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I ALGEMEEN

1 INLEIDING

De gemeente Zandhoven wordt geconfronteerd met belangrijke (beleids)uitdagingen voor wat betreft haar patrimonium, 
de publieke dienstverlening en de openbare ruimte. De veranderende maatschappelijke behoeften en beleidsbeslissingen 
op regionaal en provinciaal niveau vragen om een coherente lange termijnvisie voor de verschillende deelgemeenten in 
Zandhoven.  In het kader van de opdracht ‘Masterplan openbare gebouwen’ werkte OMGEVING samen met de gemeente 
reeds een visie uit voor de hoofdgemeente Zandhoven. Op dezelfde manier komen in voorliggend document de andere 
deelgemeenten Massenhoven, Pulderbos, Pulle en Viersel aan bod. In nauwe samenwerking met de het bestuur, de 
gemeentelijke diensten en de bewoners, werd een wensbeeld uitgewerkt voor elke deelgemeente. Dit wensbeeld moet 
in de komende jaren als leidraad dienen voor de (gemeentelijke) beleidsbeslissingen voor wat betreft het beheer van 
haar patrimonium (renoveren, verkopen of verhuren van gebouwen), het spreiden van gemeenschapsfuncties (ruimtes 
voor vereningen, bergruimte, ontmoetingsruimte) en het (her)aanleggen van het publiek domein. Het wensbeeld is geen 
gebiedsdekkende ruimtelijke visie maar beperkt zich hoofdzakelijk tot de dorpskern van elke deelgemeente.

2 LEESWIJZER

In deze eindnota worden in het eerste hoofdstuk een aantal algemene kenmerken en uitdagingen voor de deelgemeenten 
behandeld. Het tweede hoofdstuk omvat een verslag van het dorpsdebat dat bij de aanvang van de opdracht werd 
georganiseerd. Het verslag behandelt de belangrijkste bezorgdheden en suggesties van de inwoners van de deelkernen. 
Vervolgens komt elk van de deelgemeenten in een apart hoofdstuk aan bod. Elke deelgemeente wordt volgens éénzelfde 
opbouw behandeld. In eerste instantie komt de ruimtelijke analyse aan bod. In deze analyse worden de historische 
totstandkoming, de thematische kaartlagen en de input van het dorpsdebat besproken. Vervolgens richten we ons op de 
visie op de dorpskern aan de hand van enkele ruimtelijke concepten. Nadien wordt het ontwerpend onderzoek toegelicht 
voor de dorpskern. Het ontwerpend onderzoek omvat enerzijds het wensbeeld en anderzijds een aantal detailuitwerkingen. 
Het laatste hoofdstuk is een verslag van de bewonersavond waarin de opmerkingen van de inwoners op de wensbeelden 
per deelgemeente worden gebundeld. 



Figuur 1 Pulderbos

Figuur 3 Massenhoven

Figuur 2 Pulle

Figuur 4 Viersel
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3 ALGEMEEN

3.1 SITUERING

De gemeente Zandhoven ligt op een strategische plek in de oksel van twee belangrijke snelwegen E34 en E313. De 
deelgemeenten van Zandhoven situeren zich rondom de Molenbeekvallei met graslanden, boscomplexen, vijvers 
en kasteeldomeinen. De goede bereikbaarheid en het unieke groene karakter maken de deelgemeenten populair bij 
pendelaars. 

3.2 UITDAGINGEN

De verschillende deelgemeenten beschikken elk over een uniek en aantrekkelijk ‘dorps’ karakter. Het verenigingsleven is 
doorgaans nog heel actief en de leefkwaliteit is er groot. Toch zijn er enkele belangrijke uitdagingen voor de deelgemeenten.

 - Het vele auto- en vrachtverkeer vormt soms een bedreiging voor de leefbaarheid.

 - De voorzieningen in de deelgemeenten worden steeds vaker gecentraliseerd (post, bibliotheek, diensten).

 - De kleinhandel staat onder druk.

 - De autogerichtheid resulteert in een parkeerproblematiek.

 - De identiteit van de dorpen dreigt steeds meer verloren te gaan.

 - De bevolking wordt steeds ouder (vergrijzing).

 - Er is nood aan voldoende sociale interactie en ontmoetingsruimte om individualisering tegen te gaan.

E313 

E34

Zandhoven

Molenbeekvallei

Pulderbos

Pulle

Vroegeinde

Albertkanaal

Massenhoven

Viersel

Figuur 5 Situering deelgebieden
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4 VISIE OP DE DEELKERNEN

De algemene doelstellingen voor de deelkernen kunnen worden samengevat in volgende vier thema’s.

CONNECTIVITEIT

Er wordt enerzijds gestreefd naar een betere verbinding 
van de dorpskern met de rest van de gemeente. Anderzijds 
worden de interne relaties ook beter georganiseerd. 
Met behulp van trage wegen en een aangepaste 
weginrichting worden veilige en aangename looproutes 
gecreëerd en geoptimaliseerd. De circulatie hangt tevens 
samen met een slimme en compacte inplanting van de 
parkeervoorzieningen.

IDENTITEIT

Elk dorp heeft zijn eigenheid en karakter. De dorpsidentiteit 
hangt samen met de historische evolutie en de verhalen 
van de inwoners. De identiteit van het dorp vormt het 
vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen.

CENTRALITEIT

Een kloppend hart is onmisbaar voor een levendig dorp. 
In de laatste decennia groeiden veel dorpen vooral 
horizontaal in de vorm van verkavelingen aan de rand van 
het dorp. Vandaag schuilt de uitdaging erin om de dorpen 
vooral in het centrum te laten groeien, dus inbreiding in 
plaats van uitbreiding. Het opladen van de dorpskern 
moet leiden tot voldoende kritische massa om de lokale 
middenstand levensvatbaar te houden, het openbaar 
vervoer te organiseren en levendigheid te creëren. 

COLLECTIVITEIT

Het kwaliteit van het dorpse leven is nauw verbonden 
met de interacties tussen de inwoners: begroetingen, 
ontmoetingen bij de bakker, het verenigingsleven enz.  
In een steeds meer geïndividualiseerde samenleving 
is het belangrijk om deze sociale samenhang te blijven 
stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld ontmoetings-
plekken aan te bieden, een aantrekkelijk publiek domein 
aan te bieden, commerciële activiteiten te ondersteunen, 
te zorgen voor sociale controle enz.



Figuur 6 Situering deelgemeenten Zandhoven
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KANAALDORP MASSENHOVEN

NATUURDORP VIERSEL
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5 IDENTITEIT

Nieuwe ontwikkelingen moeten zich maximaal enten op de bestaande kwaliteiten van het dorp. Hierbij is het belangrijk om  
zicht te krijgen op de identiteit van de verschillende deelgemeenten. Op basis van de input van de bewoners werd een 
poging gedaan om de identiteit van de deelgemeenten te vatten in één overkoepelende term. Op die manier ontstaat een 
differentiatie tussen de gemeenten en behoudt elk dorp zijn unieke aantrekkingskracht. De nieuwe ontwikkelingen kunnen 
maximaal worden aangewend om de identiteit verder te versterken. 

KANAALDORP MASSENHOVEN FEESTDORP PULDERBOS

NATUURDORP VIERSELCULTUURDORP PULLE
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II DORPSDEBAT 1
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1 VERSLAG DORPSDEBAT

In maart 2016 werden twee inspraakavonden georganiseerd in het kader van de opdracht ‘Visie op de deelkernen’. Het 
doel van de dorpsdebatten was om in een vroeg stadium van de opdracht input te verzamelen van de inwoners over 
de dorpskernen van Massenhoven, Pulle, Pulderbos en Viersel. Na een korte algemene toelichting van OMGEVING 
mochten de aanwezigen zich laten horen aan de discussietafels. De gesprekken werd gestuurd op basis van een aantal 
kernvragen die waren opgesteld door gemeente Zandhoven en OMGEVING. De belangrijkste opmerkingen van het 
bewonersdebat worden hieronder per deelgemeente samengevat.

1.1 MASSENHOVEN

Massenhoven is een rustig dorp met aanwezigheid van veel wandelaars en fietsers. De openbare ruimte rond de kerk 
en het voormalig gemeentehuis is een echte ontmoetingsplek, wat een ervaren wordt als een kwaliteit voor de gehele 
dorpskern. 

MOBILITEIT

 - Het openbaar vervoer kan verbeterd worden, ook richting Viersel.

 - Er is geen verbinding naar Nijlen en Lier.

 - Rondom de school is de verkeerssituatie gevaarlijk voor kinderen die met de fiets komen.

 - In de Kerkstraat en de Korenbloemstraat is het profiel erg smal waardoor er parkeerproblemen ontstaan.

 - Het doorgaande verkeer in de Hogeweg en Kerkstraat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.

 - Er is veel vrachtverkeer in de Hoge Weg.

 - Het afsluiten van de Kerkstraat voor vrachtverkeer is positief.

 - De Antwerpsebaan kan een oplossing zijn indien het profiel wordt verbreed. Momenteel is de weg niet geschikt voor 

zwaar verkeer. 

 - Met de heraanleg van de N14 en de verhuis van de Aldi gaat de situatie verbeterd worden. 

 - De mobiliteit is problematisch en complex. 

 - Het centrum zou autoluwer mogen, parkeren aan het water zou een oplossing kunnen zijn.

 - Sommige wegen zijn in slechte staat.

TOERISME EN TRAGE WEGEN

 - Het toerisme kan verder uitgebreid worden. 

 - Veel routes starten in de dorpskern.

 - Er liggen kansen voor bijbehorende voorzieningen (bijvoorbeeld een bed&breakfast of horeca).

 - Een verbetering wat betreft infrastructuur en signalisatie is ook een kans.

 - Er zijn mogelijkheden om trage wegen vanuit Viersel opnieuw te voorzien. 

GROEN EN PUBLIEKE RUIMTE

 - Het kasteel van Montens heeft een waardevol bos, maar het onderhoud zou beter kunnen.

 - Het kasteeldomein begint wat verloederd te geraken.

