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Het masterplan is een onderzoekstraject waarbij samen met bestuurders en 
stadsdiensten, bewoners, betrokken stakeholders en experten een toekomstvisie 
wordt uitgezet voor de dorpskern van Morkhoven. Voorliggend einddocument is een 
richtinggevend document dat een kader vormt voor toekomstige ontwikkelingen. 
Dit kader moet de eigenheid van het dorp, alsook haar landschappelijke inpassing, 
accentueren.
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Via de uitgebreide omgevingsanalyse, een terreinbezoek met de 
stadsdiensten, verdiepende interviews met relevante stakeholders en een 
dorpsatelier met de inwoners van Morkhoven konden we vier AMBITIES 
vastleggen voor de dorpskern. 

Per ambitie stellen we een aantal generieke KRIJTLIJNEN voorop die 
aangeven hoe een toekomstige ontwikkeling aan een bepaalde ambitie kan 
bijdragen. De krijtlijnen worden toegelicht naar relevantie binnen de ambitie, 
het huidige tijdperk en de context van Morkhoven. Op basis van de krijtlijnen 
kan een ontwikkeling overwogen, gefaseerd en op de juiste plaats worden 
gerealiseerd.



VIER AMBITIES VOOR 
MORKHOVEN
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Het sociaal weefsel faciliteren

Krijtlijnen

Sterk verenigingsleven stimuleren en faciliteren door gedeeld 
ruimtegebruik

Door de dorpse functies optimaal te clusteren, en waar mogelijk gebruik te laten 
maken van dezelfde ruimtes, ontstaan er nieuwe interacties tussen de verschillende 
functies en verenigingen. Dit stimuleert samenwerkingsverbanden en creëert een 
hecht sociaal weefsel. Gedeelde polyvalente ruimtes in de kern (bv. in de nieuwe brede 
school) bieden ook mogelijkheden voor het ontstaan van nieuwe verenigingen die op 
heden geen plek vinden in de dorpskern. Het hart van de dorpskern wordt de plek voor 
spontane ontmoetingen.

Creëren van ruimte voor recreatie en ontmoeting (in het groen)

Zowel binnen de dorpskern als langs de randen zijn er opportuniteiten om ruimte 
voor recreatie en ontmoeting te voorzien. Dit kan enerzijds in de vorm van quick-
wins: kleinere, punctuele ingrepen (het plaatsen van zitbanken, spelprikkels, 
sporttoestellen,...) die zich langs het zacht netwerk begeven, wat ook de zichtbaarheid 
en levendigheid hiervan bevordert. Anderzijds zijn er in de dorpskern grotere ingrepen 
mogelijk (bv. de heraanleg van het dorpsplein en de inrichting van het dorpspark) die 
ruimte bieden voor sociale evenementen en het omliggende landschap toegankelijk 
maken voor recreatief gebruik.

Het gemeenschapsleven in Morkhoven is op vandaag verspreid over de dorpskern. 
Ondanks de aanwezigheid van een aantal polyvalente ruimtes is er een sterk 
gemis aan ruimte voor verenigingen, ontmoetingen, sport en spel. Daarom is 
het belangrijk om toekomstgericht na te denken over hoe dit verenigingsleven 
gefaciliteerd wordt en hoe ontmoeting tussen de inwoners gestimuleerd wordt.

Kernversterking gaat dan ook gepaard met de herziening van bestaande publieke/
polyvalente functies en voorzieningen en hun fysieke inplanting in de dorpskern. 
Dit aanbod mag geen en-en verhaal zijn maar een helder en goed benut scala aan 
voorzieningen. Helder via de inbedding in een leesbare structuur en goed benut via 
gedeeld ruimtegebruik. De nieuw geplande brede school vormt een hefboom in dit 
sociaal weefsel voor Morkhoven.
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Geheel is meer dan de som der delen

Om te evolueren richting een efficiënt en gestructureerd aanbod aan 
ontmoetingsruimte moet het bestaande aanbod gemonitord worden. Zo kan een 
bijkomende vraag opgevangen worden in het bestaand aanbod via gedeeld en efficiënt 
ruimtegebruik en kan gericht ingezet worden op de bijkomende noden waar nodig.
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Krijtlijnen

Bouwmogelijkheden van waardevolle percelen tot een minimum beperken

Binnen percelen met een hoge natuurlijke (of historische, of maatschappelijke) waarde 
is het niet de bedoeling bijkomende bebouwing toe te laten. De stad kan hiertoe 
beroep doen op instrumenten als planologische ruil waarbij gronden in eigendom van 
de stad (die bv. niet meer of minder in gebruik zijn of verouderd zijn) ingezet worden 
als ruilmogelijkheid met het waardevolle perceel. Het waardevolle perceel blijft zo 
gevrijwaard van bebouwing (en wordt bijkomend al dan niet toegankelijk gemaakt 
voor de inwoners) in ruil voor ontwikkelingsrechten op de voormalige eigendom van de 
gemeente.

Coherente samenhangende oppervlakte aan publiek groen vrijwaren/
creëren

Bij ontwikkelingen in de dorpskern moet ruimte voorzien worden voor publiek groen. 
Publiek groen met verblijfsfuncties voor alle inwoners van Morkhoven, als drager voor 
zachte verbindingen, als drager voor ontmoetingsplekken,... Het is belangrijk dat 
dit een coherente, aaneengesloten oppervlakte behelst waar duidelijk onderscheid 
gemaakt wordt tussen private en publieke groene ruimte. Bij een gefaseerde 
ontwikkeling moet het groen en de open ruimte bij elke fase de (woon)kwaliteit van 
het gebied garanderen.

Ontharden als reflex

Heel wat publieke plekken in het kern van het dorp hebben een grijs, verhard karakter. 
Door een reorganisatie van deze plekken kan gekeken en berekend worden waar en 
hoeveel verharding minimaal nodig is. De overige ruimte kan dan onthard worden 

Een klimaatrobuuste 
toekomst uitbouwen

De afgelopen jaren zijn de gevolgen van de klimaatverandering steeds meer 
zichtbaar en voelbaar in de publieke ruimte. Dit heeft ook zijn repercussies op 
de dorpskern van Morkhoven, denk maar aan hevigere regenbuien (piekbuien), 
langere periodes van droogte en stijgende temperaturen en toenemende 
hittestress. Met 15% van de inwoners boven de 65 jaar in de statistische sector 
Morkhoven-Kern, is hier een extra kwetsbare bevolkingsgroep aanwezig waardoor 
maatregelen zich opdringen. Om de kern van Morkhoven aan te passen aan 
de huidige, en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering, draagt het 
masterplan volgende krijtlijnen voorop:
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ten voordele van waterinfiltratie, hittestress, beeldkwaliteit, ruimte voor recreatie, 
ruimte voor groen en biodiversiteit, etc. In nieuwe ontwikkelingen kan zo veel mogelijk 
geopteerd worden voor waterdoorlatende verharding waar mogelijk en/of lokale 
infiltratie in aangrenzende groenzones.

Vergroenen

Naast het ontharden van de publieke ruimte beogen we tevens meer kwaliteitsvolle 
groene ruimte in de kern van Morkhoven. Vergroenen en beplanten heeft vooral een 
impact op het temperatuurregime en de biodiversiteit maar heeft veel meer voordelen 
dan de klimatologische alleen. Bomen verhogen de omgevingskwaliteit, halen in 
zekere mate fijn stof uit de lucht, hebben een positief gezondheidseffect op de mens, 
herbergen verschillende organismen, etc. Voor de bevordering van de zichtbaarheid 
van de omliggende open ruimte wordt structureel groen doorgetrokken tot aan de 
bestaande wegenis rondom. De vergroeningsmogelijkheden beperken zich niet tot 
de open ruimte maar kunnen ook toegepast worden op de (nieuwe) bebouwing. Denk 
bijvoorbeeld aan geveltuinen en groendaken.
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Duurzame verplaatsingen 
stimuleren

Krijtlijnen

Inzetten op beleving en structurering van bestaande zachte wegen

Door in te zetten op de beleving en de structurering van de reeds aanwezige zachte 
wegen in de dorpskern kunnen deze opnieuw ingezet worden in het trage netwerk 
en aanzienlijk stijgen in gebruik. Zachte wegen die bijvoorbeeld over private percelen 
lopen, kunnen openbaar gemaakt worden waardoor deze automatisch meer gebruikt 
zullen worden als zachte verbindingsweg binnen het dorpsweefsel. Bestaande 
verbindingen die zich nu langsheen achterkanten begeven kunnen onveilig of onprettig 
aanvoelen. Door deze achterkanten aan te pakken kan het gebruik aanzienlijk stijgen 
(zie ook krijtlijn ‘fronten creëren’ onder ambitie 4). Via een uniforme materialisatie en 
inrichting van alle zachte wegen wordt een duidelijk herkenbaar en bruikbaar netwerk 
aan zachte verbindingen gecreëerd.

