
De ABO- as inzetten als schakel in het regionale openbaar 
vervoersnetwerk

De ABO- as als actieve mobiliteitsas & voorzien van 
randparkings

Langzame transformatie: fietsen en auto 'blijven' de 
belangrijkste vervoersmodi

ABO- as als ontvangstplek voor lokale evenementen rond 
vernieuwde mobiliteit

versie 1

 
n

STEDELIJKE A- B- OULEVARD REGIONALE VERBINDER DWARSLIGGER INCUBATOR

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3

sessie
Mobiliteitstransitie & 

parkeren

Hoe evalueren jullie de verhaallijnen?

Op welke schaal ligt de 
hoofdrol voor de ABO- as 
wat betreft mobiliteit?

Welke verhaallijn biedt het beste fundament 
om verder op te werken?

STEDELIJKE 
A- B- OULEVARD REGIONALE VERBINDER DWARSLIGGER INCUBATOR

TOEVOEGINGEN

Welke verhaalijn sprak je het meest aan? We bespreken vervolgens waarom. 
Je hebt 3 pionnen. Ze kunnen verspreid worden over verschillende verhaallijnen, of je kan ze groeperen.

Wat kwam niet terug in de 4 verhaallijnen en is 
volgens jullie van belang voor de ontwikkeling 

van de ABO- as?

belangrijk

onbelangrijk

relatief belangrijk

relatief onbelangrijk

bebouwing

Plaats op het assenstelsel.
Dient de as voor mobiliteit eerder regionale of op 
lokale schaal. En heeft de as daarmee een eerder 
stedelijk dan wel natuurlijk karakter?

plenaire terugkoppeling
Wie vat samen voor de groep?

Wat maakt je enthousiast? Waarin zie je grote of kleine 
kansen of opportuniteiten? Wat kan bestaande 
projecten versterken?

Wat is in jou ogen onzin?  Wat zou voor grote of kleine 
negatieve effecten zorgen? Blokkeert deze visie andere 
op til staande projecten?

energie

Klimaatadaptatie & water

groen - biodiversiteit - ecologie

De as gaat 
voor 

grootschalig 
OV helemaal 
niet werken.

zet hier in op 
iets 

duurzaams 
(fiets) en 
bekeving.

OV kan ook 
een 

beleving 
zijn!

trambus is 
budgettair niet 
zo haalbaar op 

dit ogenblik

schoolvoorbeeld 
van hoe het zou 

moeten!

beleving!

quid 
bereikbaarheid 

station?

waarom 
hier alle 
OV weg?

trambus = 
dure bus 

(maar het is 
een bus)

moet met de 
bus langs de 
markt blijven 

rijden

consequentie 
voor 

autoverkeer, 
zwaar verkeer 

en bussen!

ja, maar dan 
moeten er andere 

oost- west en 
noord- zuid assen 
voor OV worden 

gecreëerd!

afhankelijk 
van de goeie 
werking van 

de ring!!

enorme 
vrijheid als 

stad om het te 
maken zoals je 

wil

goed te 
bekijken in 

circulatieplan!!

Bereikbaarheid 
station?

kans voor 
tunnel voor 

traag verkeer 
aan het station



STEDELIJKE A- B- OULEVARD REGIONALE VERBINDER DWARSLIGGER INCUBATOR

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3

sessie
groen 

biodiversiteit 
ecologie

klimaatadaptatie
 water

Hoe evalueren jullie de verhaallijnen?

Op welke schaal ligt de hoofdrol 
voor de ABO- as wat betreft 
groenblauwe aspecten?

Welke verhaallijn biedt het beste fundament 
om verder op te werken?

STEDELIJKE 
A- B- OULEVARD REGIONALE VERBINDER DWARSLIGGER INCUBATOR

TOEVOEGINGEN

Wat maakt je enthousiast? Waarin zie je grote of kleine 
kansen of opportuniteiten? Wat kan bestaande 
projecten versterken?

Welke verhaalijn sprak je het meest aan? We bespreken vervolgens waarom. 
Je hebt 3 pionnen. Ze kunnen verspreid worden over verschillende verhaallijnen, of je kan ze groeperen.