 - Slechts een deel van het kasteeldomein is openbaar toegankelijk.
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 - De vallei van de Tappelbeek is een troef voor de regio.

 - De woonzones zouden nog groener ingericht mogen worden, er is ook nood aan speelgelgenheid. 

 - Rond de bedrijvenzone is geen groenbuffer aanwezig.

WATER

 - Het Albertkanaal snijdt het dorp doormidden. Er is weinig zicht op het water vanuit het dorp.

 - Er zijn weinig mogelijkheden voor fietsers rondom het water.

 - Er zou wat meer zitmeubilair geplaatst mogen worden.

 - De industrie aan het kanaal moet een andere plek krijgen, verder van het dorp.

 - Er is sprake van geluids- en stofoverlast van de bedrijven langs het kanaal. Ook motorisch verkeer aan het jaagpad 

zorgt voor overlast. 

 - Er is veel overlast van watersport (speedboten en jetskis tot laat in de avond).

 - De grondwaterstand van het kanaalgebied wordt kunstmatig geregeld en zorgt voor problemen. 

 - De jachthaven ligt geïsoleerd en gaat geen relatie aan met de dorpskern.

VOORZIENINGEN

 - Het fraaie gemeentehuis is nu onder andere een strijkatelier, kan een andere bestemming krijgen.

 - De parochiezaal is erg belangrijk, er is nood aan een plek om samen te komen.

 - De school moet zeker blijven, maar het gebouw kan worden verbeterd. 

 - De gemeente zou herbestemmingen kunnen stimuleren door bijvoorbeeld goede prijzen aan te bieden (zoals bij 

Croonhof in Zandhoven).

 - De Chiro is bezig met de bouw van nieuwe lokalen.

 - Het bedrijf aan de Kerkstraat is erg groot geworden en biedt kansen voor een herstructurering. De locatie is erg 

gunstig.

 - De bedrijvenzone wordt positief bekeken doordat het voor werkgelegenheid zorgt, maar moet een meerwaarde 

hebben. Een ruimtelijke integratie is wenselijk.

 - Het is belangrijk rekening te houden met het type bedrijvigheid en op welke schaal deze fungeert.

 - Extra sportterreinen (bijvoorbeeld een tennisveld) zijn welkom. 

 - Het voetballokaal wordt ook gebruikt voor andere bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld kaartavonden.

 - In het kasteel zijn regelmatig trouwfeesten, proeverijen of communiefeesten.

 - De bibliotheek zou behouden kunnen blijven door een er een multifunctionele ruimte van te maken of bijvoorbeeld een 

toeristisch punt en/of horecavoorzieningen onder te brengen.

 - Het brengen van voorzieningen van Zandhoven naar Massenhoven (bijvoorbeeld de hoofdbibliotheek) kan zorgen 

voor meer activiteit in de dorpskern.

WONEN 

 - Er mogen meer gezinswoningen komen.

 - Er is nood aan kleinere woningen.

 - Belangrijk is dat rekening wordt gehouden met de identiteit van de dorpskern.
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1.2 VIERSEL

Viersel wordt gekenmerkt als een rustig dorp. De aanwezigheid van natuurgebieden en water zijn een meerwaarde voor 
het dorp. 

MOBILITEIT

 - Viersel ligt ingesloten tussen E313 en E34.

 - De doorstroom van de N14 geeft problemen. Ook het verkeer komende van Massenhoven en Zoersel zorgt voor 

opstoppingen. 

 - Er zijn te weinig parkeermogelijkheden, ook in het ruimtelijk structuurplan is hiervoor geen oplossing voorzien.

 - De parkeerdruk rond de kerk is hoog wanneer er begrafenissen of feestelijke ceremonies zijn.

 - De Herentalsebaan moet een 70 km/u weg blijven.

 - Snelheden van verschillende straten moeten worden bekeken.

TOERISME EN TRAGE WEGEN

 - Er zijn veel toeristische routes voor fietsers en wandelaars aanwezig.  

 - Er liggen kansen om een pleisterplaats gewijd aan Paul van Ostaijen te maken, om het toerisme te stimuleren

 - De oude pastorie, gelegen tussen Massenhoven en Viersel, diende vroeger voor beide dorpen. Een nieuwe trage 

verbinding langs deze pastorie is een kans voor beide dorpskernen. 

 - Er wordt bezorgdheid uitgesproken over de veiligheid van het fietsverkeer in de Herentalsebaan.

 - Een B&B is een kans voor het (fiets)toerisme.

GROEN, WATER

 - De watersportlaan heeft een groen uitzicht.

 - Er is veel water in het dorp, maar weinig zwemgelegenheid. De gemeentelijke vijver biedt kansen, momenteel mag 

men daar niet zwemmen.

 - De gemeentelijke vijver wordt verwaarloosd, er is sprake van vervuiling in en rondom het gebied.

 - Een ecohuis aan de vijver zou een goed idee zijn.

 - De Antwerpse roeiclub maakt gebruik van het Netekanaal, misschien zijn er meer mogelijkheden hieromtrent. 

 - Geluidsschermen aan het Albertkanaal zijn zeer wenselijk, zeker in verband met de sociale woningbouw. 

VOORZIENINGEN

 - Er is in het dorp maar één winkeltje (’t Winkeltje), dit is te weinig. 

 - De Chiro is erg actief maar heeft ruimte tekort. Ze hebben weinig ruimte om te spelen en hebben nood aan buitenruimte.

 - De jeugd zou meer een eigen plek kunnen krijgen.

 - Er zijn wisselende meningen over de parochiezaal: enerzijds vindt men dat deze weinig wordt gebruikt, anderzijds 

wordt gezegd dat er feesten en verenigingen in de zaal plaats nemen.

 - De tennisvelden in het centrum zijn verwaarloosd, er zijn mogelijkheden om hier een speelplaats te maken voor de 

jeugd. Er zijn verder geen sportaccommodaties aanwezig in de dorpskern.

 - De bib kan worden ingezet als infopunt voor toeristen, of als postpunt. 
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 - Zo’n 30 tal mensen gaan naar de kerk in Viersel. De kerk is een geklasseerd gebouw, de centrale zijbeuk is beschermd. 

Het roerend erfgoed is grotendeels verdwenen. 

 - De cafés langs het water zijn inmiddels gesloten of omgevormd tot restaurant. 

 - Het café bij de parochiezaal wordt weinig gebruikt en heeft beperkte openingstijden. Het is moeilijk om rendabel te 

blijven.

 - Het huidige klooster staat leeg maar het zou mooi zijn om er een nieuwe bestemming aan te kunnen geven, een 

Chirolokaal bijvoorbeeld, of een culturele functie. Er zijn veel schrijvers en muzikanten, het dorp heeft een cultureel 

imago

WONEN

 - Er is behoefte aan kleine woningen of kleinschalige appartementsbouw voor senioren in het centrum. 

 - Er is behoefte aan betaalbare woningen in het centrum, met respect voor de sfeer en de structuur van het dorp.

1.3 PULLE

Pulle is een plaats met een rijk verenigingsleven. Hierdoor heerst een sterk dorpsgevoel en woont men graag in Pulle. Er 
liggen kansen om nog meer aangename plekken te creëren voor de dorpsbewoners. 

MOBILITEIT

 - De Boudewijnlaan splitst het dorp en men rijdt er te hard. De betonnen rijplaten verergeren het verkeerslawaai. Als 

men vanuit het noorden komt mist er een duidelijke dorpsentree.  

 - De voetpaden zijn veelal in slechte staat. Vooral de voetpaden rondom de Dorpsstraat vertonen verval. 

 - In het hele dorp is er een hoge parkeerdruk, in de Dorpsstraat wordt veel op straat geparkeerd terwijl de parkeerga-

rages onder appartementen leeg staan

 - De Kloosterstraat (aan de school) is een tweerichtingenstraat maar wordt gebruikt als eenrichtingsstraat (op initiatief 

van de school). Het zou goed zijn om dit permanent door te voeren. 

 - Sommige kruispunten in het dorp, zoals de bocht in de Dorpsstraat aan de kerk, zijn gevaarlijk. Dit kan veelal ver-

holpen worden door het kruispunt overzichtelijker te maken, hagen te snoeien.  

 - De Bollaar zou misschien een eenrichtingsstraat kunnen worden, om sluipverkeer te verminderen. 

 - De fietsenstalling aan de bushalte zouden overdekt mogen worden.

TOERISME EN TRAGE WEGEN

 - Het netwerk van trage wegen kan opgewaardeerd worden. Specifiek de verbindingen rondom de Pastoriestraat. 

 - Het karrenspoor achter de Maalderstraat (grens Grobbendonk) is een mooi voorbeeld van een trage verbinding die 

nog verder kan worden opgewaardeerd. 

GROEN EN PUBLIEKE RUIMTE

 - Er is behoefte aan openbaar verblijfsgroen, de grote pastorietuin biedt hier goede mogelijkheden toe. 

 - De tuin van de pastorie moet zeker behouden blijven als groene buitenruimte. 
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 - Het Kermisplein wordt goed gebruikt voor evenementen, spelende kinderen, parkeren, etc. Als dit plein verdwijnt 

moeten deze functies een andere plek krijgen in het dorp. De kermis kan bijvoorbeeld ook rond de kerk worden 

georganiseerd.

 - Op langere termijn is een visie nodig voor domein Krabbels

 - De pleintjes moeten behouden blijven, zij dragen bij aan de dorpse uitstraling van Pulle. Er is bovendien behoefte aan 

een groter dorpsplein. 

VOORZIENINGEN

 - In de toekomst kunnen de pastorie en het gemeentehuis een cultureel gemeenschapscentrum vormen voor Pulle. De 

functies zouden die van gemeenschapshuis De Griffel moeten aanvullen. 

 - Vanuit de harmonie is er een voorstel om de pastorie en het gemeentehuis om te vormen tot een muziekcentrum. 

 - Er is grote behoefte aan opslagruimte voor de verschillende verenigingen van het dorp. Dit kan gezamenlijk 

georganiseerd worden. Indien er meer opslagruimte is kunnen de verschillende verenigingslokalen efficiënter gebruikt 

worden. 

