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In wat volgt wordt het ruimtelijk en functioneel aspect 
voor de realisatie van een administratief centrum te Beerse 
uitgewerkt. Het einddoel van deze nota is het bekomen 
van een ontwikkelingsscenario dat vertaald wordt in 
outputspecificaties. Deze outputspecificaties leggen de 
belangrijkste ruimtelijke randvoorwaarden vast.

Eerst volgt een korte beschrijving van het plangebied. 
Vervolgens worden in het hoofdstuk analyse bestaande 
ruimtelijke en juridische structuur volgende aspecten 
onderzocht: historische analyse, juridische structuur, 
planningscontext en bestaande ruimtelijke structuur. 
Aan de hand van de bevindingen van deze analyses zijn 
een aantal criteria uitgetekend die een voorkeurslocatie 
binnen het plangebied naar voren schuiven. Binnen 
deze voorkeurslocatie is door een gerichte analyse een 
ontwikkelingsscenario centrum uitgewerkt. 

INLEIDING
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Het plangebied is gelegen in het centrum van Beerse en 
bestaat uit drie delen:

•  Zone tussen de Bisschopslaan, de Pastoriestraat, het 
kerkplein en de Abdijstraat: park Tempelhof ten noorden 
van waterloop Laak en park  Huize Bastijns ten zuiden 
van Laak;

• Zone ten zuiden van de Abdijstraat en ten westen van de 
Bisschopslaan;

• De zone van het huidig gemeentehuis.

OMSCHRIJVING 
PLANGEBIED

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

Datum: 9/12/2014

Orthofoto 2012

GDI-Vlaanderen orthofoto 2012
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Het plangebied bestaat voornamelijk uit vrijstaande 
bebouwing in een groene omkadering. De meest noordelijke 
betreft zone park Bastijns en park Tempelhof. Deze parken 
zijn open en toegankelijke groene parkzones met enkele 
utilitaire gebouwen: het Tempelhof, Huize Bastijns met 
Kind en Gezin, de pastorie en café ’t Gerucht (momenteel 
gesloten). In het park Tempelhof is recentelijk een 
appartementencomplex ingeplant. De zone ten zuiden van de 
Abdijstraat is een groene maar niet-toegankelijke zone. De 
aanwezige bebouwing betreft een eengezinswoning en een 
appartementencomplex. De omgeving van het plangebied 
bestaat voornamelijk uit woningen. Hoe dichter bij het 
centrum, hoe denser de bebouwing wordt en hoe meer 
faciliteiten aanwezig zijn. 

ANALYSE BESTAANDE 
RUIMTELIJKE 
EN JURIDISCHE 
STRUCTUUR

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

Datum: 9/12/2014

Topokaart

Bron: rasterversie in pseudo-kleur van de topografische kaart van 
Vlaanderen en Brussel, aangemaakt 2009, op schaal 1/10.000 door het NGI
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In de 19de eeuw bestonden grote delen van het 
grondgebied van Beerse uit heide en bos. Rond de 
dorpskernen en gehuchten lagen de velden en akkers 
op plaggenbodems. In de beekvalleien lagen natte 
alluviale gronden. In de loop van de 20ste eeuw breidt 
de dorpskern van Beerse uit. In de jaren 60 wordt ten 
zuiden van Beerse de E34 aangelegd wat maakt dat 
veel ontwikkelingen zich enten op de E34. In wat 
volgt wordt aan de hand van vier historische kaarten 
de belangrijke elementen uitgelicht relevant voor het 
plangebied. 

Kerk
De oudste melding van de kerk van Beerse dateert van 
1187. De kerk is in de loop van de eeuwen meermaals 
vergroot en hersteld tot, dankzij de bevolkingstoename 
in het begin van de 20ste eeuw, werd beslist een 
nieuwe kerk te bouwen. De oude toren werd behouden 
en de nieuwe kerk werd aan de andere zijde van de 
toenmalige kerk gebouwd. 

Pastorie(straat)
De Pastoriestraat is een weg die reeds op de Ferraris 
kaart duidelijk waar te nemen is. Het is een oude 
verbindingsweg tussen Beerse dorp en Gierle, die 
later doorsneden is door de Turnhoutseweg.  Deze 
groene boulevard vormde de toegang via de pastorie 
naar het dorpsplein. De pastorie, die dateert van 1776 
is momenteel nog terug te vinden in het plangebied, 

zonder de oude gracht. 