Wat kwam niet terug in de 4 verhaallijnen en is 
volgens jullie van belang voor de ontwikkeling 

van de ABO- as?

belangrijk

onbelangrijk

relatief belangrijk

relatief onbelangrijk

Lineaire groenstructuren als duidelijk kader voor 
mobiliteitsstromen en begeleiding van de gehele ABO- as

ABO- as als droge, bovenlokale natuurverbinder op de 
'zuidflank' van de Grote Nete

Kempische heuvelrug

Goorkens

Wuytsbergen

Kleine Nete

Heibloem

Groene dwarsstructuren zijn prioritair. Ze vormen 
ecologische stapstenen. De doorwaadbaarheid van het 

publiek groen over de ABO- as is een meerwaarde voor de 
stad.

lokale initiatieven rond vergroening een plek geven op de 
ABO- as

Gevelbanken, Herentals

Boom zkt Grond, Mechelen Geveltuinbrigade, Gent

Wadi en waterelementen als 1 continue lijn voor collectief 
stedelijk gebruik

Maximaal inzetten op de infiltratie van stedelijk 
hemelwater om verdroging van de Netevallei tegen te gaan

Hemelwaterproblematiek zo veel mogelijk oplossen met 
bronmaatregelen en lokaal infiltreren

Water bufferen en infiltreren op de kleinste schaal door zelf 
te ontharden of hemelwatertonnen te gebruiken

plenaire terugkoppeling
Wie vat samen voor de groep?

Wat is in jou ogen onzin?  Wat zou voor grote of kleine 
negatieve effecten zorgen? Blokkeert deze visie andere 
op til staande projecten?

Plaats op het assenstelsel.
Werkt de as op vlak van ecologie en water eerder 
regionale of op lokale schaal. En heeft de as daarmee 
een eerder stedelijk dan wel natuurlijk karakter?

bebouwing

energie

mobiliteitstransitie & parkeren

45 
min

MEER BETREKKEN 
VAN 

OLYPMIADELAAN

PARKEREN MAAKT 
HERENTALS 

AANGENAAM EN 
CONCURRENTIEEL 

TOV GEEL

BEREIKBAARHEID 
VAN STATION NU 

AL AUTO FILE

TERUG HISTORISCH 
KARAKTER VAN 
OPEN WATER 

CREEEREN LANGS 
BEIDE ZIJDEN 
WATERWEG

DOORBREKEN 
VAN 

ARTIFICIEEL 
BARRIERE

GEEN ABO- as 
overhouden 
O- as is heel 

anders dan de 
AB - as

qua watersysteem 
het meest 

gewenste > volgt 
het best de ladder 

van lansink

as wordt 
overgewaardeerd de 

as is een artificieel 
verhaal en daar 
hoeven we niet 

willens nillens te 
behouden

wateropgave waar 
nu as ligt 
eigenlijke 

waterhuishouding 
in vallei

water in 
straatbeeld 

in al de 
scenario's

gebruik de 
laagtes voor de 
waterbuffering 

niet per se van 1 
as uitgaan

ondertunnelin
gpoederleeses

teenweg is 
richting 
gevend

N153 
grachten 

verbinding 
met nete

overloop via 
augustijnenlaan
bovenliggende 

delen
vesten van herentals 

was een 
gecompartimenteer

d systeem actief 
terug inzetten, 

maasloop in 
begijnhofpark

abo as staat 
niet los van 
de rest van 

de stad

hergebruik 
van water 

van 1

als je kiest 
voor alles 

heb je niets

moeten we de as toch niet 
houden als belangrijke 

verbinder voor het 
bereikbaar houden van het 

station door de auto 
mobiliteit van de abo blijft 
er veel kwaliteit in de rest 

van de stad over.

idee dat 
bereikbaarheid 
is met auto's is 

voorbijgestreefd

natuur op 
regionale 

schaal

zonder 
tunnel 

poederlees
esteenweg

met 
ondertunneling

waterberging 
op locatie 

van parking

minder 
aantrekkelijk 

beeld qua 
'natuur'

regionale 
natuur is 
mogelijk

al het water 
naar de as 
brengen is 
niet logisch

gebruik de 
laagtes voor de 
waterbuffering 

niet per se van 1 
as uitgaan

ABO as is geen 
verdichtingsop
gave regionaal
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Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3

sessie
bebouwing
en energie

Hoe evalueren jullie de verhaallijnen?

Op welke schaal ligt de hoofdrol 
voor de ABO- as wat betreft 
bebouwing en energie?

Welke verhaallijn biedt het beste fundament 
om verder op te werken?

STEDELIJKE 
A- B- OULEVARD REGIONALE VERBINDER DWARSLIGGER INCUBATOR

TOEVOEGINGEN

Welke verhaalijn sprak je het meest aan? We bespreken vervolgens waarom. 
Je hebt 3 pionnen. Ze kunnen verspreid worden over verschillende verhaallijnen, of je kan ze groeperen.

