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Ruimtelijke analyse
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Via een interactieve werkgroep... 
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...en een open dorpsatelier... 
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1. ...het sociaal weefsel faciliteert

2. ...een klimaatrobuuste toekomst uitbouwt

3. ...duurzame verplaatsingen stimuleert

4. ...een kader voor kernversterking biedt

...naar vier ambities voor een masterplan dat...



masterplan
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Vertaling van de visie in een masterplan
krachtlijnen per thema

Ontmoeten

Parkeren auto

Groen

Stappers en trappers Circulatie auto

Randafwerking
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Van scenario-onderzoek in een tweede interactieve werkgroep...
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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 binnen de vooropgestelde ruimtelijke principes en krijtlijnen.

...naar een wenselijk toekomstbeeld...
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...dat krijtlijnen voor de evolutie van de dorpskern vastlegt

Sfeerbeeld Kerkplein

Nieuwe toegang tot brede 
school via kerkplein creëert 

een veilige schoolomgeving

Minimale 
verharding

Natuurlijke spelprikkels en 
zitelementen langsheen 
dorpsplatform

Nieuwe teruggetrokken 
ontwikkeling bestendigt 
zicht op pastorijwoning laadt 
kerkplein op

Groene, schaduwrijke en 
gezonde woonomgeving
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Terugkoppeling in tweede open dorpsatelier



actiekader voor 
kwalitatieve 

ontwikkelingen
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9 Deelprojecten voor de kern van Noorderwijk

00. Gemeenschapsactiviteiten

01. Doortocht Ring met 
Hoppinpunt en geclusterde 
dorpsparking

02. Sporthal en zachte doorsteek 
richting dorpsparking

03. Site parochiecentrum

04. Brede school

05. Kerkplein

06. Site GHM Leopoldstraat

07. Chirosite

08. Site Sint-Bavostraat zuid

09. Site Olenseweg-Sint-
Bavostraat noord
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9 deelprojecten

01
03

04
05

06

07

08

09

02

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 10 deelprojecten:

00. Gemeenschapsactiviteiten
01. Doortocht Ring met Hoppinpunt en geclusterde dorpsparking
02. Sporthal en zachte doorsteek richting dorpsparking
03. Site parochiecentrum
04. Brede school
05. Kerkplein
06. Site GHM Leopoldstraat
07. Chirosite
08. Site Sint-Bavostraat zuid (7-13)
09. Site Olenseweg-Sint-Bavostraat noord

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 raden we ten sterkste aan een projectregisseur dorpen bij de stad aan te 
stellen 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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Fiche per deelproject
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Deelproject 01 - Doortocht Ring (Hoppinpunt & geclusterde dorpsparking)

 
Termijn: 
 
KT 
 
 
KT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT (afh. van  
EU subsidie)

QW

QW

Het aanpakken van de Ring is voorwaardelijk aan de verdere ontwikkeling van het 
projectgebied. Om het binnengebied autoluw te houden is een veilige oversteek over 
de Ring ter hoogte van het toekomstig Hoppinpunt en de dorpsparking cruciaal. Dit 
deelproject is met andere woorden prioritair.

Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: Vervoerregio Kempen, De Lijn, fiets- en/of autodeelorganisatie, 
koepel van huidige handelaars, overige aanbieders van diensten volgens noodzaak in 
de dorpskern (De Post, maaltijdautomaat,...) 