Bisschopslaan
De Bisschopslaan was aanvankelijk slechts een 
zandweg tussen de Antwerpseweg en de Abdijstraat. 
De weg is doorgetrokken en verhard in 1858 en werd 
dan ‘Kleine Steenweg’ genoemd. De huidige naam 
verwijst naar E.H. Bisschops, die van 1866 tot 1903 
pastoor was te Beerse.

Vallei Laak
Een structuur die duidelijk in de historische kaarten 
is af te leiden, is de vallei van de Laak. Ten tijde 
van Ferraris wordt de rivier ingebed in een groene 
kamerstructuur ten zuiden van de dorpskern. Ter 
hoogte van de dorpskern en het huidige park rond het 
Tempelhof lagen akkers. 

Historische analyse

Ferraris 1771 - 1787 Vandermaelen 1849 - 1854

Atlas der buurtwegen 1841

Luchtfoto 1979 - 1990
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In de analyse komen de juridische aspecten aan bod 
die belangrijke randvoorwaarden vormen voor het 
verdere planproces.

GEWESTPLAN

Het plangebied valt volledig binnen de 
gewestplanbestemming woongebied. De woongebieden 
zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor 
zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen 
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene 
ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 

Juridische structuur

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

Datum: 9/12/2014

Gewestplan

NGI, Topografische kaart, 2001; AGIV, gewestplan 2002
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Gewestplan

NGI, Topografische kaart, 2001; AGIV, gewestplan 2002
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Gewestplan

NGI, Topografische kaart, 2001; AGIV, gewestplan 2002
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SPECIALE BESCHERMINGEN 

Het plangebied ligt deels (ten noorden van de Abdi-
jstraat)  in het traditioneel landschap ‘land van Turn-
hout – Poppel’ en deels in het traditioneel landschap  
‘land van Herentals – Kasterlee’.

Binnen plangebied zijn volgende elementen van belang: 
• Puntrelict: Tempelhof Huize Bastijns en Witheren-

pastorie;
• Monument: Pastorie van Sint-Lambertus;
• Bouwkundig erfgoed: landhuis Tempelhof, Pastorie 

van Sint-Lambertus.

In de nabijheid van het plangebied zijn volgende ele-
menten van belang:
• Lijnrelict: Oude weg Sint-Antonius - Westmalle – 

Turnhout;
• Monument: Sint-Lambertuskerk en pastorie;
• Relictzone: Bos- en akkercomplex Extergoor, Epe-

laar, Breevennen en Beerse Heide;
• Bouwkundig erfgoed: Villa Huize Bastijns, Lang-

gerekte hoeve, eclectische woning en winkel, Hoeve 
gedateerd 1825, villa in cottagestijl, eengezinswon-
ing, tweegezinswoning, woning Tempelhoeve, 
parochiekerk Sint-Lambertus, enzovoort;

• Waterwingebied ten noorden van het plangebied.

Volgende elementen zijn niet aanwezig in de directe 

nabijheid van het studiegebied: 
Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, Ramsarge-
bied, duindecreet, VEN-gebied, ankerplaats, beschermd 
landschap, beschermd stads of dorpsgezicht, bescher-
mde archelogische site, beschermde landschappen, 
beschermd UNESCO-gebied en erfgoedlandschap.

Overige bepalingen

NGI, Topografische kaart 2001; AGIV, 
landschapsatlas 2001, ankerplaatsen 2006; RWO, Beschermde Landschappen, 
stads- en dorpsgezichten, monumenten, 2014; RWO, Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed 04/2014; AGIV, Vogelrichtlijngebieden 2006, 
Habitatrichtlijngebied 2014, Ramsar 1998
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GRS BEERSE

Voor de kern van Beerse wordt in het GRS het beeld 
van een compacte kern nagestreefd. Dit betekent dat 
aanvullend centrumfuncties best zo dicht mogelijk 
in het centrum zelf voorzien worden en dat daarvoor 
ruimtelijke oplossingen gezocht worden binnen de 
bestaande structuur. 
Het centrum van de kern Beerse is bepalend voor 
de eigenheid, het imago en de uitstraling van de 
gemeente. De concentratie en de verdere uitbouw van 
diverse voorzieningen op cultureel, administratief 
en commercieel vlak, ondersteund door een gericht 
woonbeleid is hier de leidraad. Voor Beerse ligt er meer 
waarde in het versterken van één kerngebied dan in een 
spreiding over meerdere kleinere deelkernen.

