelopeningen beperkt en zorgt een
transparant claustra-metselwerk voor natuurlijk daglicht in de
gemeenschappelijke traphallen. Aan de zuid- en oostzijde openen
de leefruimtes zich naar de collectieve tuinzone en het park, en
evolueren de terrassen van ‘inpandig’ aan de kant van de buren
naar ‘uitpandig’ aan de kant van het park. Dit om inkijk te vermijden
naar de aanliggende achtertuinen van de woningen aan oostzijde
van het projectgebied.
De diepe raamslagen bij de grote raampartijen, de inkomdeuren
en de inpandige terrassen versterken de massiviteit van de gevels.
De smalle raamopeningen in zwart buitenschrijnwerk contrasteren
met het baksteenmetselwerk en krijgen een zwarte kader in de
dagkanten, om zo enkele accenten te leggen in de gevel.
Een bijna-energieneutraal én CO 2 -neutraal woonproject is de
doelstelling. Met geothermische warmteopwekking (BEO-veld) en

inplanting

fotovoltaïsche panelen wordt volop ingezet op hernieuwbare en
fossielvrije energie.
Het nieuwe stadspark met de slingerende wandel- en fietspaden
geeft aanleiding om ook de gemeenschappelijke buitenruimte op
het terrein te gaan vormgeven en in te spelen op de mogelijke
landschappelijke inrichting van het park. Langsheen het park
worden op verschillende tussenafstanden en variërend in
hoogte groene heuvels voorzien. Ze zorgen voor een natuurlijke
begrenzing, geven aanleiding tot spelprikkels en creëren
interessante perspectieven voor het omliggende landschap. De
landschappelijke groenstructuur bestaat in hoofdzaak uit extensief
beheerde graslanden, op- en rond de heuvels, aangevuld met
kruiden- en bloemenmengsels. Naarmate we dichter bij de private
woonsfeer komen zal een meer intensief beheerd grasland een
onderscheid maken. Door het intensief beheer van deze zones
wordt ook de gebruikswaarde verhoogd. Schijnbaar lukraak
worden zowel hoogstambomen als meerstammige heesters
uitgestrooid over het terrein. Echter de posities zijn zo gekozen
dat ze toegangen of doorgangen begeleiden, hoogte-accenten
vormen of perspectieven benadrukken.
Om in te spelen op de hedendaagse problematiek van
waterhuishouding zullen op het terrein 2 wadi’s ingericht worden
om hemelwater te laten infiltreren in de bodem. Met houten
bruggetjes over de wadi’s worden de toegangen van het voorste
en achterste woongebouw op een attractieve en landschappelijke
manier geaccentueerd.
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