Deelacties:

• Uitschrijven publieke wedstrijd voor het bedenken van een nieuwe naam voor de 
Ring (connotatie met een fiets- en voetgangersvriendelijke dorpsstraat) 

• Verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker t.h.v. de Ring op zeer korte 
termijn optimaliseren via quick wins als tijdelijke oplossing alvorens de heraanleg. 
Enkele voorbeelden van dergelijke quick wins:

 - oversteekplaats (her)schilderen
 - reflecterende kokers of ledverlichting rond de oversteekplaats voorzien
 - wegmarkering om zone 30 extra onder de aandacht te brengen
 - F49 verkeersborden maximaal plaatsen, eventueel nog meer onder de 

aandacht brengen d.m.v. verlichting 
 - gemachtigd opzichter bij aanvang en einde school op oversteekplaatsen 
 - bepaalde langsparkeerplaatsen schrappen voor de zichtbaarheid 

• (Vervolg) onderzoek Hoppinpunt: mobiliteitsnoden in de buurt, nood aan 
bijkomende voorzieningen zoals pakjesautomaat, maaltijdautomaat,... Bij de 
inrichting ook rekening houden met de jaarlijkse kerststal en kerstkeet

• Onderzoek naar de parkeerbehoefte in de kern in combinatie met het opzetten 
van een flankerend parkeerbeleid in de straten in de dorpskern (vb. kortparkeren 
introduceren op de Ring)

• N.a.v. voorgaande deelacties een projectdefinitie/bestek voor de heraanleg van 
de Ring formuleren die alles integreert. De aanstelling van een ontwerpteam kan 
via een wedstrijd gebeuren

• Bestendigen evenementenplein als dorpsparking en verankeren in beleid, mits 
eventueel herzien van de inrit tot de parking indien dit noodzakelijk geacht wordt

 

Kader voor kwalitatieve ontwikkelingen

Trekker of beoogde initiatiefnemer van het deelproject
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Deelproject 01 - Doortocht Ring (Hoppinpunt & geclusterde dorpsparking)

 
Termijn: 
 
KT 
 
 
KT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT (afh. van  
EU subsidie)

QW

QW

Het aanpakken van de Ring is voorwaardelijk aan de verdere ontwikkeling van het 
projectgebied. Om het binnengebied autoluw te houden is een veilige oversteek over 
de Ring ter hoogte van het toekomstig Hoppinpunt en de dorpsparking cruciaal. Dit 
deelproject is met andere woorden prioritair.

Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: Vervoerregio Kempen, De Lijn, fiets- en/of autodeelorganisatie, 
koepel van huidige handelaars, overige aanbieders van diensten volgens noodzaak in 
de dorpskern (De Post, maaltijdautomaat,...) 

Deelacties:

• Uitschrijven publieke wedstrijd voor het bedenken van een nieuwe naam voor de 
Ring (connotatie met een fiets- en voetgangersvriendelijke dorpsstraat) 

• Verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker t.h.v. de Ring op zeer korte 
termijn optimaliseren via quick wins als tijdelijke oplossing alvorens de heraanleg. 
Enkele voorbeelden van dergelijke quick wins:

 - oversteekplaats (her)schilderen
 - reflecterende kokers of ledverlichting rond de oversteekplaats voorzien
 - wegmarkering om zone 30 extra onder de aandacht te brengen
 - F49 verkeersborden maximaal plaatsen, eventueel nog meer onder de 

aandacht brengen d.m.v. verlichting 
 - gemachtigd opzichter bij aanvang en einde school op oversteekplaatsen 
 - bepaalde langsparkeerplaatsen schrappen voor de zichtbaarheid 

• (Vervolg) onderzoek Hoppinpunt: mobiliteitsnoden in de buurt, nood aan 
bijkomende voorzieningen zoals pakjesautomaat, maaltijdautomaat,... Bij de 
inrichting ook rekening houden met de jaarlijkse kerststal en kerstkeet

• Onderzoek naar de parkeerbehoefte in de kern in combinatie met het opzetten 
van een flankerend parkeerbeleid in de straten in de dorpskern (vb. kortparkeren 
introduceren op de Ring)

• N.a.v. voorgaande deelacties een projectdefinitie/bestek voor de heraanleg van 
de Ring formuleren die alles integreert. De aanstelling van een ontwerpteam kan 
via een wedstrijd gebeuren

• Bestendigen evenementenplein als dorpsparking en verankeren in beleid, mits 
eventueel herzien van de inrit tot de parking indien dit noodzakelijk geacht wordt