De Laakvallei dringt als open ruimte vinger de 
kern van Beerse binnen. De Laakvallei kan als een 
landschapspark met gradiënten van de open ruimte 
opgebouwd worden naar de kern. Op niveau 
van de kern vindt de openruimte vinger vanuit 
het Randstedelijke groengebied Molenvloet een 
eindpunt in het parkgebied van het Tempelhof en de 
oude Pastorij als poort tot de kern. Het parkgebied 
Tempelhof, Echelpoel en open ruimte Laakvallei zijn 
kleine stapstenen doorheen het bebouwd gebied.

De bestaande beekvallei van de Laak vormt een drager 
van het groene netwerk. Natuur en natuurontwikkeling 
spelen hier een belangrijke rol. Een structurele ingreep 
in deze zone is het integreren van een recreatieve relatie 
tussen de kern, het sportpark aan de N12 en Beerse-
Zuid alsook tussen de kern van Beerse en de open 
ruimte corridor. 

De beekvallei van de Laak vormt zuidelijk een 
natuurlijke grens van de compacte kern en vormt de 
overgang naar de aangrenzende verkavelingen. Er kan 
aandacht besteedt worden aan een randafwerking van 
de kern naar de vallei toe met woningen in tweede orde 
of groenstructuren. 

Volgende elementen uit het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan zijn van belang: 
• afgebakend en goed uitgebouwd;
• met concentratie van voorzieningen en   
 kleinhandel;
• in groene, parkachtige omgeving;
• doorkruist met interne voetgangers- en   
 fietsverbindingen.

Planningscontext
GRS Beerse
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De ruimtelijke analyse vormt de basis voor het 
verdere ontwerpend onderzoek dat voor het 
plangebied is uitgevoerd. Een gerichte en doordachte 
lezing van het gebied geeft inzicht in de bestaande 
ruimtelijke structuur en de intrinsieke kwaliteiten. 

ONTSLUITING

Het plangebied is gelegen aan een gewestweg, de N132. 
Dit is een gewestweg die de N141 in Gierle met de 
N119 in Weelde-Station verbindt. De weg loopt door de 
kern van Beerse, langsheen het kerkplein. Ter hoogte 
van het Gemeenteplein is de gewestweg enkelrichting 
waardoor voertuigen langs de Vredestraat en de 
Vrijwillegersstraat worden geleid. De reisweg van 
de Lijn loopt langs de Bisschopslaan heeft een halte 
aan het huidige gemeentehuis, het Tempelhof en 
aan Basisschool de Singel in de Schoolstraat. Het 
functioneel fietsroutenetwerk volgt eenzelfde traject. 
Het recreatief fietsroutenetwerk loopt niet langs de kern 
van Beerse; het centrum van Beerse ligt in een maas van 
het recreatief fietsroutenetwerk. 
Aan de oostelijke zijde ligt de Pastoriestraat. Dit is een 
gemeenteweg die vooral een ontsluitende functie heeft 
voor de omliggende wijken. 

De verkeerssituatie rond de kern van Beerse zal in de 
toekomst aangepast worden aan de volgende punten:
• Zwaar verkeer zal in de toekomst niet meer door 

het centrum van Beerse mogen rijden;
• Momenteel wordt de optie onderzocht of het 

gemotoriseerd verkeer in de toekomst volledig 
rond de kerk zou kunnen circuleren (al dan niet 
eenrichtingsverkeer);

• Er komt een aparte parkeercirculatie om de 
parkeerplaatsen op het kerkplein te ontsluiten.

Bestaande ruimtelijke structuur
Ontsluiting
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FUNCTIES

 Diensten, vrije beroepen

D1 Jef Schellekens tuinaanleg
D2 garage Huberland
D3 schoonheidscentrum la beauté
D4 tankstation Q8
D5 kapper Hair Style
D6 Fortis bank
D7 Belfius
D8 KBC
D9 Easy fit
D10 Argenta

V1 advocatenassociatie Roefs-Verbraecken:Nysmans
V2 artsenhuis
V3 Verstappen uitvaartzorg
V4 landmeter, vastgoed, expert Raeymaekers
V5 tandarts J. Daelman
V6 Immo Noord
V7 makelaar Peter Bols
V8 notaris Jan Van Roosbroeck
V9 makelaar Domestic
V10 apotheker Van der Sypt
V11 Centrumapotheek Beerse