Missing links realiseren

Het trage netwerk kan vervolledigd worden door ontbrekende verbindingen in dit 
netwerk te realiseren. Percelen die in ontwikkeling komen kunnen aangegrepen 
worden om deze missing links te voorzien alsook de doorwaadbaarheid van de 
dorpskern te versterken.

Structureren van het parkeren in de dorpskern

Het parkeerverhaal in Morkhoven vraagt om structuur en handhaving. Dit kan aan 
de hand van verschillende gerichte clusters in de kern. Parkeerplaatsen die in het 
straatprofiel verdwijnen worden hierin opgenomen en creëren elders ruimte voor de 
zachte weggebruiker en ontharding. Door in te zetten op zones voor kortparkeren 
blijven de verschillende handelszaken in de kern bereikbaar voor alle doelgroepen. 
Deze parkeerplaatsen kennen zo een groter verloop en worden niet meer door 

De Morkhovenaar is op vandaag sterk afhankelijk van de personenwagen. Dit is 
mede te wijten aan de verbindingsweg Morkhoven-Noorderwijk-Herentals die 
dwars door de kern snijdt. De aanwezigheid van de fietssnelweg is een sterke 
meerwaarde, maar de overige infrastructuur staat nog te hard in het teken van 
de auto. Hierdoor ondervindt de fietser/wandelaar vandaag weinig voordeel ten 
opzichte van de auto. Om te evolueren richting een leefbare dorpskern en het 
stimuleren van duurzame verplaatsingen dienen volgende krijtlijnen nagestreefd 
te worden:
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langdurige bezoekers in beslag genomen. Zo telt één kortparkeerplaats soms zelf tot 
vier keer meer mee dan een gewone parkeerplaats. Het totaal aantal parkeerplaatsen 
dat voorzien wordt in de clusters kan dus minder zijn dan het aanbod dat er vandaag 
is. Hierdoor wordt het kiezen voor de wagen als vervoermiddel ontmoedigd, maar 
niet verhinderd. Werken met een uitbreidbare bufferparking biedt marge om deze 
omschakeling stapsgewijs te begeleiden. In functie van verschillende evenementen 
kan deze ingezet worden om bv. het dorpsplein autovrij te maken.

Geclusterd parkeren aan bestaande wegenis bij nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen brengen nieuw verkeer met zich mee. Om bijkomende 
parkeerdruk in de kern te beperken is het aangewezen om de nodige parkeerplaatsen 
geclusterd te voorzien op eigen terrein. Door deze parkeerhavens zo dicht mogelijk 
aan de bestaande wegenis te koppelen kan de rest van het projectgebied autoluw 
ingericht worden.

Autoluwe, en waar mogelijk, autovrije dorpskern

Door de dorpskern zo autoluw mogelijk te houden is er meer ruimte voor de zachte 
weggebruiker en kan o.a. een veilige zachte as voorzien worden door de kern van de 
autogerichte verbindingsweg tot de fietssnelweg. Op verschillende locaties binnen 
de dorpskern, zoals de doodlopende verkavelingsstraten, kan geopteerd worden 
voor de inrichting van een ‘woonerf’ waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen 
voetpaden, fietspaden en rijbaan maar juist gemengd verkeer toegelaten wordt binnen 
een uniforme omgevingsaanleg.

Verhogen van het OV-aanbod en inzetten op aanvullende transportmodi

De inwoners van Morkhoven voelen zich sterk afhankelijk van de auto om bv. tot 
in de stadskern te geraken. Door de intensiteit van het openbaar vervoer over de 
verbindingsweg te verhogen zal de connectie met de stad en de omliggende kernen 
versterkt worden. Bij de inrichting van een buurthoppinpunt ter hoogte van het 
dorpsplein kan naast de bushalte en een overdekte fietsenstalling ook ruimte voorzien 
worden voor (toekomstige) systemen van deelmobiliteit. Dit verhoogt de opties voor 
de Morkhovenaar bij de keuze om de wagen thuis te laten en te kiezen voor meer 
duurzame transportmodi.

Fietsinclusief ontwerpen

Bij nieuwe woonontwikkelingen dient er voldoende ruimte voorzien te worden voor 
het kwalitatief en overdekt stallen van fietsen. Zo bouwen ze mee aan de modal shift. 
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Een kader voor 
kernversterking

Krijtlijnen

Kernversterking binnen het bestaande patrimonium

Om de open ruimte rond Morkhoven maximaal te vrijwaren, dienen de 
woonuitbriedingsgebieden (WUG’s) geschrapt te worden. Vanuit de 
woonbehoeftestudie die in het kader van het Ruimtelijk Beleidsplan gevoerd is, blijkt 
dat binnen het kleinstedelijk gebied van Herentals ruim voldoende aanbod aanwezig 
is om te voorzien in de eigen woonvraag. Het behoud van de WUG’s in Morkhoven is 
in dit opzicht dus totaal niet nodig (zie ook: Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit Herentals 
voor de resultaten van de woonbehoeftestudie). Binnen het bestaande patrimonium 
van Morkhoven zijn nog voldoende opportuniteiten om aan kernversterking te doen. 
Zonder extra open ruimte aan te snijden kan er zo wel ingespeeld worden op bv. de 
stijgende vraag naar andere woningtypes. 

Bestaande patrimonium inzetten

Het dorps patrimonium kan mee in ontwikkeling gebracht worden of een nieuwe 
functie krijgen indien het voormalig gebruik vervalt. Dit met respect voor de 

De stad Herentals staat gelijkaardige uitdagingen te wachten als veel andere 
Vlaamse steden en gemeenten, met name gezinsverdunning, vergrijzing en 
verzilvering en ontgroening. Deze tendensen gaan tevens gepaard met een 
algemene bevolkingsgroei van 8% tussen 2020 en 2040 (voor de hele stad). Om 
de open ruimte rondom het dorp maximaal open te houden en tegelijk in te 
spelen op die bevolkingsprognose moeten we meer doen met minder ruimte in de 
kern. Anderzijds moeten nieuwe ontwikkelingen inspelen op de demografische 
uitdagingen en zullen ze moeten voorzien in woontypologieën die op vandaag 
niet of weinig aanwezig zijn in de dorpskern van Morkhoven. De focus op 
kernversterking zorgt er ook voor dat bv. de ouder wordende bevolking zo lang 
mogelijk in eigen dorp kan blijven, waardoor de voorzieningen dan weer over 
voldoende kritische massa beschikken om te overleven (een ander knelpunt in veel 
dorpen). 

Het masterplan wenst een kader te scheppen om toekomstige aanvragen in het 
kader van die kernversterking in goede banen te leiden. Dit betreft extra aandacht 
voor levenslang wonen in de kern, kwaliteitseisen, krijtlijnen die aangeven hoe 
toekomstige ontwikkelingen aan bepaalde ambitie(s) kunnen bijdragen en hoe ze 
een meerwaarde kunnen creëren voor de gemeenschap.
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erfgoedkundige en beeldbepalende waarde van het gebouw en de site. Op die 
manier kan het dorps patrimonium heropleven en blijft het deel uitmaken van het 
gemeenschapsleven en de dorpsidentiteit. Indien onderzoek aantoont dat het 
patrimonium geen deel kan uitmaken van de nieuwe ontwikkeling kan het nog steeds 
als voorbeeld dienen voor de schaal en architecturale uitwerking. 

Overkoepelende visie die gefaseerd ontwikkeld kan worden

Het is aangewezen om voor aanpalende ontwikkelbare percelen op zoek te gaan naar 
een gezamenlijk inrichtingsplan waar de verschillende partijen zich in kunnen vinden. 
Dit inrichtingsplan kan opgedeeld worden en gefaseerd ontwikkeld worden door de 
verschillende partijen. Een samenwerking zorgt voor een win-win situatie waarbij de 
kosten verdeeld worden en er baten voor de verschillende partijen zijn. Denk maar aan 
zaken zoals waterbuffering, wegenis voor hulpdiensten, in- en uitritten, parkeren,… 
Daarnaast kan via een overkoepelend inrichtingsplan ook meer gespeeld worden met 
(de afstand van) de perceelsgrenzen, het programma, de bouwhoogtes,... dan het 
geval is indien elk voor zich ontwikkelt.