Wat kwam niet terug in de 4 verhaallijnen en is 
volgens jullie van belang voor de ontwikkeling 

van de ABO- as?

belangrijk

onbelangrijk

relatief belangrijk

relatief onbelangrijk

Gematigde verdichting, dwars bouwen op de ABO- as om 
zichten te creëren naar het achterliggende landschap

Pilootprojecten initiëren rond collectief wonen die het 
verdichtingsvraagstuk verzoenen met de wens om 

grondgebonden te wonen

De ABO- as ontvangstlocatie voor collectieve energiehubs in 
een regionaal energielandschap

Een warmtenet ontwikkelen op de ABO- as op plekken waar 
er voldoende woondensiteit is

Sterk inzetten op de collectivisering van zonne- energie Individuele groene energieproductie collectief bufferen op 
wijkschaal

Lineair verdichten langs de ABO- as, elders ontharden Ambitieus verdichten op strategische locaties langs de ABO- 
as, voorzieningen clusteren

plenaire terugkoppeling
Wie vat samen voor de groep?

Wat maakt je enthousiast? Waarin zie je grote of kleine 
kansen of opportuniteiten? Wat kan bestaande 
projecten versterken?

Wat is in jou ogen onzin?  Wat zou voor grote of kleine 
negatieve effecten zorgen? Blokkeert deze visie andere 
op til staande projecten?

Plaats op het assenstelsel.
Dient de as op vlak van bebouwing en energie eerder de 
regionale of de lokale schaal. En heeft de as daarmee 
een eerder stedelijk dan wel natuurlijk karakter?

mobiliteitstransitie & parkeren

Klimaatadaptatie & water

groen - biodiversiteit - ecologie

45 
min

Zeer onnatuurlijk 
> groots voor 
herentals > 
historisch 
centrum 

secundair

Moeilijk 
met 

winkelhart

Moeilijk 
met

Tussenfase

Heel goede 
verknoping 

met rest van 
uw stad > met 

vesten

Combinatie 
van deze twee 
ideaal. > afslag 

naar de rest 
van uw stad

ademruimte - 
zacht verkeer 

(ondergeschikt 
hard verkeer)

goede 
verknoping

hebben we 
hier veel 
behoefte 

aan?

Indien je alle 
projecten die er al 
bestaan bekijkt, is 
dit dan wel nodig 
(maar geen up to 
date woonstudie 

momenteel)

> maakt u 
heel 

afhankelijk 
van OV

als het 
exemplarisch 
moet zijn voor 
herentals als 
geheel geen 
goede optie

Omdat je hier een 
verdichtingsopgave 
hebt zou je anderen 
kunnen opgeven > 
maar oefening al 

gedaan.

plekken maken > je 
kan de focus ergens 

nog wat anders 
leggen > in relatie 
tot achterliggend 

weefsel

Eventueel 
pleinfunctie

te forse 
verdichting, dreigt 
in concurrentie te 

gaan met het 
centrum

woonaanbod 
wordt al 

gecreeerd, de as 
daarom inzetten 
is niet de focus

welk 
programma 

komt er op de 
as, welke 

initiatieven

collectief 
wonen aan 
het groen 

verhaal

auto niet 
volledig 

bannen, wel 
bescheidener 

plek geven

verder knippen is 
een interessant 
idee, maar wel 

steeds met 
oplossing voor de 

wagen

hele uitdaging, as 
inzetten op andere 
mobiliteitsvormen 
betekent ook heel 
Herentals mee te 

nemen

al aangetoond dat 
het mogelijk is, nu 

kijken welke 
partners er mee 

in stappen

private 
projecten die 
daarmee aan 
de slag gaan

eerder 
contextgebonden

afbakening KS 
gebied, 

afschaffing 
BPA: andere 

inkijk.

densiteitsvraag

voorzieningencluster

niet 
concurrerend 
met andere 

economische 
polen

diensten: 
afhankelijk van 

initiatieven 
van derden

opgave staat 
los van de 

as, is eerder 
stadsbreed

energiestrategie

biomassa is 
geen 

ruimtelijk 
vraagstuk

warmteparel

gevolg is 
dan ook een 
verdichtings

opgave



plenair
terugkoppeling

STEDELIJKE 
A- B- OULEVARD REGIONALE VERBINDER DWARSLIGGER INCUBATOR TOEVOEGINGEN

Wat kwam niet terug in de 4 verhaallijnen en is 
volgens jullie van belang voor de ontwikkeling 

van de ABO- as?

