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1.

Tybersite Menen

Tyber werd gesticht in 1930 en was gedurende
tientallen jaren een toonaangevend bedrijf voor
namaakbont. Intussen sloot de fabriek zijn deuren
waardoor de gebouwen ongebruikt achterbleven.
In de huidige situatie wordt het terrein - ongeveer
7 ha - ingenomen door leegstaande industriële
bedrijfsgebouwen van het vroegere textielbedrijf
Tyber.
Het voorzien reconversieproject voorziet 50%
KMO-ontwikkeling en 50% retailontwikkeling. Dit is
vastgelegd in een brownfield-convenant.

2.

strategieën

Verschalen
Deze grootte site ligt als blinde vlek aan de rand van
het stadsweefsel van Menen. De herinvulling moet
hierin verandering brengen. Het verschalen bevindt
zich niet zozeer op het niveau van het programma,
maar eerder in de organisatie van de site waardoor
ruimte ontstaat voor een groenaanleg gekoppeld aan
een duidelijk leesbare ontsluiting die structuur geven
aan de site.

Stapelen
Er wordt gezocht naar manieren waarop de
verschillende programma’s met elkaar gecombineerd
kunnen worden. Niet enkel op het maaiveld, maar
ook de hoogte in. In de hoogte en dus compact
bouwen levert ook een grote winst op voor de
omgeving. Er ontstaat immers ruimte om nog
bijkomende programma (speelgroen) toe te voegen op
de site die de woonomgeving ten goede komt en de
overgang naar het open landschap beter kadert.
Delen/verdelen
De groenstructuur/wegenis moeten zorgen voor een
duidelijke verdeling tussen bedrijvigheid en retail.
Maar in de voorstellen is niet gezocht naar scheiding
van functies, maar naar gedeelde ruimtes, zoals de
parkeervlakken. De verplichte waterbuffering wordt
ook collectief aangelegd. Deze groene zone fungeert
ook als publiek park voor de woonomgeving.
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3. Ontwerpprincipes
Doorwaadbaar

Door een gedeelte van de gebouwen
af te breken wordt het bouwblok
doorwaadbaar gemaakt voor zachte
weggebruikers. Hierdoor wordt het
achterliggende parkje ontsloten.

randen

De site grenst aan het open
landbouwlandschap. Het is niet alleen
belangrijk om overlast af te schermen
van het landschap, maar ook het zicht
vanuit dit open landschap op de site moet
kwalitatief zijn.

Ritmiek gevel Ieperstraat

Momenteel is de Tybersite zeer gesloten
naar de Ieperstraat.
Door het openbreken van de gevel
onstaan doorzichten op de site.
Er moet gewaakt worden dat deze
doorzichten kwalitatief zijn en geen grote
openlucht parkings worden.
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4. Inrichtingsvoorstellen

voorstel 1
reconversie met
de verschillende
functies verspreidt
over het maaiveld

TYBERSITE
optie Spreiden
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Zicht op centrale gebouw

Doordat het programma hoofdzakelijk op één verdieping wordt gerealiseerd, is de ruimte voor groen en
publieke ruimte beperkt. Het programma (retail en KMO) vraagt de nodige infrastructuur (wegenis, parking).
Daarom wordt er ingezet op het vergroenen van die infrastructuur:
•
groene parkings;
•
bomenrijen langsheen infrastructuurassen;
•
groene buffers.

Dubbel gebruik ruimte

Door de retail te centreren in het centrale gebouw, wordt het mogelijk om bepaalde infrastructuren te delen.
Centraal wordt een plein aangelegd dat alle units achteraan ontsluit.
De verplichte waterbuffering wordt collectief aangelegd. De groene zone fungeert ook als publiek park.
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voorstel 2
reconversie waarbij
verschillende
functies op elkaar
gestapeld worden.

TYBERSITE
optie stapelen
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Zicht op de gevel langs de Ieperstraat

In een centraal gebouw worden alle functies (KMO, winkelen en parkeren) op elkaar gestapeld. Hierdoor
ontstaat een levendige gevel naar de Ieperstraat.
Centraal op het gelijkvloers wordt een overdekte straat en loskade voorzien. Hierdoor worde de KMO’s op
het gelijkvloers ontsloten.
Op de eerste verdieping wordt het retailprogramma voorzien, met een uitzich over het open landschap.
Boven op het dak wordt geparkeerd. De parkings zijn te bereiken via een buitenhelling.

Zicht Kardinaal Cardijnlaan

De randen worden afgewerkt met KMO-gebouwen. Het geconcentreerde programma zorgt voor voldoende
ruimte om een speel/voetbalveldje te voorzien. Deze groene zone bepaalt het zicht vanuit het open
landschap

Zicht de muur

De randen naar de woningen worden afgewerkt met nieuwe woonstroken. Een groenzone met muur
voorziet een afscherming tussen het retail/parkeer/KMO-gedeelte. De uitsparingen zorgen dan weer voor
contact. Hierdoor ontstaat een interessante spanning tussen beiden.
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5. Referenties
Gecentreerde bedrijvigheid, met interne ontsluiting.

Flightforum - eindhoven
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Bedrijfsgebouw op plateau

Transvaal - Waregem - WVI/Coussée en Goris
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www.leiedal.be/ondernemenindekern