Variatie in woontypologieën (woonvorm)

Nieuwe ontwikkelingen moeten een variatie in woontypologieën en groottes van 
de wooneenheden alsook verschillende prijsklasses voor een mix aan doelgroepen. 
De inbreng van een aandeel aan wooneenheden op maat van ouderen is gezien de 
demografische voorspellingen een must binnen de contour van het masterplan (in de 
dorpskern nabij voorzieningen). 

Kwalitatieve aansluiting op de beeldbepalende gebouwen in het 
straatbeeld (verschijningsvorm)

Het clusteren van wooneenheden zorgt voor efficiënt en zuinig ruimtegebruik. Dit 
hoeft echter geen schaalbreuk te betekenen met de eengezinswoningen die het dorpse 
weefsel typeren. Hier zit het verschil tussen de woonvorm en de verschijningsvorm. 
Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van streekeigen materialen, kleinschalige of 
afwisselende materialisatie, benadrukken van de verticaliteit, detailleren van de gevel 
op ooghoogte, spelen met dakvormen,...

Fronten creëren

Een algemeen uitgangspunt voor het bekomen van een actieve en veilige publieke 
ruimte is door deze te omkaderen met fronten. Waar voorgevels zijn, is sociale controle 
en gebeuren spontane ontmoetingen. Ze bepalen mee de identiteit en uitstraling van 
een plek.

Typerende dorpse zichten vrijwaren en versterken

Door op bepaalde plekken doorzichten te vrijwaren, of net te versterken, richting het 
omliggende landschap en het dorps patrimonium vanuit bestaande wegen, wordt 
het dorpse weefsel en de identiteit versterkt. Dit kan door openheid naar de straat te 
stimuleren door bv. een U-vormige inplanting. Een andere manier om dit karakter te 
behouden kan zijn door bepaalde doorzichten te vrijwaren door de volumes haaks op 
de weg in te planten.
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Definitieve afwerking van de dorpsrand

Om de dorpsrand definitief af te bakenen is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen 
zich hier sterk tegenover positioneren. Dit kan zoals hierboven vermeld door er 
fronten naar te richten of door zichten en doorsteken naar de open ruimte mogelijk 
te maken. Zo versterkt de randafwerking de uitstraling van het dorp van buitenaf en 
van op het straatprofiel. Anderzijds kan de dorpsrand ook op een landschappelijke 
manier afgewerkt worden. De inrichting van een dorpspark en de landschappelijke 
omkadering (via bv. het dorpsommetje) maken dat de grens tussen het bebouwde 
weefsel en het landschap sterk leesbaar en toegankelijk zijn.

Actieve plint

Via het voorzien van publieke functies of voorzieningen in de plint van de nieuwe 
volumes kan een extra functie/betekenis/gebruik aan het nieuwe front - en de 
bijhorende publieke ruimte - gegeven worden. In een dorpskern is het echter niet 
altijd wenselijk of haalbaar om alle plinten op te laden met publieke functies. In dat 
geval wordt een levendige plint gecreëerd aan de hand van de oriëntatie van geschikte 
woonfuncties naar de publieke ruimte toe. Een woonfunctie op de benedenverdieping 
kan bijvoorbeeld veel meer in dialoog gaan met de publieke ruimte dan vandaag 
vaak het geval is. Keukens en andere leefruimtes zijn hiervoor het meest geschikt. 
Ze verlevendigen de publieke ruimte en bieden sociale controle langsheen zachte 
verbindingen.

Interactie met het dorp en zijn bewoners stimuleren

Het woonproject moet interactie met het dorp en zijn inwoners 
stimuleren. Dit door nabijheid en collectiviteit na te streven. 
Dit kan bv. door een gemeenschappelijke buitenruimte 
te voorzien: er kunnen deelplekken toegevoegd 
worden zoals een klusruimte, extra werkplek, 
zwemvijver,... 
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Door de afstand tussen de woningen onderling te bewaken en beplanting tussenin te 
voorzien behouden de bewoners hun privacy terwijl ze toch minder anoniem wonen dan 
in een gewone straat. Een andere manier om interactie te stimuleren kan bv. door binnen 
te komen in de individuele woning langs een deelplek. Dit is erg waardevol voor genereus 
samenwonen. Het vormt een overgangszone tussen publiek en privaat die extra ruimte 
biedt voor informele ontmoeting tussen medebewoners en ook voor andere activiteiten 
gebruikt kan worden. Zeker voor de vereenzaming bij de ouder wordende bevolking en de 
gezinsverdunning vormt dit een belangrijke meerwaarde.





RUIMTELIJKE 
ONTWERPPRINCIPES VOOR HET 

PROJECTGEBIED
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Ontmoetingsruimte in de kern
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Ontmoetingsruimte in de kern

Met de uitbreiding van de VBS De Wegwijzer aan de Streepstraat en de verhuis van de 
chiro naar het woonuitbreidingsgebied worden de dorpse functies geclusterd rond de 
kern van Morkhoven. 

Het dorpsplein wordt geactiveerd door het nieuwe front van de school waardoor er 
ook nieuwe interacties zullen ontstaan met het dorpshuis, dat op korte termijn als 
dienstencentrum zal fungeren.

Met de heraanleg van het dorpsplein kan de kern ingericht worden als een veilige 
dorpse omgeving. Deze takt aan op de zachte verbindingsas (Sint-Niklaasstraat 
- Breidelstraat), die de groene ontmoetingsruimtes (begraafplaats en dorpspark) 
met elkaar verbindt. Er ontstaat zo een veilige en herkenbare aaneenschakeling van 
publieke schakels en ontmoetingsruimte die de dorpskern structureren.

De speelplaats van de brede school zorgt voor een uitbreiding van dit dorpse platform 
buiten de actieve schooluren. Ze vormt de rechtstreekse connectie tussen het 
dorpsplein en de open ruimte.

publieke ontmoetingsruimte

semi-publieke ruimte

bestaande gemeenschapsvoorziening

nieuwe gemeenschapsvoorziening



22 ATELIER ROMAIN - ENDEAVOUR - SWECO

Landschappelijk dorp met een groene identiteit
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Landschappelijk dorp met een groene identiteit

Ontharding en vergroening zijn basisprincipes in dit masterplan. Zo spelen we 
niet alleen in op de klimaatuitdagingen, maar versterken we ook de identiteit van 
Morkhoven als landschappelijk dorp.

Door aanpassingen in het circulatieplan (bv. het omvormen van straten naar 
éénrichtingsverkeer of woonerf) ontstaan er onthardingkansen. Groenstroken in het 
straatprofiel zorgen niet enkel voor een verhoogde biodiversiteit, maar bieden ook 
ruimte voor de infiltratie van hemelwater.

Het grote woonuitbreidingsgebied aan de fiets-o-strade speelt een centrale rol in de 
beleving van het omliggende landschap. Door dit te vrijwaren van nieuwe bebouwing 
en gedeeltelijk in te richten als dorpspark wordt deze zone publiek toegankelijk. 
Recreatie en rust in het groen bevinden zich zo op slechts een steenworp van het 
dorpsplein. 

Het dorpsplein zelf wordt maximaal vergroend. De huidige grasvlakte en de 
oppervlakte die vrijkomt door de sloop van de woningen krijgen een kwalitatieve 
zachte inrichting, waarbij er ook ruimte voor water voorzien kan worden alsook 
verschillende zachte spelprikkels.

Voor de buitenruimte van de brede school dient er gestreefd te worden naar een 
klimaatspeelplaats. Dit vormt een ecologische corridor tussen de open ruimte en het 
dorpsplein.

recreatie in het groen

vergroenen publiek domein

semi-publieke groenzone

akkers en weilanden

bos
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Mobiliteit - zacht netwerk
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Mobiliteit - zacht netwerk

hoofdassen traag netwerk

nieuw padennetwerk

te versterken trage verbindingen

gemengd verkeer

belangrijk oversteekpunt

Om het zachte netwerk in Morkhoven te versterken en duurzame verplaatsingen te 
stimuleren, wordt er ingezet op een zachte as dwars door de kern. Deze sluit aan op 
bestaande trage wegen en maakt de verbinding tussen de kern, de fietssnelweg en de 
open ruimte.

Bij de inrichting van de zachte as dient er rekening gehouden te worden met een aantal 
oversteekpunten. De veiligheid voor de fietser en wandelaar, jong en oud, staat hier 
centraal. 