5 
n



L- ABO 3

ABO- as Herentals

min



L- ABO 3 opgesplitst in 2 momenten: professionele 
actoren (11/02-2021) - geïnteresseerden (feb)
aanstaande maandag overleg rond uitwerking van L- ABO's 
digitale workshop rond ontwerpend onderzoek van de 
verschillende verhaallijnen 

L- ABO'sPROCES

ANALYSE

Grote verscheidenheid in stedelijke context langs de 
ABO- as, een mix van bebouwingstypologieën

Mobiliteitsshift inzetten als hefboom voor ander en 
meervoudig ruimtegebruik.

ABO as als centrum parking?
De overwegen en bereikbaarheid van functies en 

stadsdelen

Energielandschap in transitie: elektriciteit wordt steeds 
lokaler geproduceerd en verbruikt, het warmtevraagstuk 
kent een opschaling naar meer collectieve oplossingen 

(warmtenet, buffers,...) 

Hoe kan de ABO- as ingezet worden als 'stedelijke spons' 
en een slim watergebruik binnen het veranderende 

klimaat?

Bovenlokaal verdichtingsvraagstuk: afbakening 
kleinstedelijk gebied en opheffing van 2 BPA's op de 
gehele A- en B- as. Welke rol is er weggelegd voor de 

ABO- as in de verdichtingsstrategie van Herentals?
Een warmtenet is denkbaar op grote delen van de 

ABO- as. Zelfs na 30% reductie van de warmtevraag, 
is er voldoende woondensiteit om een warmtenet 

rendabel te maken.

PROCES

min

VANDAAG

10 
min

A

O

B

A- B- O as van Poederleesesteenweg tot Herentalse 
vaart 3,2 km of 13,2 ha (22x het stadspark) 

Een substantieel deel publieke ruimte van Herentals

INTEGRALE ONTWIKKELINGSVISIE VOOR DE ABO - AS 
 

Hoe kan de as exemplarisch ingezet worden om een 
aantal klimaat gerelateerde uitdagingen  

(overstroming - hemelwaterbeheer, groen blauwe 
dooradering, HE energie, modal shift en 

mobiliteitsbeleid, verdichtings- woonstrategie ...) 
integraal in de stad op te nemen? En hiermee een 

structurele transformatie van de stad op verschillende 
schaalniveaus aanstuurt.

waarvan 60% louter om te rijden en parkeren met de 
auto en 80 000m2 gesloten verharding is.

met hierin veel overmaat en restruimte

diversiteit op en langs de as  raakt aan en doorsnijdt hoofdstructuur van stedelijk 
en groen weefsel

verteld een bijzonder verhaal van Herentals

VRAAGSTELLINGEN EN OPGAVEN

introductie voorstellen
4 verhaallijnen

evalueren
schaalniveau en 

karakter
voorkeur

Mobiliteit

terugkoppeling
plenair

Klimaatadaptatie groene netwerken - biodiversiteit

aanvullen

Klimaatadaptatie water

11u00 11u20 12u00 12u45 na de workshop

Bebouwingsopgave Energie

analyse

11u10

per thema

Hoe kan de ABO as niet meer als breuklijn in het 
publieke ruimte netwerk maar als volwaardig groen 

netwerk ingezet worden 
Waarbij het groen geen restruimte is maar bijdraagt aan 

biodiversiteit - leefkwaliteit (hittestress) en 
belevingskwaliteit

Uit gesprekken

Stationsomgeving en gebruik as 
door De Lijn
Sluipverkeer van de ring en tunnels
As als parkeerplek
Waarde als ecologische as
Verhouding Netevallei - Droge Nete
Strategieën voor waterhuishouding
Erfgoedwaarde vesten
Bouwopgave
Gekende initiatieven rondom de as
Nostalgie naar Kempisch kanaal en 
noodzaak aan goede/veilige 
fietsverbindingen
...



Op welke schaal heeft de ABO- as invloed ?

Welke identiteit en karakter krijgt de as?
Sfeer van ruimtelijke uitwerking?

4 INTEGRALE VERHAALLIJNEN

Op basis van wat we tot nu toe onderzochten stellen we vandaag 4 verhaallijnen voor

4 integrale ruimtelijke modellen met elk een zeer helder maar uiteenlopend 
standpunt wat de identiteit en rol van de ABO- as binnen Herentals zou kunnen 
worden.
Het zijn compromisloze perspectieven voor de ABO- as op middellange termijn 
(2040-2050)
Ze zijn misschien radicaal, maar niet onrealistisch
Het is niet de intentie om voor een van deze verhaallijnen als geheel te kiezen 
maar ze te integreren in 1 voorkeursscenario. Dit voorkeursscenario zal mogelijks 
genuanceerder zijn.

