Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Sint Pieter: straatbeeld

Historiek
Buiten de oorspronkelijke versterkte stad gelegen straat die in het verlengde ligt van de oost-westhoofdas van Oud-Rekem, gevormd door de Paters- en de Herenstraat. Sint-Pieter - vroeger Groote
Straat genoemd - is breder dan de aansluitende Patersstraat en werd aanvankelijk aan de zuidzijde
begrensd door de Ziepbeek, die pas na de bouw van de zuidelijke straatwand werd gedempt,
waardoor de straat een pleinvormig karakter kreeg, versterkt door de recente rij lindebomen die
aangeplant werd op de grens van de voormalige Ziepbeek.
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Minderbroedersklooster uitstrekte. Omstreeks 1850 werd naast de Minderbroederskerk, in de
zuidoostelijke hoek van de voormalige kloostertuin, een woonhuis gebouwd (Sint-Pieter 47). Rond
1895 werd de kapelanie in de zuidwestelijke hoek opgetrokken. Ook de zuidelijke straatzijde kreeg
zijn huidige vorm in de tweede helft van de 19de eeuw toen de open ruimte tussen de vermoedelijk
tot het einde van de 18de of begin van de19de eeuw opklimmende woningen Sint-Pieter 18 en 26
ingevuld werd door verzorgde burgerwoningen met bijhorende dienstgebouwen.
Het pleinvormige Sint-Pieter heeft in de zuidoostelijke hoek een verbindingsweg die naar de
Populierenlaan leidt en waarvan het belendende perceel recent ingericht werd als parking. Tussen de
parking en de weg staat een restant van een dreefvormende populierenrij die recent ingrijpend
gesnoeid werd (zeven exemplaren van de Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica') en één
exemplaar van de Populier (Populus sectie Aegiros).
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Beheersdoelstellingen
-Typerend voor het straatbeeld is de tegenstelling tussen de weinig bebouwde, noordelijke
straatzijde met open, groen karakter, en de zuidelijke straatzijde die volledig bebouwd is en
gekenmerkt wordt door een quasi gesloten straatwand, hier en daar doorbroken door brandgangen
of servitudes die aan de straatwand een minder massief karakter geven.
-Het open en groene karakter van de noordelijke straatzijde is een meerwaarde voor de straat; de
bakstenen tuinmuren van de voormalige kapelanie en van het aanpalend bouwperceel lijnen de
straat af, het overhangende en achterliggende groen biedt ruimte en perspectief. Het is niet
opportuun om nog meer bebouwing toe te staan in de tuin rondom de voormalige kapelanie
(perceel met kadasternummer 681H2). Het perceel ernaast, met kadasternummer 681F2, is altijd
onbebouwd geweest, maar kan bebouwd worden. Het op dat moment geldende bestemmingsplan
blijft van kracht. De bakstenen muur wordt bij voorkeur behouden.
De inplanting van de in de jaren 1970 gebouwde woning, Sint-Pieter 49, doorbreekt de
stedenbouwkundige harmonie van het plein en doet afbreuk aan de onmiddellijke omgeving van de
als monument beschermde Minderbroederskerk. Bij grondige renovatie van de woning of overwogen
sloop, is het aangewezen het bestaande volume te slopen en een nieuw bouwvolume op te trekken
op de rooilijn, aansluitend bij de woning Sint-Pieter 47 en passend qua gabarit en vormgeving. Zo
wordt bouwlijn aan de noordelijke straatzijde hersteld en ontstaat voor het portaal van de
Minderbroederskerk een pleinvormende afsluiting.
-De lindebomen in de plantsoenen aan de parkeerzone bezuiden het plein hebben nood aan een
snoeibeurt: hoge voertuigen beschadigen de onderste takken en kunnen op termijn nefast zijn voor
de groei van de boom. Regelmatige snoei is aan te bevelen om de snoeiwonden niet te groot te
maken.
-De bestrating is heel lineair opgevat en bevat een amalgaam aan materialen: betonklinkers, kleine
kasseien en asfalt. Een bestrating met een meer historische aard (materiaal en aanleg) zou de
erfgoedwaarde verhogen (zie hoofdstuk 5. Beheersdoelstellingen).
-Het ereplein rondom het oorlogsgedenkteken is ingericht met voornamelijk harde, monochrome
materialen. Groenaanplant rondom het gedenkteken, ten minste binnen het vierkante perk maar bij
voorkeur ook daarbuiten, zou het ereplein een zachter karakter geven en meer uitnodigend werken.
Nergens is een rustplaats voorzien. De plaatsing van enkele rustbanken kan contact-bevorderend zijn
en bijdragen tot de beleveniswaarde van de plek, waardoor het ereplein een sociale functie krijgt.
-De parking die recent werd uitgebreid langsheen de verbindingsstraat tussen Sint-Pieter en de
Populierenlaan kreeg deels een jonge aanplant?. Bij de aanleg van de site werd weinig rekening
gehouden met het houtig erfgoed op de site. De populierenrij ten oosten van de parking werd
drastisch gesnoeid (zeven exemplaren van de Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica') en één
exemplaar van de Populier (Populus sectie Aegiros) en de indrukwekkende tamme kastanje (Castanea
sativa), 362 cm) - een veteranenboom met kroonreductie heeft dringend nood aan deskundig
onderhoud. De twee wadi’s in de wortelzone zijn nefast voor het voortbestaan van de boom. De
stamvoet van de boom is over een aanzienlijk deel van de omtrek aangetast, waardoor de boom
bijzondere aandacht en opvolging vereist. Een regelmatige preventieve controle van de boom is
gewenst. Hierbij is te denken aan een VTA-controle (Visual Tree Assessment), die in veel gevallen
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aantastingen en stabiliteits-problemen aan het licht kan brengen. Dit en andere onderzoeken kunnen
betoelaagd worden met een onderzoekspremie. Op basis van deze studie kunnen verdere
beheersmaatregelen bepaald worden.
-Het groenbeleid uitgewerkt rond het oorlogsgedenkteken, het jeugdhuis en het achterliggend
binnengebied en de parking aan de Populierenlaan dient een geïntegreerde visie te zijn, gekaderd
binnen het herstel van de historische groene gordel rondom de stad zoals verduidelijkt in het
algemeen deel van het beheersplan 5.3.
-Als waardevolle bomen moeten worden gerooid, kan een ecovelling worden overwogen. Na uitval is
een kwalitatieve heraanplanting noodzakelijk om het dendrologisch belang van de groenaanleg op
de openbare ruimte op peil te houden.

Waardevolle bomen
0.20. Bomenrij Zomerlinde (Tilia platyphyllos)
0.21. Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica'), zeven exemplaren
0.23. Tamme kastanje (Castanea sativa), 362 cm,
0.24. Populier (Populus sectie Aegiros)
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Beeldmateriaal
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De Tamme kastanje (Castanea sativa) met stamomtrek van 362 cm aan de parking heeft te lijden van
de twee wadi’s gegraven in de wortelzone.
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