 - De scouts mist een echt speelplein.

 - Er is nood aan kleinere voorzieningen (kruidenierswinkel, bank, post,..). Vooral oudere en minder mobiele mensen 

hebben moeite om deze voorzieningen te bereiken. Dit geldt ook voor de verdwijnende bibliotheek. 

 - Het bestaande patrimonium draagt bij aan de sfeer van het dorp, en dient zoveel mogelijk behouden te blijven.

 - De kerk wordt voldoende gebruikt. Eventueel kan de kerkfunctie gecombineerd worden met tijdelijke evenementen 

(bijv. tentoonstellingsruimte). 

 - Het oude gemeentehuis zou op verschillende dagen dienst kunnen doen als postpunt of als antennepunt van de 

gemeentelijke diensten.

 - Een voorziening zoals het vroegere KWB terrein wordt gemist. 

WONEN 

 - De opkomende vergrijzing is problematisch voor het dorp. Er is geen woonzorgcentrum voor senioren aanwezig, enkel 

in Pulderbos en Zandhoven. 

 - Senioren willen graag ouder worden in eigen omgeving, er is behoefte aan kleinere woningen / appartementen.  

1.4 PULDERBOS

Pulderbos is een levendig dorp met een kwalitatief dorpsplein waar veel gebruik van wordt gemaakt. 

MOBILITEIT

 - Er is veel fietsverkeer door schoolkinderen, maar de verkeerssituatie rondom de school laat te wensen over. Ook het 

fietspad naar de school mag verbeterd worden.

 - Er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties bij de brievenbus van de post doordat men hier op het fietspad parkeert

 - Er wordt veel geparkeerd in de straten. Hierdoor is de parkeerdruk hoog terwijl er garages leegstaan. 

 - De bushalte is voor senioren moeilijk toegankelijk, en de fietsenstalling aan de bushalte is te klein. 

 - De Molenheide is een gevaarlijke weg doordat er te hard wordt gereden, ook de kruispunten Molenheide – Rozen-laan 

– Eikenlaan en Patrijzenlaan – Eikenlaan zijn gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. 
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 - Het is belangrijk om te kunnen parkeren in het dorp en nabij de middenstand. Het autoluw maken van het centrum 

vindt weinig bijval. 

 - De maximumsnelheid in de straten Molenheide, Pulsebaan en in de wegen rondom het preventorium moeten worden 

herbekeken. 

TOERISME EN TRAGE WEGEN

 - Er is veel toeristisch fietsverkeer. 

 - Er zijn meerdere gevaarlijke plaatsen voor fietsers, bijvoorbeeld de fietsoversteek Draaiboom – Dorp.

 - Fietsers hebben geen plaats aan de bakker, de auto’s parkeren er voor de deur. 

 - Kasseienwegen / fietspaden zoals Voort geven het dorp en de omgeving een karakteristieke uitstraling.

 - De parkings in het dorp zijn ook belangrijk voor het fietstoerisme, dit kan een extra kwaliteit voor het dorp worden. 

GROEN EN PUBLIEKE RUIMTE

 - Het grote groene dorpsplein wordt als kwaliteit gezien en wordt veel gebruikt, het plein geeft mooie zichtassen op de 

dorpskern.

 - De grote bomen aan het plein dragen bij aan de uitstraling. 

 - Er worden bezorgdheden uitgesproken over het verdwijnen van het Kempische karakter van het dorpscentrum. 

 - Er zijn veel honden in het dorp, een hondenweide zou een toevoeging zijn.

 - De grote bomen aan het plein dragen bij aan de uitstraling. 

 - Er is te weinig zitmeubilair in de dorpskern.

 - De dorpskern heeft in de toekomst behoefte aan meer zorgfaciliteiten en dient toegankelijker te worden voor senio-

ren.

 - De speelplek aan de Eikenlaan wordt veel gebruikt, er zijn wel een aantal klachten van omwonenden. 

 - Domein Krabbelshof is helaas niet toegankelijk.

 - Het plein voor de kerk mag terug een open plein worden.

VOORZIENINGEN 

 - Er zijn relatief veel voorzieningen die het dorp levendig maken (kruidenier, B&B, bakker etc.). De levendigheid wordt 

verder versterkt door de jaarmarkten en feesten die op het dorpsplein en in de velden plaatsvinden. 

 - De molen is een troef van het dorp, zowel voor de inwoners als voor fietsers. De molen mag een nog sterkere relatie 

aangaan met de rest van het dorp.

 - De voetbalvereniging is heel actief, wat als zeer positief wordt ervaren.

 - De kerk heeft een belangrijke rol voor het centrum, en heeft nog een grote gemeenschap, de grootste van Zandho-

ven.

 - De uitleenpost mag in privéhanden worden gegeven mits er aan het monumentale uiterlijk niets verandert. De uit-

leenpost zou ook iets voor de jeugd kunnen herbergen.  Er is ook behoefte aan kleine vergaderruimten. De toegan-

kelijkheid van het gebouw blijft echter problematisch. 

 - De bezorgdheid leeft dat alle voorzieningen naar Zandhoven lijken te gaan. Misschien kan erover worden nagedacht 

om voorzieningen vanuit Zandhoven naar Pulderbos halen. 

 - Het nieuwe KLJ gebouw achter het gemeentehuis wordt positief onthaald.  
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Figuur 7 Sfeerbeeld dorpsdebat (bron: OMGEVING)

OMGEVING . 24 februari 2017 . 16003 Visie op de deelkernen - Zandhoven

25

 - Er is in het dorp te weinig bergruimte voor de vele verenigingen. 

 - Brouwerij pand is karakteristiek en kenmerkend voor het dorp.

 - Het zaaltje in het gemeentehuis moet blijven, maar een fuifzaal is minder gewenst. 

WONEN

 - Er zijn slechts een paar serviceflats aanwezig in het dorp, en het bejaardentehuis ligt geïsoleerd tussen de bomen.

 - De rolstoeltoegankelijkheid van het bejaardentehuis is een probleem.

 - Er staan zeer weinig woningen te koop in Pulderbos, bovendien zijn de huizenprijzen erg hoog. Hierdoor trekken veel 

jongeren die eigenlijk graag in Pulderbos zouden willen blijven naar Pulle.
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III MASSENHOVEN
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Figuur 8 Ferrariskaart, 1777 Figuur 9 Atlas der buurtwegen, 1841
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1 ANALYSE

1.1 HISTORIEK

Massenhoven kent een bewogen historiek waarbij het verschillende keren in het oog van de storm terecht kwam. Tijdens 
de Tachtigjarige oorlog werd Massenhoven in 1585 volledig verwoest en werd nagenoeg het hele dorp uitgemoord. 
Tijdens de Boerenkrijg (1798) verzamelden de verzetstrijders zich in de buurt van Massenhoven. Tijdens de Tweede 
wereldoorlog werd er op 12 mei 1940 veel schade aangericht wanneer het Belgisch leger zelf de dorpskern onbruikbaar 
maakte voor de vijand. De kerktoren werd gedynamiteerd en de pastorij, het klooster, de school en 38 huizen gingen 
in Vlammen op1. Voorts vormde de aanleg van de Kempische vaart in 1845 een belangrijke ingreep nabij de dorpskern 
van Massenhoven waardoor het dorp in twee werd gesneden. Het kanaal werd verder uitgebouwd in de jaren 1930 en 
omgedoopt tot het Albertkanaal. In de jaren 1970 werd het kanaal verder verbreed en gemoderniseerd. Dit ging gepaard 
met verschillende onteigeningen en de afbraak van waardevolle gebouwen.  

Door de vele verwoestingen beschikt Massenhoven over een beperkt cultuurhistorisch patrimonium. Vooral de 
kerkomgeving met het ommuurde kerkhof en de kasseien wordt als heel waardevol beschouwd. Voorts is het kasteel 
Montens eveneens historisch sterk verbonden met de dorpkern van Massenhoven. Het Kasteel Montens, ook gekend als 
het Hof van Massenhoven gaat terug tot in de 18de eeuw. Vanaf 1812 kwam het goed in bezit van de familie Montens. 
Tijdens de oorlog waren de dorpsscholen in het kasteel ondergebracht en woonde ook de pastoor in het kasteel2. 

1 bron: www.zandhoven.be (12/12/2016)
2 bron: inventaris.onroerenderfgoed.be (12/12/2016)

Figuur 14 massenhoven zicht op de vaart
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1.2 PATRIMONIUM

De gemeente Massenhoven beschikt over een aantal karakteristieke gebouwen die deels eigendom zijn van de gemeente, 
deels van andere (soms private) partijen. Elk van deze gebouwen spelen vandaag in meer of mindere mate een rol in het 
dorpse leven van Massenhoven. Hiernaast worden de belangrijkste karakteristieken van deze gebouwen weergegeven.   
Dit moet voldoende inzicht verschaffen om een coherente visie op te bouwen omtrent het patrimonium en de publieke 
activiteiten in de gemeente Massenhoven. Het betreft onderstaande parameters. 

Figuur 15 overizcht van de beeldbepalende en publieke gebouwen in Massenhoven
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1.3 MOBILITEIT

1.3.1 BEREIKBAARHEID

De inwoners van Massenhoven zijn in sterke mate aangewezen op de wagen als vervoersmiddel. Door de strategische 
ligging, in de oksel van E34 en E313, is er een vlotte aansluiting via de opritten ter hoogte van Oelegem en Massenhoven.  
Deze nabijheid van af- en oprittencomplexen zorgen echter eveneens voor veel autoverkeer die soms overlast en onveilige 
situaties met zich meebrengt bijvoorbeeld in de Kerkstraat, Hogeweg en de kruispunten met de N14 (Liersebaan). 