 

Kader voor kwalitatieve ontwikkelingen

Fiche per deelproject

Andere actoren (belang van responsabilisering)
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Deelproject 01 - Doortocht Ring (Hoppinpunt & geclusterde dorpsparking)

 
Termijn: 
 
KT 
 
 
KT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT (afh. van  
EU subsidie)

QW

QW

Het aanpakken van de Ring is voorwaardelijk aan de verdere ontwikkeling van het 
projectgebied. Om het binnengebied autoluw te houden is een veilige oversteek over 
de Ring ter hoogte van het toekomstig Hoppinpunt en de dorpsparking cruciaal. Dit 
deelproject is met andere woorden prioritair.

Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: Vervoerregio Kempen, De Lijn, fiets- en/of autodeelorganisatie, 
koepel van huidige handelaars, overige aanbieders van diensten volgens noodzaak in 
de dorpskern (De Post, maaltijdautomaat,...) 

Deelacties:

• Uitschrijven publieke wedstrijd voor het bedenken van een nieuwe naam voor de 
Ring (connotatie met een fiets- en voetgangersvriendelijke dorpsstraat) 

• Verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker t.h.v. de Ring op zeer korte 
termijn optimaliseren via quick wins als tijdelijke oplossing alvorens de heraanleg. 
Enkele voorbeelden van dergelijke quick wins:

 - oversteekplaats (her)schilderen
 - reflecterende kokers of ledverlichting rond de oversteekplaats voorzien
 - wegmarkering om zone 30 extra onder de aandacht te brengen
 - F49 verkeersborden maximaal plaatsen, eventueel nog meer onder de 

aandacht brengen d.m.v. verlichting 
 - gemachtigd opzichter bij aanvang en einde school op oversteekplaatsen 
 - bepaalde langsparkeerplaatsen schrappen voor de zichtbaarheid 

• (Vervolg) onderzoek Hoppinpunt: mobiliteitsnoden in de buurt, nood aan 
bijkomende voorzieningen zoals pakjesautomaat, maaltijdautomaat,... Bij de 
inrichting ook rekening houden met de jaarlijkse kerststal en kerstkeet

• Onderzoek naar de parkeerbehoefte in de kern in combinatie met het opzetten 
van een flankerend parkeerbeleid in de straten in de dorpskern (vb. kortparkeren 
introduceren op de Ring)

• N.a.v. voorgaande deelacties een projectdefinitie/bestek voor de heraanleg van 
de Ring formuleren die alles integreert. De aanstelling van een ontwerpteam kan 
via een wedstrijd gebeuren

• Bestendigen evenementenplein als dorpsparking en verankeren in beleid, mits 
eventueel herzien van de inrit tot de parking indien dit noodzakelijk geacht wordt

 

Kader voor kwalitatieve ontwikkelingen

Fiche per deelproject

Deelacties (proces)
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Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Deelproject 01 - Doortocht Ring (Hoppinpunt & geclusterde dorpsparking)

 
Termijn: 
 
KT 
 
 
KT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT 
 
 
 
KT (afh. van  
EU subsidie)

QW

QW

Het aanpakken van de Ring is voorwaardelijk aan de verdere ontwikkeling van het 
projectgebied. Om het binnengebied autoluw te houden is een veilige oversteek over 
de Ring ter hoogte van het toekomstig Hoppinpunt en de dorpsparking cruciaal. Dit 
deelproject is met andere woorden prioritair.

Trekker: Stad Herentals

Andere actoren: Vervoerregio Kempen, De Lijn, fiets- en/of autodeelorganisatie, 
koepel van huidige handelaars, overige aanbieders van diensten volgens noodzaak in 
de dorpskern (De Post, maaltijdautomaat,...) 