Wat willen we er uit leren?
blik openen en horizon verruimen
een duidelijke keuze maken leert ons wat we wel en niet zouden willen
een keuze maken betekent ook dat sommige andere keuzes niet mogelijk zijn
inzicht krijgen in afhankelijkheden van gebieden, processen en keuzes
inzicht krijgen in waar actoren wel en niet achter kunnen staan, waar ze in kunnen 
meebewegen

 

Ontwerpend onderzoek - verhaallijnen

0 
in



Lineair verdichten langs de ABO- as, elders ontharden

De ABoulevard zet vol in op openbaar vervoer, hoogwaardige OV lijnen 
verknopen Herentals terug met zijn regio en maken van de Belgie- 
Augustijnenlaan een toplocatie voor verdichting en het opnemen van 
regionale functies. De as wordt een boulevard of stadstraat met allure 
waarin door een slim en innovatief watersysteem en een royaal groen 
bomenkader de Kempische vaart terug een plek in Herentals krijgt. De 
regionale partners zijn samen met de stad aan zet om heldere en 
duidelijke kaders uit te zetten. Ze neemt hierbij ook het initiatief.

Sterk regionaal openbaar vervoersnetwerk 

Kopenhagen south boulevard

Rome Reforested

LIST, sponsland - 100 waterelementen
Verschillende elementen: waterpleinen, buffers, nieuwe bouwstructuren waterinclustief...

Inzetten op openbaar vervoer (passieve mobiliteit) en parkingen aan de rand
Regionale mobiliteitsvisie > Wijken en deelgemeenten er rond goed verbinden

        Hoe verknoop je Herentals met zijn omgeving? Nl. Met openbaar vervoer?
Trambus is een hybride bus (die er uitziet als tram) > ideaal voor kleinere steden
Tunnels voor trambus > onder spoor én ringweg...
Openbaar vervoer heeft voorrang op auto
Auto enkel lokaal en bestemmingsverkeer

warmtecentrale Nieuw Zuid Antwerpen, noarchitectenwarmtehub Rotterdam

Kempisch Kanaal 2.0 - Bomen begeleiden het kanaal

Groene Stadsstraat   Wibautstraat 

bomenlanen als duidelijk kader voor mobiliteitsstromen en begeleiding van de gehele ABO- as
'stedelijke'  infrastructurele groenstructuren, brede bermen
bomenstad Herentals
groen - blauwe middenberm

Stedelijk water verzamelen volledig terug inzetten voor collectief stedelijke gebruik
buffering in winter voor zomer voor besproeiien (stedelijk groen, buffering voor hergebruik)
hitte eiland effect dmv waterpleinen, schaduw van bomen en ontharding
Wadi en waterelementen als 1 continue lijn bij piekbui is continue waterstructuur zoals Kempische 
vaart terug zichtbaar

Regionale taakstelling en de opheffing van de oude BPA's maken van de ABO- as een 
verdichtingslocatie
Verdichtingswoonopgaves realiseren met als gevolg ontdichten op ander locaties
in het idee van de boulevard kiezen we voor een consolidatie van de gebouwen aan de ABO- as.
Randen worden duidelijk afgewerkt en gebouwen krijgen een adres aan de ABO- as. het is daarbij 
belangrijk dat entree's en toegangen worden vormgegeven aan de as en een relatie aangaan met 
de publieke ruimte.
Gebouwen staan in de rij of op de voorbouwlijn, met aansluitende kroonlijsten en een coherent 
gevelbeeld.

ABO- as verknopen in regionaal energievraagstuk
ABO- as als ontvangstlocatie voor collectieve energiehubs (warmtebatterij, collectieve 
warmtecentrales,...)
Investeren in en uitrollen van warmtenet met restwarmte vanuit geothermie, industrie of kanaal
opslag koppelen aan busstalplaats elektrische bussen, parkeergebouwen

waterplein - Rotterdam

STEDELIJKE A- B- OULEVARD

De ABO- as inzetten als schakel in het regionale 
openbaar vervoersnetwerk

500 bomen voor Herentals -  Lineaire groenstructuren 
als duidelijk kader voor mobiliteitsstromen en 

begeleiding van de gehele ABO- as 

De ABO- as ontvangstlocatie voor collectieve 
energiehubs in een regionaal energielandschap

Hemelwater van as en omgeving wordt 100% op as 
opgevangen als 1 continue lijn voor collectief stedelijk 

gebruik

extra informatie

Snede Profiel 1

stedelijke 
A- B- oulevard



100% infiltratie stedelijk hemelwater tbv grondtafel en verdroging Netevallei

Parallel aan de natte netevallei herstelt de ,regionale verbinder, de verbinding 
tussen de grote natuur- en bosgebieden aan de weerszijden van de stad. De AB- as 
is hierin de ontbrekende schakel. Actieve mobiliteit (e- bikes, cargofietsen, ...) 
krijgt voorrang op de as en schrijft zich in in het regionale fietsnetwerk met de 
aantakking op de nieuwe fietsbrug over het kanaal als sluitstuk.  Verdichting en 
herstructurering gebeurt rond enkele strategische locaties in een 
landschappelijke setting. De regionale partners zijn samen met de stad aan zet 
om heldere en duidelijke kaders uit te zetten. Ze neemt hierbij ook het initiatief.