1.3.2 PARKEERBELEID

In het centrum van Massenhoven zijn reeds een groot aantal parkeerplaatsen aanwezig. De grootste parking is 
gesitueerd achter de kerk. Nabij de school is een onverharde zone die vandaag wordt gebruikt als parking. Daarnaast zijn 
verschillende stroken voor langsparkeren aanwezig in de Kerkstraat. 
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Figuur 16 Overzicht parkeerplaatsen centrum
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1.3.3 OPENBAAR VERVOER

In de dorpskern van Massenhoven is er vandaag geen openbaar vervoers aanwezig. Het dichtst bijzijnde aanbod situeert 
zich ter hoogte van de N14 (Liersebaan). 

De buslijnen op het grondgebied van Zandhoven hebben de volgende frequentie:

Tabel 1: Busfrequentie Zandhoven

Nr. Lijn     Richting  OSP (±) ASP (±) Dag (±)

420 Herentals - Massenhoven - Broechem - Berchem Berchem  1/u 3/u 1/u
      Herentals  2/u 1/u 1/u
421 Zandhoven - Viersel - Broechem - Berchem Berchem   1/dag 
      Zandhoven 1/dag 1/dag 
424 Schilde - Zandhoven VTI   Zandhoven VTI 1/dag  
428 Lier - Vorselaar    Vorselaar   2/dag 
      Lier  2/dag  

Naast de gewone lijnen rijdt er ook een snelbus door Massenhoven met volgende frequentie:
Snelbus 427 Herentals - Massenhoven - Antwerpen:
 Antwerpen: 2/u tijdens ochtendspits, 1/u tijdens avondspits en 1/u tijdens daluren
 Herentals: 1/u tijdens ochtendspits, 3/u tijdens avondspits en 1/u tijdens daluren

1.4 RECREATIEF VERKEER

Massenhoven ligt langsheen een aantal populaire en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. Vooral de Kerkstraat en de 
verbinding met het jaagpad langs het kanaal vormt een aantrekkelijke route voor recreanten. De doortocht van deze 
recreatieve routes in het centrum van Massenhoven vormt een belangrijke troef om het recreatief aanbod in de gemeente 
verder te ontplooien. 
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1.5 PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN

1.5.1 PUBLIEKE RUIMTE

In een kleine gemeente als Massenhoven is het uiterst belangrijk om te streven naar een publiek domein dat ten 
dienste staat van de inwoners en sociale interactie stimuleert. In die zin is het wenselijk om de inrichting te koppelen 
aan de aangrenzende functies en activiteiten. Daarnaast moet het publiek domein visueel aantrekkelijk zijn en 
onderhoudsvriendelijk. In Massenhoven vormen vooral het ‘Tettenkot’ en het gemeenteplein het decor voor respectievelijk 
de ‘Tettenkotconcerten’ en de jaarlijkse rommelmarkt. Daarnaast wordt eveneens een kersthappening georganiseerd in 
de Kerkstraat. De clustering van alle dorpse en publieke activiteiten rondom de kerk vormt een belangrijke troef. Vandaag 

zijn deze elementen zowel functioneel als ruimtelijk/visueel echter weinig samenhangend. 

1.5.2 GROEN

De uitstraling van Massenhoven is in sterke mate verbonden met het groene karakter van de dorpskern. Dit heeft te maken 
met bijvoorbeeld de Leilinden tegenover het gemeentehuis die veeleer afscheiden dan verbinden; de verrommeling van 
de ruimte door borden, meubilair, reclameborden, antiparkeermaatregelen, kleinschalige groenelementen in plaats van 
structurerende groenelementen, bloembakken enz. Het kleinschalige groen is bovendien heel onderhoudsintensief. 

Figuur 17 het groen parkje nabij de kerk
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Figuur 18 opmerking in kaart massenhoven
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2 VISIE

2.1 IDENTITEIT VAN MASSENHOVEN

Tot op heden kreeg het Albertkanaal hoofdzakelijk een negatieve connotatie in Massenhove omwille van de barrièrewerking, 
onteigeningen, invloed op grondwaterstanden, eventuele overlast door industrie of lawaaisporten enz. De laatste jaren 
wordt echter meer en meer duidelijk dat het kanaal eveneens een positieve bijdrage kan leveren aan de woonkwaliteit in 
het dorp. Het kanaal biedt mooie vergezichten, faciliteert fietsroutes biedt mogelijkheden voor recreatie enz. Het aantal 
recreanten, vooral fietsers, die via het kanaal langs Massenhoven komen neemt jaarlijks toe. Hiervan kan ook de horeca 
profiteren. Nieuwe woonontwikkelingen zien ook de mogelijkheden van het unieke zicht op het water. In de komende jaren 
kan Massenhoven deze ruggelingse relatie met het kanaal transformeren tot een echte voorkantsituatie en op die manier 
uitgroeien tot een bruisend en aantrekkelijk kanaaldorp.

Figuur 19 kanaaldorp Massenhoven
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2.2 RUIMTELIJKE CONCEPTEN

VERKEERSLUWE DORPSKERN

Om de dorpskern aantrekkelijker en veiliger te maken 
wordt het vrachtverkeer en doorgaand verkeer geweerd 
uit Massenhoven. Dit gaat gepaard met een aantal 
ingrepen op grotere schaal. Deze moeten ervoor zorgen 
dat het doorgaand verkeer tussen Oelegembaan en 
Liersebaan wordt afgeleid via Antwerpsebaan (en dus niet 
via Hogeweg). Ter hoogte van het kruispunt Kerkstraat en 
Hogeweg wordt een duidelijke toegangspoort gecreëerd 
die de dorpskern aangekondigt en het verkeer afremt. 

UITGESTREKT DORPSPARK

Met een aantal minimale ingrepen kan een uitgestrekt 
en aaneengesloten dorpspark worden ontwikkeld dat 
door het hart van de dorpskern snijdt. Het park vormt een 
groene verbinding tussen het Albertkanaal en het kasteel 
Montens. De omliggende functies en woonstraten worden 
aangesloten op een centraal parkpad. Op die manier 
ontstaat een veilige en aangename routing doorheen het 
dorp. Bovendien vormt het dorpspark een ecologische 
verbinding met een natuurlijke uitstraling waar dier- en 
plantsoorten floreren. 
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CENTRALE ACTIVITEITENCLUSTER

Vandaag zijn reeds een heel aantal functies zoals 
de school, het Stefaancentrum, het strijkatelier enz. 
geclusterd in de kerkomgeving. Door de bestaande 
functies te versterken en beter met elkaar te verbinden 
wordt gestreefd naar een geconcentreerde en bruisende 
dorpskern. 

KERKSTRAAT ALS CENTRUMAS

Vanaf het kruispunt met Hogeweg kan de Kerkstraat verder 
worden uitgebouwd als een herkenbare centrumstraat 
waar het verblijfskarakter primeert op de verkeersfunctie. 
Dit wil zeggen een aangepast snelheidsregime waar 
fietsers, voetgangers en auto’s evenwaardig op een 
veilige manier zich kunnen voortbewegen. De Kerkstraat 
wordt doorgetrokken, met een herkenbare bestrating en 
groenelemenen, tot aan het kanaal. Op die manier werkt 
deze centrumas eveneens structurerend voor eventuele 
nieuwe ontwikkelingen aan de kanaalzijde. 
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Figuur 20 wensbeeld Massenhoven

1

2

3

4

6

5



OMGEVING . 24 februari 2017 . 16003 Visie op de deelkernen - Zandhoven

51

3 ONTWERPEND ONDERZOEK

3.1 WENSBEELD 

Op basis van de ruimtelijke concepten werd een wensbeeld uitgetekend voor Massenhoven. Het betreft geen 
eindtoestandplan maar vormt de synthese van verschillende wenselijke toekomstpaden. Het wensbeeld vormt de basis 
voor communicatie met de inwoners en actoren en kan aanleiding geven tot verschillende (ruimtelijke) ingrepen in 
Massenhoven. 

LEGENDE

1. vernieuwde fiets- en wandelroute

2. aanééngesloten dorpspark

3. vernieuwd Stefaancentrum

4. dorpscentrum

5. aangepast kruispunt Hoge Weg - Kerkstraat

6. kiss & ride zone school
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Figuur 21 wensbeeld Massenhoven zone centrum
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3.2 MOBILITEIT

In het wensbeeld worden een aantal maatregelen opgenomen met betrekking tot mobiliteit. Deze maatregelen moeten in 
overleg met de burgers en stakeholders worden besproken en geconcretiseerd in enkele prioritaire ingrepen. Het betreft 
volgende zaken:

 - Het weren van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskern is prioritair voor vele bewoners. De oorzaken van deze 

problematiek situeren zich echter hoofdzakelijk op een hoger schaalniveau en impliceren aanpassingen ter hoogte van 

het knooppunt Ranst. De gemeente zal onderzoeken of het vrachtverkeer kan worden omgeleid via Antwerpsebaan 

zodoende de Hogeweg te ontlasten. 

 - Er wordt een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding (op basis van de bestaande paden) voorzien tussen het domein 

Montens en de Stephanuskerk. De doodlopende straten worden verbonden met deze trage weg.

 - De Kerkstraat tussen Hogeweg en Achterstraat wordt ingericht als een aantrekkelijke en veilige autoluwe zone 

(bijvoorbeeld zone 30). 

 - Het parkeersysteem wordt op een meer efficiënte en veilige manier georganiseerd. Langsheen de Kerkstraat worden 

langse parkeerplaatsen voorzien. Ten zuiden van de Stephanuskerk fungeert de huidige parking als dorpsparking.

 - Ter hoogte van de school wordt een kiss & ride zone voorzien.

 - De verbinding tussen de Stephanuskerk en de bushalte op Liersebaan via Schoolstraat wordt geoptimaliseerd. 

3.3 GEBOUWEN

 - Het Stefaancentrum wordt opgeknapt tot een polyvalente ruimte. Deze zal dienen als turnzaal voor de school en kan 

worden gebruikt door de verenigingen en als feestzaal. Het nieuwe Stefaancentrum richt zich maximaal op de nieuwe 

parkzone.

 - Het oude gemeentehuis kan worden ingericht als dorpshuis waar kleinschalige activiteiten kunnen doorgaan. Voorts 

is deze locatie geschikt als startpunt voor fietsers- en voetgangers (met voldoende parkeergelegenheid). In die zin 

kan in het gemeentehuis eveneens een toeristisch infopunt worden ingericht of eventueel een horecagelegenheid.