Deelacties:

• Uitschrijven publieke wedstrijd voor het bedenken van een nieuwe naam voor de 
Ring (connotatie met een fiets- en voetgangersvriendelijke dorpsstraat) 

• Verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker t.h.v. de Ring op zeer korte 
termijn optimaliseren via quick wins als tijdelijke oplossing alvorens de heraanleg. 
Enkele voorbeelden van dergelijke quick wins:

 - oversteekplaats (her)schilderen
 - reflecterende kokers of ledverlichting rond de oversteekplaats voorzien
 - wegmarkering om zone 30 extra onder de aandacht te brengen
 - F49 verkeersborden maximaal plaatsen, eventueel nog meer onder de 

aandacht brengen d.m.v. verlichting 
 - gemachtigd opzichter bij aanvang en einde school op oversteekplaatsen 
 - bepaalde langsparkeerplaatsen schrappen voor de zichtbaarheid 

• (Vervolg) onderzoek Hoppinpunt: mobiliteitsnoden in de buurt, nood aan 
bijkomende voorzieningen zoals pakjesautomaat, maaltijdautomaat,... Bij de 
inrichting ook rekening houden met de jaarlijkse kerststal en kerstkeet

• Onderzoek naar de parkeerbehoefte in de kern in combinatie met het opzetten 
van een flankerend parkeerbeleid in de straten in de dorpskern (vb. kortparkeren 
introduceren op de Ring)

• N.a.v. voorgaande deelacties een projectdefinitie/bestek voor de heraanleg van 
de Ring formuleren die alles integreert. De aanstelling van een ontwerpteam kan 
via een wedstrijd gebeuren

• Bestendigen evenementenplein als dorpsparking en verankeren in beleid, mits 
eventueel herzien van de inrit tot de parking indien dit noodzakelijk geacht wordt

 

Kader voor kwalitatieve ontwikkelingen

Fiche per deelproject

Termijn waarbinnen deelproject of deelactie 
idealiter wordt opgestart

KT - 0-5 jaar
MLT - 5-10 jaar
LT - > 10 jaar
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3

3

5

5

1

1

Wenselijk toekomstbeeld voor de dorpskern

Krijtlijnen:

1. Zachte weggebruiker moet intuïtief voorrang krijgen en zich veilig door de 
dorpskern kunnen bewegen, dit zowel langsheen de Ring als over de Ring om de 
oversteekbaarheid te verhogen (bv. via de inrichting als overrijdbaar plein)

2. Snelheidsremmende herinrichting van de Ring via horizontale maatregelen 
(bv. asverschuivingen, poorteffecten, rijbaanversmallingen) en/of verticale 
maatregelen (bv. verkeersdrempels, -plateaus). Een “aandachtportiek” kan de 
dorpskern aankondingen

3. Integraal toegankelijke bushalte t.h.v. Hoppinpunt: positionering van deze 
verhoogde bushalte moet rekening houden met de toekomstige ontwikkeling 
t.h.v. het parochiecentrum (verbinding voetgangers tussen dorpsparking en 
binnengebied over Ring, inrit gemotoriseerd verkeer,...) (zie ook deelproject 03)

4. Ter hoogte van het Hoppinpunt wordt het zacht netwerk helder aangeduid: 
duidelijke markeringen richting sporthal, school,...

5. Dorpsparking maximaal vergroenen bij heraanleg mits behoud voldoende open 
ruimte voor evenementen (bv. voor het plaatsen van tenten)

Kader voor kwalitatieve ontwikkelingen

Fiche per deelproject

Krijtlijnen (ruimtelijk)
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Hoe ziet het vervolg eruit?
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Atelier Romain bvba 
Dendermondsesteenweg 50 

9000 Gent
T +32 9 233 69 76 

info@atelierromain.be
www.atelierromain.be

Boris Huyghebaert
Sébastien Ronchetti

Suzan Vanryckeghem

Onderzoeksteam

Jiska Gysels
Jorik De Wilde

Charlotte Deckers
Evelien Steenacker

Toelichting slotevent
24 januari 2023
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