REGIONALE CORRIDOR

De ABO- as als actieve mobiliteitsas & voorzien van 
randparkings

Grote autoluwe zone > geen auto op abo- as (toegangsbeperkingen)
Randparkingen, aan ring en station...

      Ook oplossing voor laden en lossen: cargofiets en pakjesdiensten verbonden aan de parking
Actieve mobiliteit krijgt voorrang op abo- as, nl. fietsers en wandelaars
En 'lichtere' innovatieve vervoersmiddelen
Ondertunneling ring voor vlotte doorstroming en vermijden conflicten fietsersas

extra informatie

Ambitieus verdichten op strategische locaties langs de 
ABO- as, voorzieningen clusteren

De ABO- as neemt een rol op in het regionale kempenlandschap. Dat betekent ook dat de ABO- as een 
verbindende rol krijgt in de bovenlokale verdichtingsopgave. Aan de as komen een aantal 
strategische locaties in aanmerking om woonontwikkelingen te doen.

De ABO- as neemt ook de rol van verbinder van functies op, zeker als de ABO- as een hoogwaardige 
plaats krijgt in het OV- netwerk van Herentals. extra woonzorgfuncties, lokale dienstcentra, 
sportinfrastructuur passen binnen deze strategie.

ABO- as als droge, bovenlokale natuurverbinder op de 
'zuidflank' van de Grote Nete

Een warmtenet ontwikkelen op de ABO- as op plekken 
waar er voldoende woondensiteit is

Maximaal inzetten op de infiltratie van stedelijk 
hemelwater om verdroging van de Netevallei tegen te 

gaan _ maximale ontharding 

Kempische heuvelrug

Goorkens

Wuytsbergen

Kleine Nete

Heibloem

Droge natuurverbinding en migratieroutes doorheen stad
AB - as als droge natuurverbinding op de 'zuidflank' van de Grote Nete
Droge verbinding tussen Goorkens / Wuytsbergen - AB - as - bossen langs  
kanaal  Heibloem en Larumse heide
As verbreed op locaties waar mogelijk (parkruimte)

riante breedte van de ABO- as gebruiken om een warmtenet te ontwikkelen
wegens stedelijke dichtheid komen delen van de Augustijnenlaan en Belgiëlaan in 
aanmerking om een warmtenet te creëren
de ABO- as maakt de overgang van stadsweefsel naar het industriegebied. Hier is het 
interessant om warmtebuffers aan te leggen. De verschillende piekvragen kunnen hier 
op elkaar worden afgestemd.

Snede Profiel 1

Regionale
verbinder



DWARSLIGGER

Dwarsligger neemt afstand van de artificiële structuur van de ABO- as en herstelt het 
historisch gegroeide stedelijke weefsel van de vesten.  De as is niet meer een 
dominante continue lijn maar verkleurt naar de stedelijke dwarsstructuur die het 
kruist. Hierdoor ontstaat een boeiend pallet aan publieke ruimte en een 
woonprogramma op maat van Herentals. De stad regisseert samen met diverse 
partners en mede- eigenaars en heeft vooral een initiërende en toetsende rol.

extra informatie

Langzame transformatie: fietsen en auto 'blijven' de 
belangrijkste vervoersmodi

Gematigde verdichting, dwars bouwen op de ABO- as om 
zichten te creëren naar het achterliggende landschap

Groene dwarsstructuren zijn prioritair. Ze vormen 
ecologische stapstenen. De doorwaadbaarheid van het 
publiek groen over de ABO- as is een meerwaarde voor 

de stad.

Sterk inzetten op de collectivisering van zonne- energie

Hemelwaterproblematiek zo veel mogelijk oplossen met 
bronmaatregelen en lokaal infiltreren

Minimale mobiliteitsimpact > kempisch realisme
Fiets en auto 'blijven' het belangrijk - transformatie is zacht en langzaam (e- car en e- bike) - zonder 
bruuske nieuwe mobiliteit.
(A)kleinere lokale ingrepen - zeer haalbaar en realistisch.