3.4 PUBLIEKE RUIMTE

De open ruimte tussen de Stephanuskerk en de school wordt heringericht tot een groot dorpspark dat reikt tot het 
kasteeldomein Montens. In de parkzone worden de flankerende functies (school, Stefaancentrum) beter geïntegreerd 
samen met de sportveldjes, het ‘tettenkot’ en het kasseiplein rond de kerk. Er wordt gestreefd naar een samenhangende 
ruimte, zonder veel obstakels, met eenvormige materialen, mooie doorzichten en een natuurlijke, parkachtige uitstraling. 
Op de bewonersavond werd gesuggereerd om in de parkzone eveneens een boomgaard of bijenkasten te integreren. 
Nieuwe verbindingspaden naar de doorlopende straten en naar het gemeentehuis zorgen voor meer levendigheid en 
passage in het park. 

Op termijn moet Massenhoven een evenwaardige voorzijde krijgen richting de kanaalzone. Met nieuwe verbindingspaden 
moet de samenhang tussen het dorpscentrum en het kanaal worden benadrukt. De bewoners gaven eveneens de 
suggestie mee om een zonneterras te voorzien langsheen het kanaal. 
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Figuur 22 parkeren bestaande situatie
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Figuur 23 parkeren gewenste situatie
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Figuur 24 bestaande situatie
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Figuur 25 impressie gewenste situatie dorpspark
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3.5 KRUISPUNT HOGEWEG - KERKSTRAAT

Het kruispunt Hogeweg - Kerkstraat wordt vandaag ervaren als een gevaarlijke verkeerssituatie, vooral voor fietsers 
die zich van en richting het centrum van Massenhoven begeven. De gemeente heeft plannen om in het noordelijke 
deel van Kerkstraat een dubbelzijdig fietspad aan te leggen. Het is aangewezen om het zuidelijke deel van Kerkstraat 
ondergeschikt aan te sluiten op de doorgaande beweging, zodoende een echte toegangspoort te creëren die het 
verblijfskarakter van het centrum aankondigt en de snelheid van het verkeer reduceert. Daarnaast kunnen één of twee 
veilige fiets- en voetgangersoversteken worden voorzien.

Figuur 26 suggestie herinrichting kruispunt Hogeweg - Kerkstraat
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IV PULDERBOS
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Figuur 27 Ferrariskaart, 1777 Figuur 28 Atlas der buurtwegen, 1841

Figuur 29 Vandermaelen, 1846 - 1851 Figuur 30 Luchtfoto, 1971

Figuur 31 Luchtfoto, 2000 Figuur 32 Luchtfoto, 2015
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1 ANALYSE

1.1 HISTORIEK

Pulderbos verschijnt in de bronnen voor het eerst in 1273. Het ontstaan van de gemeente Pulderbos hangt samen met 
de gemeente Pulle. Vermoedelijk ontwikkelde Pulderbos zich rond een Mariakapel in het bos van de parochie Pulle. De 
aangroei van de bevolking rechtvaardigde de afscheiding, die omstreeks 1200 plaats vond. Pulderbos was van oudsher 
een leengoed of heerlijkheid: eigendom van verschillende heren. Het was en is nog steeds een landbouwgemeente. 
Men vindt er dan ook nog de typische langgevelige Kempense hoeve terug1. De bergmolen vormt eveneens een 
belangrijk relict van het agrarische verleden van Pulderbos en werd uitgebouwd tot een belangrijke recreatief-toeristische 
trekpleister. Kenmerkend voor Pulderbos is eveneens de driehoekige ‘dries’ waarrond de bebouwing zich in het centrum 
heeft ontwikkeld. Dit middenplein deed in de middeleeuwen dienst als gemeenschappelijke weide voor het vee. Deze 
ruimte is op vandaag nog steeds heel herkenbaar en kenmerkend. 

1 bron: www.zandhoven.be (12/12/2016)

Figuur 33 pulderbos gemeentehuis en omgeving
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timing / beschikbaarheid

geschatte bruto vloeroppervlakte

bouwkundige staat

bereikbaarheid

architectonische waardering

wijze van gebruik

1.2 PATRIMONIUM

Pulderbos beschikt over een karakteristieke dorpskern met verschillende cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. De hele 
dorpskern werd geselecteerd als een beschermd dorpsgezicht en verschillende gebouwen, waaronder het gemeentehuis 
en de uitleenpost zijn beschermd als monument. Hiernaast worden de belangrijkste karakteristieken van de publieke 
gebouwen weergegeven.  Dit moet voldoende inzicht verschaffen om een coherente visie op te bouwen over de toekomst 
van deze gebouwen. Het betreft onderstaande parameters. 

Figuur 34 overzicht gebouwen met een publieke functie
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1.3 MOBILITEIT

1.3.1 BEREIKBAARHEID

De inwoners van Pulderbos zijn in sterke mate aangewezen op de wagen als vervoersmiddel. De belangrijkste 
verbindingen siueren zich in noordelijke en westelijke richting. Molenheide vormt de belangrijkste verbinding met het 
aansluitingcomplex met E34 in Zoersel. Goormansstraat is de belangrijkste verbinding met N14 en E313. Goormannstraat 
is eveneens de belangrijkste verbindingsroute met het hoofddorp Zandhoven. 

1.3.2 PARKEREN

In het centrum van Pulderbos zijn reeds een groot aantal parkeerplaatsen aanwezig. Vooral in het weekend en tijdens 
fesitiviteiten is er een grote vraag naar parkeerplaatsen.

1.3.3 OPENBAAR VERVOER

Centraal in het dorp is een bushalte aanwezig. Het dorp wordt bediend door onderstaande buslijnen. 

Nr. Lijn     Richting  OSP (±) ASP (±) Dag (±)

420 Herentals - Massenhoven - Broechem - Berchem Berchem  1/u 3/u 1/u
      Herentals  2/u 1/u 1/u
421 Zandhoven - Viersel - Broechem - Berchem Berchem   1/dag 
      Zandhoven 1/dag 1/dag 
428 Lier - Vorselaar    Vorselaar   2/dag 
      Lier  2/dag  

Naast de gewone lijnen rijdt er ook een snelbus door Pulderbos met volgende frequentie:
Snelbus 427 Herentals - Massenhoven - Antwerpen:
 Antwerpen: 2/u tijdens ochtendspits, 1/u tijdens avondspits en 1/u tijdens daluren
 Herentals: 1/u tijdens ochtendspits, 3/u tijdens avondspits en 1/u tijdens daluren

1.3.4 RECREATIEF VERKEER

Doorheen Pulderbos lopen aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. Deze routes lopen door het hart van de dorpskern 
langsheen de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk.
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1.4 PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN

De publieke ruimte in Pulderbos is er in hoofdzaak op gericht om enerzijds festiviteiten te kunnen laten doorgaan en 
anderzijds parkeergelegenheid te bieden. Zo werd de omgeving van de uitleenpost en het plein voor de kerk ingericht 
als (permanente) parking. Het groene en open karakter van de centrale dries met de monumentale bomen vormen 
onmiskenbaar een belangrijke kwaliteit voor de dorpskern. Het publiek domein heeft echter een beperkte (dagdagelijkse) 
gebruikswaarde (speelplekken, zitplekken) die ontmoeting en beleving in het dorp stimuleren. Pulderbos beschikt wel over 
een speelpleintje in Eikenlaan dat intens wordt gebruikt maar een beetje verscholen ligt in de achterliggende woonwijk. 

Figuur 36 zicht op de noordelijke zijde van de dries
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1.5 OPMERKINGEN DORPSDEBAT

1

Voorzieningen

de parkings in het dorp zijn belangrijk voor het fietstoerisme, dit kan een extra kwaliteit voor het dorp worden

er zijn relatief veel voorzieningen die het dorp levendig maken (kruidenier, b&b, bakker etc.)

de molen mag een nog sterkere relatie aangaan met de rest van het dorp
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Figuur 37 opmerkingen in kaart Pulderbos
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de kerk heeft een belangrijke rol voor het centrum, en heeft nog een grote gemeenschap

de uitleenpost zou iets voor de jeugd kunnen herbergen, toegankelijkheid is problematisch

er is in het dorp te weinig bergruimte voor de vele verenigingen

het zaaltje in het gemeentehuis moet blijven, maar een fuifzaal is minder gewenst

er zijn slechts een paar serviceflats aanwezig in het dorp, en het bejaardentehuis ligt te geïsoleerd

er staan zeer weinig woningen te koop in Pulderbos, bovendien zijn de huizenprijzen erg hoog
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de Molenheide is een gevaarlijke weg doordat er te hard wordt gereden

Mobiliteit

de kruispunten Molenheide – Rozenlaan – Eikenlaan en Patrijzenlaan – Eikenlaan zijn gevaarlijk voor fietsers/
voetgangers

het is belangrijk om te kunnen parkeren in het dorp en nabij de middenstand 

er is veel fietsverkeer door schoolkinderen, maar de verkeerssituatie rondom de school 
moet beter.

er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties bij de brievenbus 

de bushalte is voor senioren moeilijk toegankelijk, en de fietsenstalling is te klein

de parkeerdruk is hoog terwijl er garages leegstaan

de maximumsnelheid in de straten Molenheide, Pulsebaan en in de wegen rondom het preventorium moeten 
worden herbekeken.