Door te vertrekken vanuit de bestaande trage wegen wordt het volledige netwerk van 
Morkhoven versterkt. De inrichting van het dorpspark en verschillende ontwikkelingen 
zoals de uitbreiding van de school kunnen hier verder op aansluiten en zo de open 
ruimte toegankelijk en makkelijk bereikbaar maken. 

De geplande infrastructuurwerken aan de Molenstraat en de Wiekevorstseweg, met 
aandacht op gescheiden fietspaden en veilige oversteekpunten, zorgen ervoor dat ook 
de wijken ten noorden van de kern vlotter en veiliger aansluiten op dit netwerk. 
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Mobiliteit - openbaar vervoer

Aan de Molenstraat ter hoogte van het dorpsplein wordt een buurthoppinpunt 
gerealiseerd. Dit gaat gepaard met een verhoogde dienstverlening, waardoor het 
openbaar vervoer als een volwaardig alternatief voor de auto kan dienen. Omdat 
iets verderop langs de Molenstraat een lokaal hoppinpunt gerealiseerd wordt, is 
dit buurthoppinpunt kleiner van schaal. Wel is het belangrijk om ook hier ruimte 
te voorzien voor een overdekte fietsenstalling en op termijn ook vormen van 
deelmobiliteit.

De bushalte in de Sint-Niklaasstraat wordt geschrapt. Hierdoor is er geen conflict meer 
tussen fietsers en bussen en kan de Sint-Niklaasstraat ingericht worden als fietsstraat. 

traject OV

geschrapt traject OV

buurthoppinpunt

geschrapte halte OV
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Mobiliteit - gemotoriseerd verkeer

verbindingsweg

wijkverzamelweg

toekomstige verbinding bij private 
ontwikkeling

buurtstraat

De voornaamste aanpassing voor het gemotoriseerd verkeer vindt plaats 
rond het dorpsplein. Om deze omgeving zo veilig mogelijk te maken in relatie 
tot de brede school, wordt er een verkeersfilter voorzien in Dorp tussen de 
Streepstraat en het Dorpshuis. Hierdoor zal doorgaand verkeer van en naar de 
Molenstraat via deze zijde van het dorpsplein niet meer mogelijk zijn.

Bijgevolg wordt er een nieuwe aansluiting voorzien van Dorp op de 
Molenstraat, ter hoogte van de vrijheidsboom. De rijbaan wordt verbreed 
om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken en de aansluiting wordt verlegd 
naar de andere kant van de vrijheidsboom, over de percelen van de te slopen 
woningen. 

Om het sluipverkeer door de Streepstraat te weren wordt hier 
éénrichtingsverkeer van oost naar west ingevoerd. Hiermee wordt ook het 
afzetten van de kinderen aan de schoolpoort met de wagen gedemotiveerd.

Straten die niet cruciaal zijn voor doorgaand verkeer zoals doodlopende 
verkavelingsstraten worden getransformeerd naar veilige fiets-en speelstraten 
volgens het woonerf-principe. Er ontstaat ruimte voor groen en water in het 
straaprofiel. De straat wordt deel van de ontmoetingsruimte waar kinderen 
veilig kunnen spelen.
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Mobiliteit - parkeren
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Mobiliteit - parkeren

Het parkeren in de kern wordt gestructureerd a.d.h.v. verschillende clusters. 
Er worden zowel zones voor kortparkeren alsook voor bezoekersparkeren  
(langere duur) voorzien. Dit zorgt ervoor dat de handelaars in de kern 
bereikbaar blijven.

Op het dorpsplein worden twee parkeerstroken voorzien aan de randen van de 
bestaande verharde oppervlakte. Op deze manier wordt er geen extra harding 
aangelegd voor parkeerplaatsen en kan de overige gewonnen oppervlakte van 
de gesloopte woningen maximaal vergroend worden. Deze parkeerstroken 
kunnen tevens ook ingericht worden met waterdoorlatende materialen. 
Ook hier zorgt een zone voor kortparkeren ervoor dat het totale aantal 
parkeerplaatsen beperkt kan worden en het dorpsplein geen vaste staanplaats 
wordt. 

In functie van bepaalde evenementen op het dorpsplen kan er gekozen worden 
om één of allebei de stroken te vrijwaren van parkeren. Een landschappelijke 
bufferparking aan de Breidelstraat kan dan de verloren capaciteit opvangen.

Naast de publieke parkeerplaatsen schuilt er ook een opportuniteit in de 
grotere private parkings (parochiezaal, drankenhandel, houthandel, school). 
Deze kunnen na de actieve uren open gesteld worden om mee de parkeerdruk 
in Morkhoven te verlichten. Op dezelfde manier wordt bv. de parking rond de 
parochiezaal nu al door de buurt gebruikt.

In de Streepstraat worden de bestaande parkeerplaatsen ter hoogte van de 
school ingericht als kiss&ride zone om een zo vlot mogelijke doorstroom te 
garanderen. Buiten de schooluren blijven dit parkeerplaatsen.

Voor nieuwe woonontwikkelingen dient er gewerkt te worden met het principe 
van geclusterd parkeren op eigen terrein. Door dit zo dicht mogelijk bij de rand 
van de site te voorzien, kan de ontwikkeling autoluw ingericht worden. 

bewonersparkeren

private parking inzetbaar na de uren

bezoekersparkeren

kortparkeren
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Kernversterking binnen het bestaande patrimonium

woontuibreidingsgebied (WUG)

nieuwe woonontwikkeling

nieuwe gebouwen voor gemeenschaps-

voorzieningen

Om de open ruimte maximaal te vrijwaren van nieuwe 
woonontwikkeling worden beide woonuitbreidingsgebieden binnen 
de contour van het masterplan geschrapt. Hier is wel nog ruimte voor 
gemeenschapsvoorzieningen, zoals de verhuis van de chirolokalen naar de 
open ruimte aan de Breidelstraat. Het landschappelijk karakter van Morkhoven 
blijft zo behouden. 

Woonontwikkeling is wel nog mogelijk binnen het bestaande patrimonium, 
met het oog op levenslang wonen (zie ook: Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit 
Herentals). Door in te zetten op kernversterking kunnen deze nieuwe 
ontwikkelingen ook een meerwaarde voor de buurt betekenen. 

Aan de rand van het dorp kunnen nieuwe woonontwikkelingen voor een 
kwalitatieve afwerking zorgen. Ze bepalen mee de identiteit van het dorp van 
buitenaf en versterken de relatie tussen het dorp en de open ruimte. 
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern
Nevenstaand wenselijk toekomstbeeld is het voorkeursscenario dat voortkomt uit het 
ontwerpend onderzoek en de terugkoppeling daarvan met het beleid en de diensten, 
de bewoners, de stakeholders en experten. Het toont een mogelijke ontwikkeling van 
de dorpskern aan binnen de vooropgestelde ruimtelijke principes en krijtlijnen.





ACTIEKADER VOOR 
KWALITATIEVE 

ONTWIKKELINGEN
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9 deelprojecten

04

04

Deelprojecten

Wat hierop volgt is het actiekader voor kwalitatieve ontwikkelingen binnen het 
projectgebied. Om te komen tot een hanteerbaar actiekader wordt het projectgebied 
onderverdeeld in 9 deelprojecten. Deze worden geselecteerd op basis van de huidige 
eigendomssituatie, de betrokken partijen en de ruimtelijke eenheid die ze vormen. 
De deelprojecten omvatten (een combinatie van) publieke ruimte, voorzieningen of 
private ontwikkelingen. We onderscheiden volgende 9 deelprojecten:

00. Gemeenschapsactiviteiten 
01. Heraanleg dorpsplein
02. Brede school
03. Aanpassingen circulatieplan
04. Vrijwaring open ruimte + inrichting dorpspark
05. Transformatie begraafplaats
06. Ontwikkeling einde Rode-Leeuwstraat
07. Ontwikkeling dorpsplein
08. Ontwikkeling school Rode-Leeuwstraat
09. Ontwikkeling binnengebied huidige chiro

Opbouw actiekader
Per deelproject is een fiche opgesteld die volgende informatie bevat:

 • Trekker of beoogde initiatiefnemer van het deelproject
 • Andere te betrekken actoren
 • De termijn waarbinnen het deelproject idealiter opgestart wordt
 • Deelacties voor een geslaagde realisatie van het deelproject
 • Krijtlijnen voor een kwalitatieve ontwikkeling
 • Moodboard die de sfeer van het deelproject weergeeft

Trekker

De trekker of beoogde initiatiefnemer van het deelproject is vaak de eigenaar van de 
gronden gelegen binnen het deelproject en/of de partij die het meeste baat heeft bij de 
ontwikkeling van het deelproject. 

