
ONTWERPEND ONDERZOEK 

KERK HEUSDEN DORP EN OMGEVING
HEUSDEN

VOORBEREIDING WERKVERGADERING 19/02/2021



VOORWOORD

HOOFDDOELSTELLINGEN

1. Maximale meerwaarde(n) creëren voor iedere bewoner én bezoeker van het centrum Heusden

2. Een antwoord geven op de maatschappelijke veranderingen

3. Bewaken van de haalbaarheid op schaal van Heusden-Zolder (geen tabula rasa – principes)

TRAAG VERKEER

- Verbeterde bereikbaarheid van het centrumgebied voor de trage weggebruiker

- Verbeterde veiligheid voor de trage weggebruiker

- …

AUTOVERKEER

- Verbetering van de leesbaarheid voor gemotoriseerd verkeer:

▪ St-Willibrordusplein als zone voor kortparkeren i.f.v. de omliggende middenstand

▪ Koning Boudewijnplein als zone voor langparkeren i.f.v. grote evenementen + representatieve

wandelverbinding met centrumzone Heusden kerkomgeving

- Garanderen van de autobereikbaarheid in functie van de leefbaarheid van het centrumgebied Heusden (de

middenstand, horeca, evenementen, maatschappelijke functies / voorzieningen, …)

- …

OPENBAAR VERVOER

- Creëren van een verbeterde relatie van het openbaar vervoer in de vernieuwde publieke ruimte

- …



VOORWOORD

HOOFDDOELSTELLINGEN

1. Maximale meerwaarde(n) creëren voor iedere bewoner én bezoeker van het centrum Heusden

2. Een antwoord geven op de maatschappelijke veranderingen

3. Bewaken van de haalbaarheid op schaal van Heusden-Zolder (geen tabula rasa – principes)

KWALITATIEF OPENBAAR DOMEIN

- Verbeterde woonkwaliteit door het ontharden en vergroenen van het openbaar domein

- Nadruk op ontmoeting en interactie

- Het nieuwe publieke domein als platform voor de omliggende bestaande en nieuwe functies en invullingen

- …



VOORWOORD

HOOFDDOELSTELLINGEN

1. Maximale meerwaarde(n) creëren voor iedere bewoner én bezoeker van het centrum Heusden

2. Een antwoord geven op de maatschappelijke veranderingen

3. Bewaken van de haalbaarheid op schaal van Heusden-Zolder (geen tabula rasa – principes)

Het uitwerken van een visie die een antwoord biedt op de huidige en toekomstige maatschappelijke veranderingen:

- Verhoging van de inwonersaantallen en -diversiteit van het centrum Heusden door de realisatie van diverse

woonontwikkelingen (appartementen, begeleid wonen, …)

- Herbestemming van het voormalige gemeentehuis (huidige OCMW) en een gedeelte van de Willibrorduskerk

- …



VOORWOORD

HOOFDDOELSTELLINGEN

1. Maximale meerwaarde(n) creëren voor iedere bewoner én bezoeker van het centrum Heusden

2. Een antwoord geven op de maatschappelijke veranderingen

3. Bewaken van de haalbaarheid op schaal van Heusden-Zolder (geen tabula rasa – principes)

- Nadruk op het formuleren van haalbare initiatieven en infrastructurele ingrepen op schaal van Heusden-centrum

- Geen tabula rasa, maar wel verder werken op de aanwezige structuren en hun intrinsieke potenties

- Mogelijkheid tot gefaseerde uitvoering

- …
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HOOFDSTUK 1 – CONCEPT ‘COLLECTOR’



NETWERK 1: BESTAANDE EN GEPLANDE BOVENLOKALE FIETSPADEN

NETWERK 2: BESTAANDE BOVENLOKALE WEGEN MET DRUK VERKEER

HOOFDDOELSTELLING: 
Structurele verbetering van de LV-bereikbaarheid van het centrumgebied door het

ophangen van een nieuwe lokale collector voor traag verkeer aan het bovenlokale

fietspadennetwerk

centrumgebied

Heusden



LV - COLLECTOR MAXIMAAL VIA  BESTAANDE WEGEN 

VERBINDINGEN MET BOVENLOKALE FIETSPADEN VIA BESTAANDE WEGEN

centrumgebied

Heusden



CENTRUM HEUSDEN EN BELANGRIJKSTE VOORZIENINGEN VOOR

ZACHTE WEGGEBRUIKER VERBINDEN MET DE RUIMERE OMGEVING

= VERMINDEREN VAN AUTOBEWEGINGEN RICHTING CENTRUMZONE

+ LUSVORMIGE ROUTE / COLLECTOR VOOR ZACHTE 

WEGGEBRUIKER 

1. Bestaande begraafplaats Heusden

2. Muitenberg 

3. Historische parkzone Sint-Janskapel

4. Voetbal Heusden

5. Koning Boudewijnplein – voormalige begraafplaats 

– evenementenplein / parkeren

6. Centrumgebied (Kapellehof, BIB, kerk, horeca, …)

7. Het Berenhuis

8. Projectzone ‘t Weyerke + buitenschoolse 

kinderopvang

9. Kloostertuin

10. ‘t Kuipershof – tennis Heusden – speeltuin

11. Ecologische pluktuin ‘Puur Leguum’ + volkstuintjes





ACTIES:

a) VERBETERING OVERSTEEKBAARHEID OP 5 STRATEGISCHE 

LOCATIES

b) AS KAPELSTRAAT – KERKENBLOOKSTRAAT ALS FIETSSTRAAT 

VORMGEVEN + VERBETERING OVERSTEEK KOERSELSEBAAN

c) INTEGREREN VAN EEN HOOGWAARDIG PUBLIEK DOMEIN 

CENTRUMGEBIED KAPELLEHOF – BIB – KERK

d) VERBETERING VAN LV-RELATIE TUSSEN CENTRUMGEBIED EN 

KONING BOUDEWIJNPLEIN (parkeren, evenementen)