1
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groen / publieke ruimte

Het grote groene dorpsplein wordt als kwaliteit gezien en wordt veel gebruikt, het plein geeft mooie zichtsassen op 
de dorpskern

het plein voor de kerk mag weer een open plein worden

men is bezorgd over het verdwijnen van het Kempische karakter van het dorpscentrum

de speelplek aan de Eikenlaan wordt veel gebruikt, maar geeft enige overlast

er is te weinig zitmeubilair in de dorpskern

er zijn veel honden in het dorp, een hondenweide zou een goede toevoeging zijn
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2 VISIE

2.1 IDENTITEIT VAN PULDERBOS

Op de inspraakavond kwam heel duidelijk naar voor dat Pulderbos, ondanks haar beperkte grootte, wordt beschouwd als 
een bruisende deelgemeente met een actief en levendig verenigingsleven. Vooral de feesten die in Pulderbos plaatsvinden 
zijn tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend. Pulderbos kan dus worden beschouwd als een echt ‘feestdorp’. Dit uit zich 
eveneens in de manier waarop het dorp vandaag is opgebouwd, rondom de dries die fungeert als centrale feestlocatie. 
Daarnaast is Pulderbos ook een echt landelijk dorp met een sterke verankering van landbouwactiviteiten. Ook dit maakt 
deel uit van de identiteit van Pulderbos. 

Figuur 38 feestdorp Pulderbos
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DUIDELIJKE VERKEERSSTRUCTUUR

Vandaag geeft het centrum van Pulderbos een 
chaotische of weinig gestructureerde indruk. Dit is het 
resultaat van de gefragmenteerde parkeerzones (soms 
haaks, soms langsparkeren, soms wildparkeren) en de 
onduidelijke verkeersstructuur. Het is aangewezen om de 
hiërarchie tussen de wegen nog beter te vertalen in de 
inrichting van de straten en kruispunten. De doorgaande 
verkeersbeweging situeert zich ter hoogte van Pulsebaan-
Goormansstraat. De secundaire verbindingsweg is 
Molenheide. De andere wegen zijn verzamelwegen of 
zijn enkel voor bestemmingsverkeer. De verkeerstructuur 
moet zich eveneens consequent doorvertalen in de 
inplanting van parkeerplaatsen. 

GROENE DORPSWEIDE

De groene dries in het dorpscentrum kan worden 
opgevat als een echte dorpsweide. Deze dorpsweide 
vormt het decor van tal van feesten maar vormt ook een 
dagdagelijkse ontmoetingsplek voor de inwoners. Het 
groene karakter van de dorpsweide kan nog verder in 
noordoostelijke richting worden doorgetrokken waardoor 
de huidige bibliotheek (net zoals op de historische foto’s) 
eveneens in het groen komt te staan. 

2.2 RUIMTELIJKE CONCEPTEN
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NIEUWE ATTRACTIEPLEKKEN

De dorpsweide kan verder worden opgeladen met nieuwe 
ontmoetingsplekken. Een eerste attractieplek kan de 
herbestemming van de huidige bibliotheek zijn, eventueel 
gekoppeld aan een terraszone in het groen. De tweede 
attractieplek kan bijvoorbeeld een nieuwe feestschuur zijn 
die in de dorpsweide staat en dienst doet als overdekte 
terras- en feestzone voor het dorp. 

POORTEN

Omwille van haar driehoekige vorm heeft Pulderbos 
een herkenbare en duidelijk afgebakende dorpskern. 
Langsheen de drie invalswegen ontstaan er op die 
manier dus drie belangrijke toegangspoorten. Deze 
toegangspoorten kunnen nog beter in de verf worden gezet 
door inrichtingsmaatregelen die de snelheid afremmen, 
de beeldwaarde verhogen en de poortfunctie versterken 
(versmald wegprofiel, start bomenrij, vergezichten, groene 
accenten, kunstobjecten, architectuur randgebouwen 
enz.).  
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Figuur 39 wensbeeld Pulderbos
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3 ONTWERPEND ONDERZOEK

3.1 WENSBEELD 

Op basis van de ruimtelijke concepten werd een wensbeeld uitgetekend voor Pulderbos. Het betreft geen eindtoestandplan 
maar vormt de synthese van verschillende wenselijke toekomstpaden. Het wensbeeld vormt de basis voor communicatie 
met de inwoners en actoren en kan aanleiding geven tot verschillende (ruimtelijke) ingrepen in Pulderbos. 

LEGENDE

1. dorpsweide

2. feestschuur

3. parkeerstrip

4. oude gemeentehuis

5. kerkplein

6. nieuwe fietsparking en bushalte

7. bushalte
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Figuur 40 wensbeeld Pulderbos zone centrum
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3.2 MOBILITEIT

In het wensbeeld worden een aantal maatregelen opgenomen met betrekking tot mobiliteit. Deze maatregelen moeten in 
overleg met de burgers en stakeholders worden besproken en geconcretiseerd in enkele prioritaire ingrepen. De feedback 
van de inwoners op onderstaande voorstellen wordt behandeld in het laatste hoofdstuk. Het betreft volgende zaken:

 - Langsheen de belangrijkste invalswegen worden de haakse parkeerplaatsen vervangen door langsparkeerplaatsen 

om onveilige situaties tegen te gaan. 

 - Het parkeren wordt gebundeld in een parkeerstrip met haakse parkeerplaatsen aan de oostelijke zijde van de dries.

 - De bushalte en fietsenberging wordt verplaatst naar het kerkplein zodoende een meer aantrekkelijk toegangsbeeld 

te creëren en een meer centrale mobiliteitsknoop. Op die manier kan een grotere overdekte fietsenberging worden 

gebouwd en een bushalte met bijzondere aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid.

 - Er wordt een volwaardig fietspad doorgetrokken ter hoogte van het dorp, tussen Pulsebaan en Goormansstraat.

 - Om het drukke verkeer tussen de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk en café De Klok te verminderen kunnen de 

lokale straten van het dorp (mogelijk) enkel richting worden gemaakt.

 - Een nieuw fietspad met langse parkeerplaatsen moet de conflicten ter hoogte van de postbus vermijden (de postbus 

kan bovendien beter een nieuwe plek krijgen ter hoogte van de nieuwe bushalte).

3.3 GEBOUWEN

 - De huidige bibliotheek kan worden ingericht als een (tijdelijke) horecazaak zoals bijvoorbeeld het kerstcafé of een 

zomerbar. 

 - Het oude gemeentehuis kan worden ingericht als dorpshuis waar kleinschalige activiteiten kunnen doorgaan. Voorts 

kan de heemkundige kring hier worden ondergebracht. 

 - Een nieuwe feestschuur kan worden gerealiseerd aan de dorpsweide. Deze feestschuur kan worden gebruikt tijdens 

festiviteiten en beschikt over nodige voorzieningen (water, electriciteit). Daarnaast kan de feestschuur eveneens 

worden gebruikt als overdekte terraszone (eventueel in samenwerking met café De Klok). De feestschuur vormt een 

verwijzing naar de typische Kempense langgevelhoeve.

3.4 PUBLIEKE RUIMTE

Het groene karakter van Pulderbos wordt nog sterker in de verf gezet in het wensbeeld. Een nieuwe, bijkomende bomenrij 
langsheen de doortocht en nieuwe bijkomende groene ruimte rondom de bibliotheek maximaliseren het groene beeld. 
Daarnaast wordt ook voorgesteld om het kerkplein een meer aantrekkelijk uitzicht te geven. Door een centrale groenstrook 
te voorzien (bijvoorbeeld in gefundeerd gazon) krijgt de kerk een meer aantrekkelijk beeld en kan de ruimte toch nog 
worden ingezet om de parkeerbehoefte bij piekmomenten op te vangen.

Figuur 41 sfeerschets groen kerkplein
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Figuur 42 parkeren bestaande situatie
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Figuur 43 parkeren gewenste situatie
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Figuur 44 bestaande situatie

Figuur 45 impressie gewenste situatie dorpsweide met feestschuur
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Figuur 46 voorstel herinrichting kruispunt Molenheide-Rozenlaan (alternatieve variant)

verhoogde inrichting
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3.5 KRUISPUNT MOLENHEIDE - ROZENLAAN

Het kruispunt Molenheide - Rozenlaan wordt vandaag ervaren als een gevaarlijke verkeerssituatie. Vooral de zichtbaaheid 
voor verkeer dat vanuit het centrum komt is problematisch. Vermits Molenheide een belangrijke verbindingsweg is, is het 
aangewezen om voldoende ruimte te voorzien voor een ondergeschikte aansluiting van Rozenlaan en Eikenlaan. Voor 
wat betreft de hierarchie tussen Rozenlan en Eikenlaan is er geen consensus. Gelet op het grotere aantal woningen die 
zij bedient, lijkt een prioriteit voor verkeer uit Eikenlaan aangewezen. Anderzijds zorgt de ligging van de school voor een 
hoge verkeersgeneratie via Rozenlaan. 

Figuur 47 voorstel herinrichting kruispunt Molenheide-Rozenlaan (voorkeursvariant)

verhoogde inrichting
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V PULLE
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Figuur 48 Ferrariskaart, 1777

Figuur 49 Vandermaelen, 1846 - 1851 Figuur 50 Luchtfoto, 1971

Figuur 51 Luchtfoto, 2015Figuur 52 Luchtfoto, 2000

Figuur 53 Atlas der buurtwegen, 1841
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Figuur 54 historische foto pastorij en gemeentehuis

4 ANALYSE

4.1 HISTORIEK

De huidige ruimtelijke verschijningsvorm van Pulle heeft diverse wortels in het verleden. Bodemvondsten tonen aan dat 
Pulle al in de Romeinse Tijd bewoond was. De eerste vermelding van dit plaatsje dateert echter pas van het begin van 
de 13de eeuw. De naam is afgeleid van pul of puldre wat moeras betekent. Pulle was in de loop der tijden eigendom 
van verschillende heren. Zo behoorde het aanvankelijk aan de heren van Breda en vervolgens aan het geslacht van 
Boutershem. Nadien geraakte de heerlijkheid in handen van de hertogen van Brabant tot zij in 1559 verpand werd aan 
Gaspar Schetz. Zijn nazaten verwierven de volle eigendom van Pulle in 1644. In de 17de eeuw behoorde Pulle aan de 
markies van Asse uit het geslacht van Cotereau. De parochiekerk, toegewijd aan St. Pieter en St. Paulus wordt reeds in 
1255 vermeld1. Pulle ontstond op het kruispunt van de as Fatimalaan-Dorpsstraat en Torenstraat-Bollaer. De aanleg van 
de Boudewijnlaan vormde een belangrijke ingreep die de structuur van het dorp ingrijpend veranderde. Vanaf de jaren 
1960 nam het aantal woningen in Pulle sterk toe. 