 Horeca, (grootschalige) detailhandel

H1 café ‘t gerucht
H2 café ’t centrum
H3 Mokkofée
H4 taverna Sjokla
H5 Piccolo broodjeszaak
DH1 Ambrosia bloemenwinkel
DH2 speelgoedwinkel De speelkamer
DH3 bakkerij Dirk Crols
DH4 Daneels ijzerwaren
DH 5 slagerij Knaeps
DH 6 bakkerij Adriaensen - Adams

GD1 Delhaize
GD2 Peeters-Groovers 

Ontsluiting

Diensten en vrije beroepen Horeca en (grootschalige) detailhandel
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 Gemeenschapsvoorzieningen

G1 gemeentehuis
G2 brandweer
G3 Huize Bastijns: Kind en Gezin
G4 Socialistische mutialiteit De voorzorg
G5 Christelijke mutualiteit
G6 Parochiezaal Lambeer
G7 basisschool de Singel

 Woningen en appartementen

 

Gemeenschapsvoorzieningen Woningen en appartementen
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 Cultuur

C 1 Sint-Lambertus kerk
C2 Tempelhof
C3 Koetshuis Tempelhof
C4 Pastorie
C5 Koninklijke fanfare het werk
C6 kapel

 Samen
Voor de ruimtelijke analyse is een gedetailleerd 
onderzoek verricht naar de functies in en rondom 
het plangebied. Na een oplijsting van de aanwezige 
functies, worden enkele conclusies getrokken:

• De diensten en vrije beroepen komen relatief 
verspreid voor in het gebied maar zijn voornamelijk 
gelegen aan het kerkplein  en aan het huidige 
gemeentehuis. 

• De horeca en (grootschalige) detailhandel liggen 
geconcentreerd rondom de kerk. 

• In het gebied zijn enkele 
gemeenschapsvoorzieningen ingeplant die eigen 
zijn aan een gemeente. Die liggen verspreid 
in en rondom het gebied. Opvallend is dat het 
huidige gemeentehuis buiten het centrum ligt en 
voornamelijk aansluit bij een woonomgeving. 

• Tot aan de kern zijn er eengezinswoningen 
aanwezig. De eengezinswoningen aan de rand 
van het plangebied maken onderdeel uit van 
achterliggende woonwijken. 

• Binnen het plangebied en voornamelijk in het 
centrum is er een sterke culturele cluster aanwezig, 
met het Tempelhof, de pastorie en de kerk.

De concentratie van activiteiten en functies anders dan 
wonen, ligt voornamelijk rondom het kerkplein. 

Cultuur Samen
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GROEN EN WATER

Doorheen het plangebied loopt de Laak, een 
geklasseerde waterloop tweede categorie. Het is een 
open waterloop die wordt ingebuisd ter hoogte van 
de Bisschopslaan en de Pastoriestraat. De Laak vormt 
de scheiding tussen een noordelijke deel park rond 
het Tempelhof en een zuidelijk deel rond het Huize 
Bastijns. 

Opmerkelijk is de mate waarin het plangebied groen 
is ondanks de centrale ligging in de kern. Het zuidelijk 
deel is een open en toegankelijk park met een aantal 
bomenrijen (knotwilgen) en een vijver. Het noordelijk 
deel is eveneens toegankelijk maar denser, zowel naar 
groen als naar bebouwing. Het deel van het plangebied 
ten zuiden van de Abdijstraat is groen en niet dens 
bebouwd. Deze zone is niet publiek toegankelijk.  

Een deel van het plangebied is overstromingsgevoelig: 
de zone ten zuiden van de Laak (park Huize Bastijns), 
ter hoogte van de pastorie en ter hoogte van het oude 
gemeentehuis.

© Grontmij Belgium nv  Alle rechten voorbehouden

Datum: 12/03/2015

NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, Watertoetskaart 2014
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Beerse
oprichting van het administratief centrum

Opdrachtgever: gemeente Beerse

Overstromingsgevoelige gebieden

Overstromingsgevoeligheid Groen
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SWOT
In de SWOT-analyse worden de belangrijkste 
knelpunten, kwaliteiten, kansen  en bedreigingen 
geduid voor het plangebied.