        OF (B) 'back to the future': terug naar meer plaats voor fietsen en te voet gaan en minder auto's
Geen forse "knooppunten" uitwerken op de as, maar deel per deel en kruispunt per kruispunt 'goed 
ontwerp' maken (deelgebieden kunnen stuk per stuk gefaseerd worden aangepakt)
Parkeergebouw aan station, enkele 'parkeerpockets' en zones 30
brede en goeie fietspaden
2*1 weg voor autoverkeer
Géén of alleen autotunnel met beperkte vrije hoogte onder spoor
Uitdoven van gemotoriseerd verkeer gradueel vanaf de ring tot aan station, waardoor aan het station de 
bus betere doorstroming heeft en voetgangers/reizigers een verkeersarm plein

versie 1

versie 2

Als de ABO- as een dwarsligger is, staat ze niet bovenaan de lijst voor strategische locaties van 
ontwikkeling en het verder uitbouwen van de dwarsstructuren krijgt prioriteit. We kunnen stedelijke 
ontwikkeling inzetten om slecht gedefinieerde randen af te werken (voorkant- achterkant relaties met 
de voornaamste groenruimte). De ABO- as wordt dan niet beschouwd als een voorkant. Dwars 
bouwen kan zichten op het achterliggend landschap creëren en levert een poreuzer stadsweefsel op. 
op stadsniveau zien we al een verdichtingstrend in Herentals. Nieuwe projecten kunnen op kleinere 
schaal inspelen op de context.

woonontwikkeling Zingem, VOLT OCMW Aarschot, dvvt De Blokskens, Zandhoven, HCVA woonontwikkeling Westmalle, AIDarchitecten

Ecologische stapstenen
doorwaadbaarheid en publiek groen als meerwaarde voor de buurten
Uitbreiding van groengebieden

        Netevallei over belgiëlaan (Belgiëlaan verlagen) 
        De vesten bossig uitbreiden
        Stadspark, hofkwartier, begijnhof verbinden > groen- tuinstraten 

Groendaken

De Nonnenvest, 1912

Hemelwater zo veel als mogelijk oplossen met bronmaatregelen en in zijstraten, 
vooral inzetten op privaat hergebruik > lokaal infilteren > dan de rest in/op de ABO- 
as

historische structuren (Nonnenvest) gebruiken als waterbuffer
In wijken waterprobleem oplossen ipv op as.
Zijstraten gaan ontharden en vergroenen.

sterk inzetten op collectivisering van zonne- energie: grote dakoppervlakken aanwenden om 
burgers te laten participeren/investeren in groene energie
lokale warmte/koeltebuffers voorzien die vooral dagschommelingen kunnen opvangen

Herentalsenaar kan aandelen kopen voor 
zonnedak op WZC st. Anna

Autobedrijf Sneyers (Herentals) zal zijn 724 
zonnepanelen gebruiken om 40 laadpalen 
van stroom te voorzien

installatie van Koelte- 
Warmte Opslag aan 
het AZ St. Elisabeth

schooldakrevolutie beoveld verwarmt het 
wintercircus, Gent
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Dwarsligger



INCUBATOR

Critical Mass, Herentals Fietsen zonder LeeftijdParkingontharding, Gents
Milieufront

FlyOver, Gent Minhocao, Sao Paulo

individuele groene energieproductie koppelen aan buffering 
op wijkschaal door bijvoorbeeld te bufferen in wijkbatterijen

De ongedefinieerde ruimte en overmaat van de ABO- as wordt het proefterrein van 
wat er leeft en speelt binnen de Herentalsenaar en het beleid.  Ideeen, 
burgerinitiatieven of beleidsinitiatieven kunnen op of aan de ABO- as een plek 
krijgen. Als een proeftuin voor het testen of laten rijpen van ideeën, tijdelijk of 
permanent. De inwoners is aan zet, het bestuur faciliteert.

ABO- as als ontvangstplek voor lokale evenementen rond 
vernieuwde mobiliteit

Pilootprojecten initiëren rond collectief wonen die het 
verdichtingsvraagstuk verzoenen met de wens om 

grondgebonden te wonen

lokale initiatieven rond vergroening een plek geven op 
de ABO- as

Individuele groene energieproductie collectief bufferen 
op wijkschaal

Water bufferen en infiltreren op de kleinste schaal door 
zelf te ontharden of hemelwatertonnen te gebruiken

extra informatie

Aan de ABO- as bouwen we aan het Herentals van de toekomst. Het is een ontvangstlocatie voor 
pilootprojecten rond collectief wonen, collectieve warmte en een publieke ruimte die kan worden 
toegeëigend door de Herentalsenaar. Er kunnen pilootprojecten komen die het verdichtingsvraagstuk 
verzoenen met de wens om grondgebonden te wonen.