1 bron: www.zandhoven.be (12/12/2016)
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timing / beschikbaarheid

geschatte bruto vloeroppervlakte

bouwkundige staat

bereikbaarheid

architectonische waardering

wijze van gebruik

4.2 PATRIMONIUM

De deelgemeente Pulle beschikt over een aantal karakteristieke gebouwen die een publiek karakter hebben. Vooral 
de Sint-Petrus en Pauluskerk geniet veel bewondering onder kenners. Ze werd geklasseerd als erkend monument en 
is een onderdeel van verschillende culturele fietsroutes in de Kempen. Oorspronkelijk werd de toren als wachttoren 
gebruikt, pas later werd het kerkgebouw in drie schepen bijgebouwd en fungeerde het hele gebouw als kerk Daarnaast 
hebben ook de oude pastorij en het gemeentehuis een uitzonderlijke cultuurhistorische waarde. Hiernaast worden 
de belangrijkste karakteristieken van deze gebouwen weergegeven.  Dit moet voldoende inzicht verschaffen om een 
coherente langetermijnsvisie op te bouwen omtrent het patrimonium en de publieke activiteiten in de deelgemeente Pulle. 
Het betreft onderstaande parameters. 

Figuur 55 overzicht gebouwen met een publieke functie



Figuur 56 bron: google maps
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4.3 MOBILITEIT

4.3.1 BEREIKBAARHEID

De Boudewijnlaan vormt de belangrijkste toegangsweg voor Pulle. In zuidelijke richting geeft deze via Viersel aansluiting 
met E313 in Massenhoven. In noordelijke richting is er verbinding met N14 en het afrittencomplex van E34 in Zoersel. 

4.3.2 PARKEREN

In de smalle straten van het dorpscentrum is de ruimte voor parkeerplaatsen beperkt. De grotere parkeerzones situeren 
zich rondom de kerk. De gemeente plant de bouw van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het kruispunt Torenstraat 
- Boudewijnlaan.

4.3.3 OPENBAAR VERVOER

In de Boudewijnlaan ter hoogte van Torenstraat is een bushalte aanwezig. Het dorp wordt bediend door onderstaande 
buslijnen. 

Nr. Lijn     Richting  OSP (±) ASP (±) Dag (±)

420 Herentals - Massenhoven - Broechem - Berchem Berchem  1/u 3/u 1/u
      Herentals  2/u 1/u 1/u
421 Zandhoven - Viersel - Broechem - Berchem Berchem   1/dag 
      Zandhoven 1/dag 1/dag 
428 Lier - Vorselaar    Vorselaar   2/dag 
      Lier  2/dag  

Naast de gewone lijnen rijdt er ook een snelbus door Pulle met volgende frequentie:
Snelbus 427 Herentals - Massenhoven - Antwerpen:
 Antwerpen: 2/u tijdens ochtendspits, 1/u tijdens avondspits en 1/u tijdens daluren
 Herentals: 1/u tijdens ochtendspits, 3/u tijdens avondspits en 1/u tijdens daluren

4.3.4 RECREATIEF VERKEER

Het recreatieve fietsknooppuntennet loopt niet doorheen het centrum van Pulle maar kruist het dorp via Heibaan. Er zijn 
wel verschillende wandelroutes die via Torenstraat en Bollaar het dorpscentrum doorkruisen. 
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4.4 PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN

Pulle wordt omsloten door grote aanééngesloten groene en open ruimtegebieden. De Molenbeekvallei scheidt Pulle van 
Pulderbos en vormt een aantrekkelijke groene zone. Het zogenaamde domein Krabbelshof en het Krabbelsbroek ten 
noordoosten van het dorpscentrum zijn opgenomen in de landschapsatlas als relictzone, een cultuurhistorisch landschap 
met veel authentieke landschapskenmerken. De relatie met dit landschap vanuit de dorpskern kan echter nog sterker 
naar voor komen. 

De dorpskern van Pulle kampt met een gebrek aan publieke ruimte voor festiviteiten, dorpse ontmoetingsplaatsen, 
speelruimte en groene ruimte. De beschikbare ruimte hiervoor is, gelet op de smalle straten, beperkt en wordt bovendien 
maximaal gebruikt om de parkeerbehoefte te vervullen. 

De pastorijtuin is vandaag een prachtige historische tuin die niet publiek toegankelijk is. Door haar centrale ligging kan 
deze tuin een aantrekkelijke parkzone worden voor de dorpskern. 

Figuur 57 pastorijtuin
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4.5 OPMERKINGEN DORPSDEBAT
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Figuur 58 opmerking in kaart pulle
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Voorzieningen

de pastorie en het gemeentehuis kunnen een cultureel gemeenschapscentrum vormen voor Pulle.

er bestaat een voorstel om de pastorie en het gemeentehuis om te vormen tot een muziekcentrum.

de scouts missen een speelplein

er is nood aan kleinere voorzieningen, in het bijzonder voor minder mobiele inwoners

het oude gemeentehuis kan als postpunt dienen, of als antennepunt voor de gemeentelijke diensten

vergrijzing is een groot probleem in het dorp, er mist een woonzorgcentrum / kleinere appartementen

er is grote behoefte aan opslagruimte voor de verschillende verenigingen van het dorp.
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de Kloosterstraat, aan de school, kan permanent worden ingericht als eenrichtingsstraat

de Boudewijnlaan splitst het dorp en men rijdt er te hard. De betonnen rijplaten verergeren het verkeerslawaai.

als men vanuit het noorden komt mist er een duidelijke dorpsentree.

de voetpaden zijn veelal in slechte staat. Vooral de voetpaden rondom de Dorpsstraat vertonen verval.

in het hele dorp is er een hoge parkeerdruk, in de Dorpsstraat wordt veel op straat geparkeerd

Mobiliteit

sommige kruispunten in het dorp, zoals de bocht in de Dorpsstraat aan de kerk, zijn gevaarlijk. Hagen te snoeien.

Het netwerk van trage wegen kan opgewaardeerd worden. Specifiek de verbindingen rondom de Pastoriestraat

de Bollaar zou een eenrichtingsstraat kunnen worden, om sluipverkeer te verminderen.

Het karrenspoor achter de Maalderstraat (grens Grobbendonk) kan worden opgewaardeerd.

1

2

4

3

groen / publieke ruimte

er is behoefte aan openbaar verblijfsgroen, de grote pastorietuin biedt hier goede 
mogelijkheden toe.

het Kermisplein wordt gebruikt voor spelende kinderen, parkeren, etc. Deze functies moeten een andere plek krijgen 
in het dorp.

De pleintjes moeten behouden blijven, zij dragen bij aan de dorpse uitstraling van Pulle. Er is behoefte aan een 
groter dorpsplein.

Op langere termijn is een visie nodig voor domein Krabbelshof.
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5 VISIE

5.1 IDENTITEIT VAN PULLE

Pulle beschikt over een uitzonderlijk ensemble van patrimonium met een cultuurhistorische waarde: de pastorie, de 
pastorietuin, het oude gemeentehuis, de Sint-Pieter en Pauwelkerk en enkele bouwkundig waardevolle dorpswoningen 
bepalen het unieke karakter. Daarnaast beschikt Pulle over een bruisend verenigingsleven met een koor, toneelvereniging, 
harmonie enz. Het verder uitbouwen van Pulle als een echt ‘cultuurdorp’ moet helpen om nieuwe ingrepen maximaal af 
te stemmen op de bestaande identiteit. 

Figuur 59 cultuurdorp Pulle
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HERKENBARE  DORPSDOORTOCHT

Het dorpscentrum van Pulle ligt vandaag verscholen 
en is weinig zichtbaar vanaf de Boudewijnlaan. De 
doortocht ter hoogte van de dorpskern kan worden 
heringericht waardoor het dorp duidelijker gedefinieerd 
wordt en eveneens een ‘snelheidsremmend’ effect 
wordt gecreëerd. Op die manier ontstaan er tevens 
twee duidelijke toegangspoorten ter hoogte van de 
invalswegen naar het dorpscentrum. 

AANTREKKELIJKE CENTRUMZONE

Het dorpscentrum omvat de Torenstraat en de 
Dorpsstraat tot aan de Griffel (en mogelijk zelfs tot aan de 
basisschool). In deze zone primeert het verblijfskarakter 
en is de doorstroomfunctie ondergeschikt. Dit betekent 
een laag snelheidsregime, bijvoorbeeld zone 30. Dit moet 
duidelijk leesbaar zijn in de manier dat de publieke ruimte 
wordt ingericht en gebruikt. 
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PARKEREN AAN DE RAND

In de rand van deze centrumzone wordt op zoek gegaan 
naar enkele grotere parkeervolumes die bij piekmomenten 
kunnen worden ingeschakeld. Vanaf de parkings kunnen 
bezoekers op een veilige en aangename manier zich 
door de dorpskern begeven. 

 NETWERK TRAGE WEGEN

Trage verbindingswegen vormen een belangrijke 
kwaliteit in het dorpscentrum. Vandaag beschikt Pulle 
reeds over een uitgebreid netwerk van trage wegen dat 
de open ruimtegebieden in het noorden en het zuiden 
verbindt. Het bestaande netwerk van verder worden 
uitgebouwd op een kwalitatieve en kwantitatieve manier.

5.2 RUIMTELIJKE CONCEPTEN
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Figuur 60 wensbeeld Pulle
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6 ONTWERPEND ONDERZOEK

6.1 WENSBEELD 

Op basis van de ruimtelijke concepten werd een wensbeeld uitgetekend voor Pulle. Het betreft geen eindtoestandplan 
maar vormt de synthese van verschillende wenselijke toekomstpaden. Het wensbeeld vormt de basis voor communicatie 
met de inwoners en actoren en kan aanleiding geven tot verschillende (ruimtelijke) ingrepen in Pulle. 