HOOFDSTUK 2 – AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED



KONING BOUDEWIJNPLEIN

parkeren

evenementenplein

PARKING 

BRUGSTRAAT

PROJECTZONE 

‘t WEIJERKE

(begeleid) wonen 

BKO

Het 

BERENHUIS





HOOFDSTUK 3 – STRUCTUURSCHETS ONDERZOEKSGEBIED







HOOFDSTUK 4 – REFERENTIEBEELDEN / AMBITIES / AANBEVELINGEN
ZONE 01: KONING BOUDEWIJNPLEIN



ZONE 01: KONING BOUDEWIJNPLEIN



AMBITIES
HET VOORMALIG KERKHOF / KONING

BOUDEWIJNPLEIN

1. Autotoegankelijkheid parking uitsluitend via

Pastorijstraat

2. Knip Kapelstraat voor gemotoriseerd verkeer

3. Hoofdcollector zachte weggebruiker gekoppeld aan

doorsteek Kapellehof

4. Onthardingsprincipe:

• Overtollige voetpaden in bestaande groene

zoom supprimeren

• Introduceren van groenblauwe “eilanden”

(wadi + LV-ontsluiting richting hoofdcollector)

5. Evenementenplein (30% van de totale oppervlakte)

/ overflow parking

6. Grote monumentale bomen verspreid inplanten

Nadruk op budgetvriendelijke infrastructurele

ingrepen



REFERENTIEBEELDEN
HET VOORMALIG KERKHOF / KONING

BOUDEWIJNPLEIN

parking Belle Epine (door M. Desvigne en C. Dalnoky) –

deels ontharden van een bestaande

(supermarkt)parking en aanplant van hoogstambomen



REFERENTIEBEELDEN
HET VOORMALIG KERKHOF / KONING

BOUDEWIJNPLEIN

onder - parking plage du Verdon - Martigues (door

agence Ter) – plantvakken geven de parking mee vorm

en zijn verzamelplaatsen voor hemelwater

boven - bedrijfsparking Thomson - Guyancourt (door M.

Desvigne) – hagen gecombineerd met wadi’s

structureren de parking en vormen een sterk groen

kader



ZONE 02 – CENTRUMGEBIED: OMGEVING KERK – KAPELLEHOF - BIB



ZONE 02 – CENTRUMGEBIED: OMGEVING KERK – KAPELLEHOF - BIB



AMBITIES
OMGEVING KERK – KAPELLEHOF - BIB

1. Kapelstraat = autoluwe fietsstraat

• fysiek scheiden fiets- en voetpad aan zijde

Kapellehof

• brede obstakelvrije voetpaden

• éénrichting autoverkeer

• langsparkeren incl. laanbomen verplaatsen

naar overzijde Kapelstraat

2. Verbeterde oversteekbaarheid van de

Koerselsebaan voor trage weggebruikers

3. Een padensysteem “binnen het bouwblok” als

verbindend element



AMBITIES
OMGEVING KERK – KAPELLEHOF - BIB

4. Uitwerking van een verbindende en attractieve

publieke ruimte via verschillende tuinen en pleintjes met

…:

een publieke parktuin:

• parkachtige publieke tuin van gevel tot

gevel

• uniformiteit gebaseerd op bestaande

inrichting project ‘Kapellehof’ door o.a.

glooiende zones

• restant schoolmuur als barrière

verwijderen

• informele, slingerende, padenstructuur

creëert geborgenheid (een leestuin

gekoppeld aan de bib,…)

het Willibrordusplein als parkeerplein

• het accentueren van de toegang tot de

BIB (alsook de nieuwe invulling van het

voormalige gemeentehuis) vanaf het

plein

• de introductie van een groene zoom

die de bebouwde wand met BIB en

voormalig gemeentehuis sterker

presenteert

• monumentale bomen in raster om het

plein van extra groen te voorzien

• Uitsluitend voor kortparkeren



AMBITIES
OMGEVING KERK – KAPELLEHOF - BIB

4. Uitwerking van een verbindende en attractieve publieke

ruimte via verschillende tuinen en pleintjes met

een nieuw autovrij voorplein aan de kerk:

• voorruimte/gezicht naar kerk, oud

gemeentehuis en Kapellehof

• omliggende activiteiten kijken (en geven)

uit op voorplein (herbestemde kerkbeuk,

atelier, …)

• groen + water + ontmoeting, sfeer en

beleving (door vb. zitranden, …)

• aandacht voor niveauverschillen - 2%

helling lost het niveauverschil met

Kapellehof op en zorgt voor een betere,

rolstoeltoegankelijke, verbinding tss.

voorplein en atelier

• verdiepte wadi + zitranden als overgang

tussen grootschalige voorplein en

kleinschalig voorgebied atelier Kapellehof

• bordes met zittrappen rondom kerkbeuk

• plein “doortrekken” over Guido

Gezellelaan

voor de zone tussen kerk en Koerselsebaan:

• behoud van de groene zoom met

pocketparking (kortparkeren /

andersvaliden)

• beter betrekken van de bestaande OV-

halte