Andere actoren

De andere te betrekken actoren hebben ook belangen bij de ontwikkeling van dit 
deelproject en moeten uitgenodigd worden om in de projectgroep te zetelen. Zij 
krijgen daarentegen geen passieve rol toegekend, de opname in de projectgroep 
betekent ook een vorm van responsabilisering bij die partijen. Dit wil zeggen dat ook 
zij op tafel kunnen kloppen wanneer een deelproject vertraagt of in vergetelheid raakt.

Bijkomend zou een projectregisseur bij de stad aangesteld kunnen worden om 
de slagkrachtigheid van de deelprojecten en het masterplan te verhogen. Één 
overkoepelend persoon die de vinger aan de pols houdt over de deelprojecten heen en 
de verschillende projecten optimaal op elkaar afstemt. 
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huidige eigendomssituatie projectgebied
Termijn

De termijn waarbinnen het deelproject (of de deelactie) idealiter opgestart wordt is 
opgesplitst in 3 mogelijkheden:

 KT - korte termijn (0-5 jaar) 
 MLT - middellange termijn (5-10 jaar) 
 LT - lange termijn (> 10 jaar)

De opmaak van het masterplan creëerde dankzij de participatieve aanpak een 
momentum in het dorp die niet verloren mag gaan. Om het masterplan levendig te 
houden worden een aantal quick-wins (QW) naar voren geschoven in het actiekader. 
Dit zijn concrete acties die de gemeente op zeer korte termijn kan nemen. Hiervoor is 
geen planologisch proces noodzakelijk. De quick-wins zorgen voor zichtbare geslaagde 
resultaten die het draagvlak bij bewoners, relevante actoren en de politiek verhogen.

Deelacties (proces)

Sommige, meer complexe, deelprojecten worden opgesplitst in een aantal deelacties. 
Deze geven aan wat eerst moet gebeuren om te evolueren richting een geslaagd 
deelproject als onderdeel van het masterplan. Wanneer er ook nog eens veel betrokken 
partijen zijn worden de trekker en de andere actoren afzonderlijk gespecifieerd per 
deelactie.

Krijtlijnen (ruimtelijk)

Om tot een kwalitatief beoordelingskader te komen voor projectaanvragen binnen de 
kern van Morkhoven worden de krijtlijnen getoetst aan de verschillende deelprojecten 
binnen het projectgebied. Per deelproject wordt weergegeven welke krijtlijnen 
de ontwikkeling sturen in het nastreven van de vier vooropgestelde ambities. Op 
basis van deze krijtlijnen kan het ontwikkelingspotentieel binnen het deelproject 
worden afgewogen. De motivatie voor het ambiëren van bepaalde krijtlijnen binnen 
een deelproject wordt vooral bepaald door de samenhang over de verschillende 
deelprojecten heen: de continuïteit in het dorpsplatform, de aaneensluiting van de 
open ruimte en waar ze welke invulling krijgt, welke woontypologieën waar voorzien 
kunnen worden,etc.

Daarnaast zal de gemeente bij de vergunningverlening de gangbare 
stedenbouwkundige principes en richtsnoeren hanteren om te komen tot een 
goede ruimtelijke ordening. Het masterplan laat echter ook de nodige vrijheid aan 
de architecten en ontwerpers om binnen dit kader te komen tot kwaliteitsvolle, 
eigentijdse architectuur en tot een optimaal evenwicht tussen nieuwbouw, bestaande 
bebouwing en het streven naar een aantrekkelijk en uitnodigend openbaar domein. 

STAD HERENTALS

VZW PAROCHIALE 
WERKEN

KERKFABRIEK

NIET-PRIVAAT

PRIVAAT
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Sfeerbeeld van de gemeenschapsgebouwen in de kern

Principeschema van de gemeenschapsgebouwen in de kern, verbonden door een het dorps weefsel

Deelproject 00 - Gemeenschapsacties
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Deelproject 00 - Gemeenschapsacties
De gemeenschapsvoorzieningen in Morkhoven zijn op vandaag verspreid over de 
kern. Onderstaande deelacties spelen in op de clustering van deze functies in het 
dorpshart waarbij gedeeld ruimtegebruik centraal staat. Hierdoor ontstaan nieuwe 
opportuniteiten, coalities en ontmoetingen die Morkhoven als gemeenschap sterker 
maken. Dit deelproject dient dan ook gelezen te worden als overkoepelend, parallel 
met de andere.

Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: VBS De Wegwijzer, lokale verenigingen, Kerkfabriek, Chiro, 
Dienstencentrum Convent2

Deelacties voor een aanbod aan gemeenschapsvoorzieningen op maat:

• Brede bevraging bij de inwoners en verschillende verenigingen over de nood aan 
infrastructuur in de vorm van gedeelde binnen- en buitenruimtes in Morkhoven. 
Vraag vergelijken met het huidige aanbod aan ruimtes en identificeren van de 
tekorten. Resultaten van de bevraging opnemen in het dossier van de brede 
school zodat hier polyvalente ruimtes op maat van Morkhoven voorzien kunnen 
worden. (Zie ook: Deelproject 02 - Brede school)

• Evaluatie invulling dorpshuis. Op korte termijn blijft het dorpshuis functioneren 
als dienstencentrum. Parallel aan het dossier van de brede school dient er 
bekeken te worden of dit hier op lange termijn blijft plaatsvinden en zo niet, 
waarvoor deze ruimte anders ingezet kan worden.

• Opmaak langetermijnvisie voor de Sint-Niklaaskerk zoals voor de Sint-
Bavokerk van Noorderwijk gebeurd is. Hoelang blijft deze nog bewaard voor de 
eredienst? Welke nieuwe of aanvullende activiteiten kunnen hier in de toekomst 
plaatsvinden?

• Opmaak langetermijnvisie parochiezaal. Afhankelijk van de activiteiten die in 
de polyvalente ruimtes van de brede school kunnen plaatsvinden zal blijken of 
het behoud van de parochiezaal noodzakelijk blijft. Op korte termijn blijft de 
parochiezaal echter cruciaal in het gemeenschapsleven van Morkhoven. (Trekker: 
Kerkfabriek)

• Overeenkomst tussen Chiro, stad en Kerkfabriek over het verhuizen van de 
chirolokalen naar het dorpspark met de nodige transacties van eigendommen. 
(Trekker: Chiro of Kerkfabriek)

• Opmaak programma van eisen voor de nieuwe chirolokalen. Kunnen hieraan 
bredere functies gekoppeld worden zoals bv. douches gelinkt aan buitensport in 
het dorpspark? (Trekker: Chiro of Kerkfabriek)

• Opmaak van een RUP dat de uitbreiding van de brede school en de verhuis van de 
chirolokalen naar het woonuitbreidingsgebied mogelijk maakt. 

• Opmaak omgevingsvergunning en bouw van de nieuwe chirolokalen met 
omgevingsaanleg. (Trekker: Chiro of Kerkfabriek)

 

Termijn: 

 

KT

 
KT

 
KT

 
KT-MLT

 
 
MLT-LT

MLT-LT

 
 
MLT-LT

 
LT
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Bestaande situatie

Deelproject 01 - Heraanleg dorpsplein
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Deelproject 01 - Heraanleg dorpsplein
Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: De Lijn, Vervoerregio kempen, VBS De Wegwijzer

Deelacties voor de heraanleg van het dorpsplein:

• Integratie van de krachtlijnen uit het Masterplan Morkhoven in het dossier van 
de infrastructuurwerken Molenstraat. Gefaseerde infrastructuurwerken met 
aandacht voor de veiligheid van de trage weggebruiker. Uitbouw van een nieuwe 
bushalte ter hoogte van het dorpsplein als buurthoppinpunt met ruimte voor 
overdekte fietsenstalling en (op termijn) deelmobiliteit.

• Sloop van de bestaande woningen op dorpsplein om ruimte te maken voor het 
dorpsplein en de nieuwe aansluiting op de Molenstraat. (QW)

• Verbreding van Dorp met aanleg van de nieuwe aansluiting op de Molenstraat. 

• Invoeren van een verkeersfilter in Dorp tussen de Streepstraat en het dorpshuis  
(zie ook: Deelproject 03 - Aanpassingen circulatieplan). Dit kan in eerste fase d.m.v. 
een tijdelijke opstelling.