//Sterke punten:
• Aanwezigheid van een park in het centrum
• Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
• Centrale ligging 
• Goede ontsluiting van het plangebied voor  
 diverse  vervoersmodi
• Parkeermogelijkheden op het kerkplein

//Kansen
• Het behoud van groen in het centrum
• De mogelijkheid om de toegankelijkheid van  
 het gebied te verbeteren met het nieuwe   
 administratief centrum als baken of   
 oriëntatiepunt
• De grootheid van het gebied maakt een   
 energiezuinige inplanting van het gebouw  
 mogelijk
• De mogelijkheid tot het centraliseren van  
 verscheidene functies, midden in het centrum

//Zwakke punten:
• Het gebrek aan structuur in het park – diverse  
 functies, diverse gebouwen en diverse stijlen
 

//Bedreigingen
• Een versnippering van het park
• Een ontsluiting op de Bisschopslaan is te  
 vermijden
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Uit de analyse van het plangebied kunnen gunstige 
en minder gunstige locaties aangeduid worden 
voor het inplanten van een administratief centrum. 
Uitgaande van de analyse worden eerst een aantal 
criteria geformuleerd. Vervolgens worden alle 
concepten samengevoegd en wordt ter conclusie een 
voorkeurslocatie bepaald.

#1 MAXIMAAL VRIJWAREN OPEN 
RUIMTE CORRIDOR EN EFFECTIEF 
OVERSTROMINGSGEVOELIG 
GEBIED, GROEN DOORTREKKEN 
TOT IN DE KERN

Ter hoogte van de kruising van de Laak met het 
plangebied, is het gebied overstromingsgevoelig. 
Bovendien is de vallei van de Laak en het park 
van Huize Bastijns naar het park Echelpoel toe een 
belangrijke groene corridor. Deze zone moet zo veel als 
mogelijk gevrijwaard worden. Het aanwezige groen in 
de kern is een waardevolle kwaliteit in het centrum van 
de gemeente. De huidige stapsgewijze groenindringing 
tot in het centrum moet bewaard blijven.

VAN STUDIEGEBIED NAAR 
VOORKEURSLOCATIE 
A.D.H.V. CRITERIA
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#2 DOORWAADBAARHEID GEBIED 
VOOR LANGZAAM VERKEER EN 
GEBUNDELDE TOEGANG VOOR 
GEMOTORISEERD VERKEER 

Voor langzaam verkeer, vooral voor voetgangers, is 
het plangebied momenteel reeds doorwaadbaar. Deze 
doorwaadbaarheid moet zoveel als mogelijk bewaard 
blijven. Ze kan ook verbeterd worden en voorzien 
worden van betere voorzieningen voor fietsers. Een 
verbinding tussen de verschillende parken is gewenst. 
Om de leesbaarheid van de weg te vergroten wordt 
voor gemotoriseerd verkeer geopteerd voor gebundelde 
toegangen. Ook bevordert dit de doorstroming op het 
omliggend weggennet.

#3 VERSTERKEN FUNCTIONELE 
CLUSTER

De meeste voorzieningen liggen rondom het kerkplein. 
Er is in deze zone ruimte voor nieuwe voorzieningen. 
Bij voorkeur wordt het nieuw administratief centrum 
onderdeel van de sterke functionele cluster. 

#4 BENADRUKKEN STERKE 
PUBLIEKE CLUSTER

Het merendeel van de publieke functies ligt rondom het 
kerkplein. Bij voorkeur wordt het nieuw administratief 
centrum onderdeel van de sterke publieke cluster. 
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#5 NIEUWE FUNCTIES EN GROEN 
RICHTEN NAAR KERKPLEIN

Het kerkplein heeft momenteel drie duidelijke wanden. 
Deze wanden zijn gevuld met horeca, diensten en 
detailhandel. Momenteel wordt de zuidelijke wand 
gevormd door groen. In de toekomst kan nagedacht 
worden of deze groene wand versterkt wordt of net op 
bepaalde plekken vervangen wordt door bebouwing. 
In elk geval is het van belang dat het kerkplein wordt 
omkaderd. 

#6 INPASSEN BEBOUWING IN DE 
RUIMTELIJKE CONTEXT

Naar de kern van Beerse toe wordt de bebouwing 
denser. Ter hoogte van het zuidelijke deel van het 
plangebied komen voornamelijk vrijstaande of halfopen 
eengezinswoningen voor. In het centrum wordt de 
bebouwing aaneengesloten. Binnen het plangebied zelf 
staan vrijstaande gebouwen met een grotere bebouwde 
oppervlakte dan een gezinswoning. Een toekomstige 
ontwikkeling dient rekening te houden met deze 
context. 