Gevelbanken, Herentals

Boom zkt Grond, Mechelen Geveltuinbrigade, Gent

Incubator



energietransitie

Wat zijn de toekomstperspectieven voor de bestaande 
dienstenclusters? 
Kunnen deze dienstenclusters opnieuw drager worden 
van een publiek programma? 
Kunnen deze clusters herbestemd of gerenoveerd 
worden? 
Kan bij afbraak van het gebouw de plek als kwalitatieve 
groenruimte worden ingezet in een reeks van stadsparken 
langs de ABO- as of parkeergebouwen? 

Voorzieningen langs de ABO- as
De ABO- as is de thuishaven van een waaier aan functies. 
Zowel publieke instellingen (scholencampussen, 
administratieve voorzieningen, parken) als commerciële 
activiteiten zijn verbonden aan de as.
Een heel aantal van deze voorzieningen zullen in de 
toekomst verschuiven, uitbreiden of verdwijnen

Hoe schrijft de scholencampus zich in in de 
vestenstructuur?
Wat is de rol van de vestenstructuur binnen de ruimtelijke 
structuur van de scholencampus?
Hoe kunnen de bestaande scholen zich beter inschrijven 
in de bestaande groene campustypologie?
Hoe speelt de ABO- as in op de bereikbaarheid van de 
scholen en verkeersveiligheid van hun leerlingen?
Welke rol kunnen de scholen spelen binnen andere 
transitiethema’s: energie, identiteit, programmatie, etc?
Hoe kan de scholencampus ingezet worden binnen het 
concept van de brede school/ de 24u- school?

Wat is de rol van grote autotrekkers langsheen de 
autoluwe ABO- as van de toekomst?
Is hun aanwezigheid in een autoluw(- er) centrum 
noodzakelijk?
Hoe verhouden deze baanwinkels zich tot de ring om 
Herentals?
Hoe omgaan met de veranderende parkeervraag?
Kunnen baanwinkels of grootwarenhuizen bijdragen tot 
andere transitiethema’s?

voorzieningenverdichtingsvraagstuk

Verdichtingsdoelstelling
Taakstelling om meer woongelegenheid te creëren
ABO- as wordt gezien als een strategische locatie om meer te verdichten, maar kan dit ook ingezet worden als 
hefboom om elders te ontharden/ontdichten?

Energielandschap in transitie
elektriciteit wordt steeds lokaler geproduceerd en verbruikt, het warmtevraagstuk kent een opschaling naar meer 
collectieve oplossingen (warmtenet, buffers,...)

Hoe realistisch is een warmtenet op de ABO- as?
Er werd een snelle analyse gedaan over de rendabiliteit van een warmtenet op de ABO- as. Daarvoor is voldoende 
woondensiteit nodig rondom de as (voldoende afnemers). Volgende aannames werden gedaan:
- gebaseerd op financiële rendabiliteit: 2,5MWh/m
- volgens open data van Fluvius op straatniveau
- bij renovatie met energiereductie van 30%, is het warmtenet nog steeds rendabel?
De eerste ruwe oefening leert ons dat een warmtenet rendabel kan zijn op de A- as en de B- as, behalve de bocht in 
het Netelandschap, en dit zelfs na een energiereductie van 30%

Bebouwing
Is er een rol weggelegd voor de ABO- as in het verlichtingsvraagstuk van Herentals?
Zo ja, krijgt deze een stedelijk karakter?
Gaat bebouwing de lineariteit van de as benadrukken (waar dat kan)?
Hoe staan we tegenover de opschaling van de woongebouwen aan de Augustijnenlaan? Wat als deze trend zich verder zet?

Voorzieningen
Hoe rol speelt de ABO- as voor de bereikbaarheid van het handelshart van Herentals?
Horen grootwarenhuizen en baanwinkels thuis op de ABO- as? Zo ja, waar en hoe?

Energie
Is er voor de ABO- as een rol weggelegd in een stadsbrede energiestrategie voor Herentals (bvb. Een warmtenet)?
Zijn we in Herentals klaar om warmtebronnen zoals diepe geothermie of biomassa uit te rollen?
Welke rol kunnen de oude draaikommen op de ABO- as spelen voor het bufferen van warmte (BEO- veld)? De campussen rondom 
deze plekken kunnen schommelingen in hun warmtevraag hiermee bufferen.
Zien we het bufferen van energie eerder op lokale schaal (warmtebatterijen,...), die inzetbaar zijn voor zowel woningen rondom de 
as als duurzame mobiliteitsvormen op de as?

kernvragen