• Ontwerp en heraanleg van het dorpsplein met integratie van het gedeelte van 
Dorp tussen het plein en de school. Wisselwerking tussen het ontwerp van de 
school en het dorpsplein is hier essentiëel. (Zie ook: Deelproject 02 - Brede school)

Krijtlijnen voor kwalitatieve inrichting van het dorpsplein:

Termijn: KT

Traject is reeds lopende

 

 
KT

 
KT

KT

 
 
KT

1. Integratie van de nieuwe bushalte met ruimte 
voor overdekte fietsenstallingen en (op termijn) 
deelmobiliteit in het pleinontwerp. Focus op 
een rechtstreekse verbinding van bushalte naar 
schoolgebouw. Dit dient niet enkel als veilige omgeving 
voor de kinderen, maar ook als zichtas die de relatie 
tussen het schoolgebouw en het dorpsplein versterkt.

2. Een andere materialiteit voor de rijbaan in de dorpskern 
geeft aan dat de auto te gast is en moet vertragen. 

3. Klimaatadaptieve inrichting van de groenzones. 
Inzetten op biodiversiteit en het introduceren 
van ruimte voor water in de kern. Hier dienen ook 
verschillende spelprikkels en rustpunten voorzien te 
worden voor zowel jong als oud.  

4. De aanplant van nieuwe bomen dient zodanig te 
gebeuren dat evenementen (zoals de wekelijkse markt) 
niet verhinderd worden.

5. Meer ruimte rond de vrijheidsboom benadrukt het 
landschappelijk erfgoed en creëert een leesbare 
toegang tot de trage weg rond het dorpshuis.

6. Inzetten op parkeerzones aan de rand van de 
huidige verharde zone om het parkeren in de kern 
te structureren. Hier wordt best gewerkt met zowel 
zones voor kortparkeren als bezoekersparkeren (zie 
ook: principeschema ‘Mobiliteit - parkeren’ voor voorstel 
locaties verschillende parkeerzones en Deelproject 03 - 
Aanpassingen circulatieplan). 

7. Elektrische laadplaatsen kunnen verder in het dorp 
opgevangen worden op bestaande parkeerplaatsen.
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Deelproject 01 - Heraanleg dorpsplein  Moodboard

Dorpsplein Sint-Martens-Bodegem

Dorpskern Oostkamp_Plusoffice

Dorpskern Wachtebeke_BUUR

Lauweplaats_Studio UAD
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Deelproject 01 - Heraanleg dorpsplein  Moodboard

Dorpskern Wachtebeke_BUUR

Lauweplaats_Studio UAD Parking dorpskern Ingelmunster_Bas Smets

Speelbomen_Wervik
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Deelproject 02 - Brede school

Stad Herentals

VZW Parochiale Werken

Kerkfabriek

Privaat 
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Bestaande eigendomsstructuur
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Deelproject 02 - Brede school
Trekker: VBS De Wegwijzer

Andere actoren: Stad Herentals, KOBA zuiderkempen, Kerkfabriek (grondeigenaar), 
VZW Parochiale Werken (grondeigenaar), private eigenaars aangrenzende percelen, De 
Ambrassade

Deelacties voor de ontwikkeling van de brede school:

• Financiële studie voor de uitbreiding van de school. Welke middelen zijn er 
ter beschikking? Tot waar reiken de subsidies? Onderzoek of de aangrenzende 
percelen (met leegstaande gebouwen) en de ontwikkeling hiervan mee 
opgenomen kunnen worden in het project en de financiering hiervan. 

• Programmastudie voor de opmaak van het bestek. Integratie van de resultaten 
uit het onderzoek naar de noden voor gedeelde binnen- en buitenruimtes in 
Morkhoven (zie ook: Deelproject 00 - Gemeenschapsacties). 

• Opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende 
partijen die gebruik willen maken van de brede school (schoolbestuur, stad, 
verenigingen,...) over de financiering, het beheer en het onderhoud van de 
gedeelde ruimtes.

• Onderhandelingen tussen de verschillende grondeigenaars i.v.m. de uitbreiding 
van de school over de private tuinen. De stad kan hierin een faciliterende rol 
opnemen in het beschikbaar maken van de gronden. Doel is om deze gronden dan 
over te dragen opdat het schoolgebouw niet op gronden van de stad gebouwd 
wordt.

• Ontwerpdossier opmaken voor de brede school volgens de noden die uit de 
programmastudie gekomen zijn. Onderzoek naar de mogelijkheid om het oud 
klooster te integreren in de brede school. 

• Afbraak van de verouderde gebouwen en gefaseerde uitbreiding van de 
schoolgebouwen volgens het nieuwe ontwerp, waarbij de werking van de school 
gegarandeerd blijft.

Krijtlijnen voor de kwalitatieve ontwikkeling van de school:

Termijn: KT-MLT

 

 

KT 
(is reeds lopende) 
 

KT 
 
 
 
KT 
 
 

KT 
 
 
 

KT 
 

MLT

1. Creëren van een nieuw front aan het dorpsplein met 
een sterke uitstraling. Het oud klooster dient hiervoor 
als referentie qua schaal en dorpse identiteit.

2. Maximaal clusteren van brede functies aan het nieuwe 
front aan het dorpsplein met een leesbaar onderscheid 
tussen de multifunctionele schoolgebouwen en de 
klassieke schoolgebouwen.

3. Parkeercluster op eigen terrein voor personeel en 
leveringen. Deze parking kan in het idee van de brede 
school na de schooluren open gesteld worden voor de 
buurt.

4. Verbreding van de trage weg langs de schoolgebouwen 
richting het dorpspark. Dit is een alternatieve toegang 
tot de school gericht op de zachte weggebruiker. 
Hieraan kan een aparte fietsenstalling gekoppeld 
worden. Tijdens de brede uren van de school kan 
de speelplaats opengesteld worden waardoor een 
rechtstreekse verbinding tussen het dorpsplein en de 
open ruimte ontstaat.

5. De buitenruimte wordt maximaal ingericht als een 
klimaatspeelplaats ten einde de biodiversiteit en 
klimaatadaptiviteit van de kern te versterken. 



Intermezzo - sfeerbeeld deelproject 01-02

Buurthoppinpunt met 
overdekte fietsenstalling

Ruimte voor groen en 
water



Intermezzo - sfeerbeeld deelproject 01-02

Centrumparkeren 
gecontroleerd clusteren

Levenslang wonen in de 
kern

Biodiversiteit tot in de 
kern van het dorp

Brede school als trekker 
voor kernversterking

Veilige schoolomgeving
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Principeschema zachte mobiliteit in de kern

Principeschema gemotoriseerd verkeer in de kern

Deelproject 03 - Aanpassingen circulatieplan
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Deelproject 03 - Aanpassingen circulatieplan
Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: Vervoerregio Kempen, De Lijn, Kerkfabriek, VBS De wegwijzer

Deelacties voor een nieuw circulatieplan:

• Verankeren van de trage weg tussen Sint-Niklaasstraat en Lange Akker 
als onderdeel van de gewenste zachte as (betrekken van de verschillende 
grondeigenaars). (QW)

• Sloop van de bestaande woningen op dorpsplein om ruimte te maken voor 
de nieuwe aansluiting op de Molenstraat (zie ook: Deelproject 02 - Heraanleg 
dorpsplein). (QW)

• Aanleg van de nieuwe aansluiting tussen Dorp en Molenstraat in gelijkaardige 
materialen als de rest van Dorp.

• Invoeren van de verkeersfilter in Dorp tussen de Streepstraat en het dorpshuis 
waardoor doorgaand gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk is. Dit kan in 
eerste fase d.m.v. een tijdelijke opstelling. 

• Invoeren van éénrichtingsverkeer van oost naar west in Streepstraat om 
sluipverkeer te voorkomen en het afzetten van kinderen met de wagen zo 
veel mogelijk te ontmoedigen. Dit biedt opportuniteiten voor een heraanleg 
(MLT-LT) waarbij de veiligheid voor de zachte weggebruiker en ontharding de 
uitgangspunten zijn. Ter hoogte van de school wordt een kiss & ride omgeving 
ingericht op de huidige parkeerplaatsen om het afzetten van de kinderen met 
de wagen te structureren. Een actieve campagne vanuit de school met toezicht 
tijdens de piekmomenten kan de keuze om de auto thuis te laten extra stimuleren. 