#7 ORIËNTATIE VRIJ TE BEPALEN EN 
MAXIMAAL BENUTTEN VAN LICHT 
UIT HET ZUIDEN

Binnen het plangebied staan vrijstaande gebouwen. 
Een nieuwe entiteit in dit plangebied kan vrij ingeplant 
worden rekening houdende met de beschikbare 
ruimte. Er dient rekening gehouden te worden met 
een optimale oriëntatie en dit in functie van energie-
efficiëntie.



 administratief centrum Beerse | 20

VOORKEURSLOCATIE 
ONTWIKKELINGSSCENARIO

De zone ter hoogte van het park Tempelhof is het 
meest geschikt voor het inplanten van een nieuw 
administratief centrum. De schaal van dit type 
voorziening sluit aan bij de ruimtelijke context van het 
centrum. De functies zullen de aanwezige al dan niet 
publieke functies versterken. Het localiseren van het 
administratief centrum aan de zone Tempelhof maakt 
dat de zone ten zuiden van de Laak gevrijwaard wordt, 
er niet gebouwd wordt in overstromingsgevoelig 
gebied en de groene corridor niet wordt aangetast. De 
bouw van een administratief centrum zal een aanzet 
zijn tot het versterken van de doorwaadbaarheid van 
het plangebied. De oriëntatie en inplanting deze zone 
kan vrij bepaald worden aan de hand van analytische 
en stedenbouwkundige inzichten.
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ONTWIKKELINGSSCENARIO
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Krachtlijnen
Het park rondom het Tempelhof is een groen ingeklede 
zone met een compositie van historische gebouwen. 
Een nieuwe invulling moet zowel een visie uitdragen 
over enerzijds deze gebouwen als anderzijds over 
de verhouding groen-bebouwing. De Laak met de 
voormalige muur van de pastorie is een natuurlijke 
afbakening van deze zone. Op dit moment is er 
geen verbinding tussen het park Tempelhof en het 
park Huize Bastijns, tenzij langs de Bisschopslaan 
of de Pastoriestraat. Het is een opportuniteit om de 
aanwezige groene corridor naar de toekomst toe te 
vrijwaren en op te laden met een zachte verbinding 
tussen de twee parken. Dit geeft de zone aan café ‘t 
gerucht, die momenteel een wat vreemde tussenzone is, 
een gestalte en functie. De zone van het park Tempelhof 
dat aan de Pastoriestraat gelegen is, dient gevrijwaard 
te worden. Achter de kerk heeft de begraafplaats plaats 
gemaakt voor een nieuwe groene grasvlakte met een 
padenstructuur. De zone aan de Pastoriestraat bepaalt 
mee het groene karakter van het centrum, vormt een 
stapsteen vanuit de vallei van de Laak naar het centrum 
toe, articuleert met de naastliggende groene grasvlakte 
en bevat waardevol groen zoals een oude rode eik. Een 
nieuwe ontwikkeling zal bij voorkeur plaatsvinden in 
de zone rondom het Tempelhof, aan de Bisschopslaan. 
Deze nieuwe ontwikkeling zal bestaande en nieuwe 
zachte doorsteken integreren. 
Vanop de Bisschopslaan is er ter hoogte van het 
Tempelhof een waardevol doorzicht naar de kerktoren. 
Dit is een dankbaar referentiepunt. Een nieuwe 

invulling moet deze zichtas zo veel als mogelijk 
vrijwaren. Ook het zichtas op de voormalige voorzijde 
van de pastorie is een te bewaren kwaliteit. Bij de 
heraanleg van het kerkplein is een wandelas getrokken, 
vertrekkende vanuit de aanwezige functies en horeca 
ter hoogte van de Vredestraat, langs de kerk die leidt 
naar het park Tempelhof. Ter hoogte van deze loopas 
is het logisch om de entree tot het nieuw administratief 
centrum te voorzien.
vrijstaande gebouwen

muur en Laak

padenstructuur

looplijn kerkplein

zichtas pastorie

verbinding twee parkeren

zichtas kerk

groenstructuur
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krachtlijnen