• Schrappen van de bushalte in de Sint-Niklaasstraat bekijken met De Lijn. Hierdoor 
valt het conflict tussen fietser en bus weg. Vervolgens kan de Sint-Niklaasstraat 
omgevormd worden naar een fietsstraat.

• Opmaak van de inrichtingsplannen voor het realiseren van de zachte as 
met veilige oversteekpunten. Realisatie van de zachte as in fases op basis 
van prioriteit. De inrichting ervan kan tevens gekoppeld worden aan andere 
deelprojecten (zie ook: deelprojecten 04 en 09).

• Gesprekken tussen de eigenaars van grotere private parkings (handelszaken,...) 
over het openstellen van de parkeerplaatsen na de openingsuren voor de buurt.

• Herinrichting van buurtstraten die niet essentiëel zijn voor de ontsluiting van 
de wijk zoals doodlopende verkavelingsstraten en het pleintje van Tempels 
naar woonerven met een sterk verblijfskarakter. (Zie ook: Beleidsplan Ruimte en 
Mobiliteit Herentals).

Termijn: KT-LT

KT

KT

KT 

KT 
 

KT 
 
 
 
 

 
 
KT

KT-MLT 

KT-MLT

 
LT
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Sfeerbeeld transformatie Lange Akker

Sfeerbeeld transformatie Sint-Niklaasstraat

Deelproject 03 - Aanpassingen circulatieplan

2

5

5

6

7

1

8

3

4
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Deelproject 03 - Aanpassingen circulatieplan
Krijtlijnen voor kwalitatieve inrichting:

1. Bij heraanleg dient er telkens gestreefd te worden naar 
maximale ontharding van het straatprofiel. Door meer 
ruimte voor groen te voorzien kan de biodiversiteit in 
de kern versterkt worden en wordt het landschappelijke 
karakter benadrukt.

2. De inrichting van de publieke ruimte heeft als doel het 
creëren van een veilige dorpse omgeving voor jong en 
oud. 

3. Integratie van bomen in het straatprofiel. Deze bieden 
schaduw en hebben een verkoelend effect.

4. Koppelen van rustpunten en spelprikkels aan 
groenzones om ontmoetingen in de kern te stimuleren.

5. Ruimte voor water voorzien in het straatprofiel.
Buffering en infiltratie van hemelwater zal helpen 
om overlast bij hevige regen te beperken. Bij de 
heraanleg dient er ook maximaal ingezet te worden op 
waterdoorlatende materialen.

6. Duidelijke signalisatie van de gewijzigde 
verkeerssituaties door bv. schilderingen op het wegdek.

7. Plantenbakken en brede groenstroken kunnen ingezet 
worden als verkeersremmende elementen.

8. Vergroenen van de private percelen aanmoedigen. 
Inzetten op geveltuintjes, ontharding van voortuinen 
en verhogen van de biodiversiteit.
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1

2

4

4

5

6

7

8

9

3

Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Vertaling wenselijk toekomstbeeld in kader voor kwalitatieve ontwikkelingen

Deelproject 04 - Vrijwaring open ruimte + inrichting dorpspark
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Deelproject 04 - Vrijwaring open ruimte + inrichting dorpspark
Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: VBS De Wegwijzer, Chiro, private grondeigenaars, Kerkfabriek

Deelacties voor kwalitatieve ontwikkelingen:

• Vrijwaren van de woonuitbreidingsgebieden (WUG) in Morkhoven als open 
ruimte. De vrijwaring als open ruimte ontstaat automatisch bij de inwerkingtrede 
van het voorgestelde decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening wat betreft de woonreservegebieden. 

• Onderhandelingen tussen private grondeigenaar en stad over de aankoop van 
de percelen tussen de Breidelstraat en de evenwijdige bomenrij ten zuiden van de 
Breidelstraat in functie van het dorpspark. Ontwerp en aanleg van een natuurlijk 
dorpspark met sport- en spelprikkels bij een eventuele aankoop. Een dergelijke 
zachte inrichting is in principe mogelijk in WUG.

• Voor een eventuele verhuis van de chirolokalen naar het WUG of de uitbreiding 
van de school op gronden in WUG is wel een herbestemming nodig naar “zone 
voor gemeenschapsvoorzieningen”. Deze bestemmingswijziging kan enkel van 
toepassing zijn op de percelen in kwestie en vanuit de motivatie dat het om 
gemeenschapsvoorzieningen gaat. 

• Desgevallend bouw van nieuwe chirolokalen grenzend aan de open ruimte.

Termijn: KT-LT

KT

 

KT

 
 
 
 
KT-MLT 
 
 
 
 
 
LT 
 

Krijtlijnen voor kwalitatieve inrichting dorpspark:

1. Inzetten op laagdynamische recreatieve elementen. 
Verschillende spelprikkels en rustpunten voor jong 
en oud langs een netwerk van zachte paden. Werken 
met een zachte, natuurlijke inrichting zoals bv. 
boomstammen als spelprikkel.

2. Aandacht voor openlucht sportmogelijkheden in het 
park voor jong en oud (petanque, skatepark, fit-o-
meter,...).

3. Ruimte voor water voorzien. Wadi’s kunnen ook ingezet 
worden als recreatief element.

4. Meer dense begroeiing aan de randen in de vorm 
van een speelbos, heesters,...  inzetten als buffer ten 
aanzien van de buren en landschappelijke afwerking 
van de dorpsrand.

5. Versterken van en verderzetten van bestaande trage 
wegen. Dorpspark doorwaadbaar en toegankelijk 
maken voor jong en oud. 

6. Ruimte voorzien voor een landschappelijke 
parkeercluster aan de Breidelstraat. Deze doet dienst 
als fysieke buffer tussen het dorpspark met nieuwe 
chirolokalen en de omliggende buren, maar ook als 
buffer voor een variabele parkeervraag. Bij speciale 
evenementen kan deze uitgebreid worden naargelang 
de nood en het aanbod in de kern.

7. Vrijwaren van percelen ten zuiden dorpspark als open 
ruimte. Percelen tussen Breidelstraat en Streepstraat 
in WUG kunnen een agrarische functie behouden of 
bieden opportuniteiten voor een natuurlijk afgesloten 
hondenlosloopweide.

8. Oriëntatie van de chirolokalen naar het dorpspark voor 
het versterken van de sociale controle en de relatie met 
het open landschap. De architectuur van de nieuwe 
lokalen dient rekening te houden met de dorpse 
identiteit en schaal.

9. Zachte overgang tussen de speelterreinen van de chiro 
en het dorpspark zodat de terreinen een dubbel gebruik 
kennen.
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Deelproject 04 - Vrijwaring open ruimte + inrichting dorpspark  Moodboard

Skatepark Continua_MBL architectesMont-Evrin Park_Urbicus

Landschapsparking Saint-Valery-sur-Somme (FR)

Wadi met (water)speeltuin, Dalfsen (NL)
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Deelproject 04 - Vrijwaring open ruimte + inrichting dorpspark  Moodboard

Skatepark Continua_MBL architectes Talud Prettige Wildernis, Gent

Landschapsparking Saint-Valery-sur-Somme (FR)

Zachte speelelementen in een natuurlijke omgeving



Intermezzo - sfeerbeeld deelproject 04

Chiro als randafwerking 
naar het open landschap

Ruimte voor water als 
spelprikkel



Intermezzo - sfeerbeeld deelproject 04

Verhoogde zichtbaarheid 
van het zacht netwerk

Identiteit van Morkhoven 
als landschappelijk dorp 
versterken

Aantakken op en 
verderzetten van zacht 
netwerk

Bufferparking bij 
evenementen

Inzetten op 
waterdoorlatende 
materialen
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Voorontwerp begraafplaats - ARAT architecten

Deelproject 05 - Transformatie begraafplaats

730 Masterplan begraafplaatsen Herentals - Morkhoven - Noorderwijk      |54  55      |ARAT   architecten

provincie Antwerpen
STAD HERENTALS

plannummer schaal datum wijziging
1/250

BEGRAAFPLAATS MORKHOVEN

strooiweide

columbarium

urnenveld
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     uitbreiding
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Deelproject 05 - Transformatie begraafplaats
Trekker: Stad Herentals

Andere actoren:  ARAT architecten

Deelacties voor kwalitatieve ontwikkelingen:

• Onderzoek naar en opmaak van een ontwerp voor de herinrichting van de 
begraafplaats met als doel de heropwaardering van de begraafplaats en 
versterking als groene oase in de kern langs de zachte as (Sint-Niklaasstraat). (Zie 
ook: Masterplan Begraafplaatsen Herentals - Morkhoven - Noorderwijk)

• Heraanleg van de begraafplaats met een overdekte afscheidsruimte volgens 
de doelstellingen en het ontwerp opgesteld in het Masterplan Begraafplaatsen 
Herentals - Morkhoven - Noorderwijk. Met het accentueren van de nieuwe ingang 
zal ook de trage weg tussen de Sint-Niklaasstraat en de Wiekevorstseweg versterkt 
worden. 

Krijtlijnen voor een kwalitatieve inrichting van de begraafplaats (zoals beschreven 
in het voorontwerp op 30/08/2022):

Termijn: KT-MLT

Traject is lopende

 
KT - MLT

1. Uitdoofbeleid columbarium en strooiweide inzaaien 
met bloemrijk grasland, bloembollen

2. Open zone na ontgravingen inzaaien met bloemrijk 
grasland, bloembollen

3. Open zone na ontgravingen, waar terug in rijen 
begraven kan worden > grafmonumenten met stèles 
in blauwe hardsteen + bewaarde historische graven. 
Ruimte hiertussen inzaaien met bloemrijk grasland, 
eventueel aan de graven vaste planten/bloemen/
bloembollen

4. Bewaarde kindergraven

5. Sterretjesboom

6. Behouden kruisvormig pad in halfverharding

7. Doorsteek nieuwe begraafplaats > gewapend gras of 
onopvallende halfverharding

8. Ereperk oudstrijders, gesneuvelden en CWGC

9. Nieuwe bomen als groene buffer buren

10. Geaccentueerde nieuwe ingang

11. Nieuwe afscheidsplek met dienstgebouw

12. Strooiweide/natuurbegravingen

13. Houtkant en groene buffer

14. Spelprikkels
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Huidige situatie

Mogelijk toekomstbeeld volgens inrichtingsprincipes

1

2

3

4&5

4&5

Deelprojecten 06 - 09  Woonontwikkeling binnen bestaand patrimonium

06 - Percelen einde Rode-Leeuwstraat
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Krijtlijnen voor kwalitatieve inrichting:

Trekker: private ontwikkelaar

Andere actoren: Stad Herentals

Deelacties voor kwalitatieve inrichting:

• Vrijwaren van het woonuitbreidingsgebied (WUG) van nieuwe ontwikkeling. 
De vrijwaring als open ruimte ontstaat automatisch bij inwerkingtrede van het 
voorgestelde decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
wat betreft de woonreservegebieden. Het perceel kan haar agrarisch gebruik 
behouden.

• Woonontwikkeling op het perceel in woongebied met een kwalitatieve 
randafwerking naar de open ruimte.

Deelprojecten 06 - 09  Woonontwikkeling binnen bestaand patrimonium

1. Opportuniteit om dorpsommetje verder te zetten van 
Kattestraatje richting Goorstraat.

2. Bovengronds en geclusterd parkeren aan de rand 
zodat de ontwikkeling als een autoluw woonerf met 
een centrale groenzone ingericht kan worden. De 
ontsluiting gebeurt via de Rode-Leeuwstraat en het 
Kattestraatje.

3. Overwegen van andere woontypologieën die een 
hogere vorm van collectiviteit kennen (bv. cohousing). 
De woningen worden ontworpen volgens de principes 
van levenslang wonen. (zie Beleidsplan Ruimte en 
Mobiliteit Herentals)

4. Volumes zodanig oriënteren dat doorzichten mogelijk 
zijn en er een sterke relatie ontstaat t.a.v. de open 
ruimte.

5. Woningen richten met een front naar de open ruimte 
door bv de plaatsing van de leefruimtes. Dit om te 
vermijden dat hier achterkanten ontstaan.

Termijn: KT-MLT

KT

 
 
 
 
KT - MLT
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1. Integratie van het huidige 
schoolgebouw in het project in de mate 
van het mogelijke.

2. Compactere, gestapelde woonvormen 
volgens het principe van levenslang 
wonen bieden de mogelijkheid om één 
kwalitatieve, collectieve binnentuin in 
te richten.

3. Geclusterd parkeren aan de rand van 
het projectgebied.

4. Binnentuin is op verschillende locaties 
toegankelijk voor fietser en wandelaar 
om duurzame verplaatsingen te 
stimuleren.

Deelprojecten 06 - 09 Woonontwikkeling binnen bestaand patrimonium

Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: private ontwikkelaar

Deelacties voor kwalitatieve inrichting:

• Verhuis van de school naar de nieuwe 
cluster aan de Streepstraat

• Stad maakt visie op voor de 
ontwikkeling van de percelen

• Bestuurlijke goedkeuring

• Vermarkting van de gronden en 
ontwikkeling door private ontwikkelaar

Krijtlijnen voor kwalitatieve inrichting:

07 - Perceel school Rode-Leeuwstraat

Huidige situatie

Mogelijk toekomstbeeld volgens inrichtingsprincipes

1
2

3 4
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Deelprojecten 06 - 09 Woonontwikkeling binnen bestaand patrimonium

Huidige situatie

Mogelijk toekomstbeeld volgens inrichtingsprincipes

Krijtlijnen voor kwalitatieve inrichting:

Trekker: private ontwikkelaar of VBS De 
Wegwijzer

Andere actoren: VBS De Wegwijzer, 
Kerkfabriek, VZW Parochiale werken, stad 
Herentals

Deelacties voor kwalitatieve inrichting:

• Onderzoek of percelen mee 
opgenomen kunnen worden in het 
dossier van de brede school (trekker 
hierin is VBS de Wegwijzer)

08 - Percelen dorpsplein

3

2

1. Ontwerp van woningen volgens de 
principes van levenslang wonen, 
rekening houdend met de dorpse 
identiteit en schaal (overgang tussen 
school en woningen).

2. Opportuniteit om aan te takken op 
nieuwe ontwerp van de school. Spelen 
met de voorbouwlijn kan voor een 
duidelijk onderdeel tussen private 
woningen en de school zorgen.

3. Variatie in kroonlijst- en nokhoogte 
tussen de verschillende volumes om 
een ééntonige gevel en uitstraling te 
vermijden.

4. Parkeerplaatsen dienen op eigen 
terrein (inpandig, via doorgang naar 
achtertuin,...) voorzien te worden. 
Woningen zijn nog steeds bereikbaar 
voor bewoners ondanks verkeersfilter.
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Deelprojecten 06 - 09 Woonontwikkeling binnen bestaand patrimonium

Trekker: Kerkfabriek, omliggende 
grondeigenaars

Andere actoren: stad Herentals

Deelacties voor kwalitatieve inrichting:

• Onderhandelingen tussen Kerkfabriek 
en omliggende grondeigenaars over 
het samenvoegen van de percelen om 
tot één kwalitatieve ontwikkeling van 
het binnengebied te komen.

09 - Binnengebied huidige chiro

Huidige situatie

Mogelijk toekomstbeeld volgens inrichtingsprincipes

1
2

4

3

4

Krijtlijnen voor kwalitatieve inrichting:

1. Scheiden van gemotoriseerd en 
traag verkeer ten einde de zachte 
as doorheen de kern maximaal te 
versterken.

2. Opportuniteit om één aaneengesloten 
(semi-)publieke groenzone te 
realiseren, gekoppeld aan de trage weg

3. Fronten van de nieuwe bebouwing 
richten naar de groenzone voor o.a. 
sociale controle. Tuin-aan-tuin t.o.v. 
bestaande wijk.

4. Geen doorgaand gemotoriseerd 
verkeer toelaten, bovengronds en 
geclusterd parkeren aan de rand van 
het projectgebied.

5. De woningen worden ontworpen 
volgens de principes van levenslang 
wonen (zie ook: Beleidsplan Ruimte en 
Mobiliteit Herentals).
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Deelprojecten 06 - 09 Woonontwikkeling binnen bestaand patrimonium
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Deelprojecten 06 - 09 Moodboard dorpse woonontwikkeling

Cohousing Sint-Amandsberg_ECTV architecten

Cohousing Dampoort, Gent Buurschap de Blokskens_Happel Cornelisse Verhoeven Architecten

Woonproject Leupegem_ECTV architecten
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Deelprojecten 06 - 09 Moodboard dorpse woonontwikkeling

Buurschap de Blokskens_Happel Cornelisse Verhoeven Architecten Schoolhof Lembeke_Puls architecten

Buro Bauer_houten zorgwoning
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