LEGENDE

1. schoolparking met voetgangersverbinding naar het centrum

2. centrumzone met langsparkeren en solitaire bomen

3. publiek toegankelijke doprstuin

4. kerkplein en toegang tot de dorpstuin

5. heringerichte Boudewijnlaan

6. groene toegangspoort
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Figuur 61 wensbeeld Pulle zone centrum
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6.2 MOBILITEIT

In het wensbeeld worden een aantal maatregelen opgenomen met betrekking tot mobiliteit. Deze maatregelen moeten in 
overleg met de burgers en stakeholders worden besproken en geconcretiseerd in enkele prioritaire ingrepen. Het betreft 
volgende zaken:

 - Herinrichting van de Boudewijnlaan met een dubbele langsparkeerstrook, fietspaden aan beide zijden en een 

monumentale bomenrij. 

 - Maximale invulling van langsparkeren in de centrumzone.

 - Verplaatsen van een aantal haakse parkeerplaatsen in de kerkomgeving. 

 - Inschakelen van de schoolparking buiten de schooluren. 

6.3 GEBOUWEN

 - De pastorie vormt een belangrijke toegang tot de dorpstuin en kan mogelijk uitgroeien tot een dorpshuis met vergader- 

en opslagruimte voor verenigingen en voor kleinschalige activiteiten. Gelet op de populariteit en de faciliteiten in de 

Griffel is er vandaag echter geen nood aan een dorpshuis. Mogelijk kan de pastorie tijdelijk een andere, bij voorkeur 

publieke, invulling krijgen. De toegang tot de dorpstuin blijft desgevallend wel publiek.

 - Op dit moment is er geen publiek programma om het oude gemeentehuis (de huidige bibliotheek) in te vullen. Een 

verkoop of verhuur in functie van een horecazaak of vrij beroep geniet de voorkeur.

 - De Sint-Petrus en Pauluskerk heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde. Met het dalende aantal kerkgangers 

is het belangrijk om na te denken op welke manier deze kerk op lange termijn een zinvolle rol kan blijven vervullen 

in het dorp. Als cultuurdorp kan de kerk bijvoorbeeld meer culturele activiteiten aantrekken en op termijn misschien 

zelfs herbestemd worden tot cultuurhuis van Zandhoven.

 - Pulle heeft nood aan een nieuwe polyvalente zaal voor culturele activiteiten. Vanuit de waardering van de pastorijtuin 

lijkt het niet wenselijk om hier een nieuwe zaal in te planten. Er wordt gesuggereerd om de huidige parochiezaal, de 

Griffel (of eventueel op termijn de kerk) aan te passen om deze behoefte op te vangen. 

6.4 PUBLIEKE RUIMTE

In het wensbeeld worden verschillende maatregelen voorgesteld om het netwerk van publieke ruimte kwalitatief en 
kwantitatief te verbeteren. 

 - Door de herinrichting van de dorpsstraat en het voorplein van de kerk ontstaat een grote feestzone rondom de kerk 

waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. 

 - De kapelletjes in Pulle bepalen mee de dorpse identiteit. De kapelletjes worden heropgewaardeerd in een groen 

kader. Er wordt prioriteit geschonken aan de beeldbepalende kapelletjes, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van het 

kruispunt Boudewijnlaan - Dorpsstraat.

 - De parkeerplaatsen rondom de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk worden grotendeels verwijderd waardoor de kerk 

maximaal tot haar recht komt in een groen oase. De groene zone rond de kerk wordt ingericht zodat deze tijdens de 

kermis kan worden gebruikt. 

 - De pastorijtuin wordt een publieke parkzone voor de inwoners van Pulle. Deze dorpstuin vormt een nieuwe schakel 

tussen de Griffel, de Pastorij, de Boudewijnlaan en het nieuwe kerkplein. De tuin wordt een oase van rust waarin de 

historische bomen en inrichting maximaal worden behouden en verder versterkt. 

 - De dorpsstraat en Torenstraat vormen het hart van het centrum van Pulle. Dit vertaalt zich in een herkenbare inrichting 

met een duidelijk verblijfskarakter. Er worden voldoende langse parkeerplaatsen voorzien afgewisseld met een aantal 

markante, solitaire bomen. 
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Figuur 63 parkeren gewenste situatie
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Figuur 64 bestaande situatie
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Figuur 65 impressie gewenste situatie
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Figuur 66 bestaande situatie
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Figuur 67 impressie gewenste situatie kerkplein
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Figuur 68 bestaande situatie
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Figuur 69 impressie gewenste situatie publieke tuin
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6.4

 

2

14.78
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6.5 HERINRICHTNIG BOUDEWIJNLAAN

De Boudewijnlaan is vandaag een anonieme verbindingsweg waar vaak te snel wordt gereden. In het wensbeeld voor 
Pulle wordt een nieuw profiel voorgesteld voor de Boudewijnlaan ter hoogte van de dorpskern van Pulle. Dit nieuwe 
dwarsprofiel sluit niet enkel functioneel beter aan bij de noden van de dorpskern maar moet bovendien de uitstraling en 
herkenbaarheid van Pulle opkrikken. Het nieuwe dwarsprofiel voorziet in volgende zaken:

 - parkeerplaatsen aan beide zijden van Boudewijnlaan waardoor een deel van de parkeerdruk in het centrum kan 

worden opgevangen

 - een gemengd fiets en voetpad (gebodsbord D9 of D10)

 - een monumentale bomenrij in de parkeerstrook.

Figuur 70 voorstel herinrichting Boudewijnlaan
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6.6 KRUISPUNT BOUDEWIJNLAAN-DORPSSTRAAT

Het kruispunt van de Boudewijnlaan en de Dorpsstraat leidt vandaag tot gevaarlijke situaties door de beperkte zichtbaarheid 
bij het in- en uitrijden van de dorpskern. Dit wordt in het wensbeeld in sterke mate verholpen door van de Dorpstraat een 
éénrichtingsstraat te maken.  Daarnaast wordt de omgeving van het kappelletje maximaal vergroend zodoende een 
aantrekkelijke toegangspoort te creëren tot de dorpskern. Door de infrastructuur ter hoogte van de oostelijke woningen 
te beperken (woonerf) en de parkeerplaatsen te verplaatsen naar Boudewijnlaan wordt de onverharde en groene zone 
aanzienlijk uitgebreid. 

Figuur 71 suggestie herinrichtnig kruistepunt Boudewijnlaan- Dorpsstraat



OMGEVING . 24 februari 2017 . 16003 Visie op de deelkernen - Zandhoven

132



OMGEVING . 24 februari 2017 . 16003 Visie op de deelkernen - Zandhoven

133

VI VIERSEL
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Figuur 72 Ferrariskaart, 1777

Figuur 73 Vandermaelen, 1846 - 1851 Figuur 74 Luchtfoto, 1971

Figuur 75 Luchtfoto, 2015Figuur 76 Luchtfoto, 2000

Figuur 77 Atlas der buurtwegen, 1841
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Figuur 78 kerk van Viersel

1 ANALYSE

1.1 HISTORIEK

Viersel is één van de vroegste Frankische nederzettingen in de Zuiderkempen. Men vond er tal van bronzen en 
stenen wapens en werktuigen van de voorhistorische mens. Over het grondgebied van het huidige Viersel liep tijdens 
de middeleeuwen – en vermoedelijk zelfs sinds de Romeinse tijd – de zogenaamde Keulsebaan, ook genaamd 
Herentalsebaan, de slagader van het toenmalige handelsverkeer met Duitsland. De naam Viersel zou van Voorschoten 
komen, naar een gehucht op het grondgebied van het huidige Viersel. Toen Voorschoten op het einde van de 16de 
eeuw verwoest werd, verdrong de naam Viersel deze van Voorschoten. In 1644 werd Voorschoten werd samen met 
Massenhoven en Halle door Filips IV verkocht aan Adriaan Brouwerts. Later kwam de heerlijkheid in het bezit van 
Alexander van Zinnick en van de familie de Villegas. De heerlijkheid Hovorst in het gehucht Vierseldijk behoorde tot 1684 
tot Zandhoven. In het begin van de 15de eeuw kwam ze door koop vanwege Florens van Bygaerden in het bezit van 
Nikolaas van de Werve die er het kasteel van Hovorst liet bouwen. De familie van de Werve behield de heerlijkheid tot het 
midden van de 17de eeuw. Langs vrouwelijke linie ging Hovorst toen over aan de familie de Villegas. De kerk van Viersel 
werd zwaar getroffen tijdens de Eerste Wereldoorlog1. De ontwikkelingsgeschiedenis van Viersel is nauw verbonden met 
de Netevallei. Op de Ferrariskaart is het belang van de verbinding met de vallei duidelijk zichtbaar. Door de bouw van de 
E313 en het Albertkanaal werd Viersel afgesneden van het gehucht Vierseldijk en het domein van Hovorst. 

1 bron: www.zandhoven.be (12/12/2016)
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timing / beschikbaarheid

geschatte bruto vloeroppervlakte

bouwkundige staat

bereikbaarheid

architectonische waardering

wijze van gebruik

1.2 PATRIMONIUM

De deelgemeente Viersel beschikt over een aantal karakteristieke gebouwen die een publiek karakter hebben. Hiernaast 
worden de belangrijkste karakteristieken van deze gebouwen weergegeven.  Dit moet voldoende inzicht verschaffen om 
een coherente langetermijnsvisie op te bouwen omtrent het patrimonium en de publieke activiteiten in de deelgemeente 
Viersel. Het betreft onderstaande parameters. 

Figuur 79 overzicht gebouwen met een publieke functie



Figuur 80 bron: google maps
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1.3 MOBILITEIT

1.3.1 BEREIKBAARHEID

De inwoners van Viersel zijn aangewezen op de wagen als vervoersmiddel. Herentalsebaan is de belangrijkste invalsweg 
naar Viersel. Hierbij is de verbinding in westelijke richting richting N14, die aansluiting geeft met E313 en E34 de 
belangrijkste verbinding.  

1.3.2 PARKEREN

In de smalle straten van het centrum van Viersel zijn de mogelijkheden voor parkeren beperkt. Centraal rondom het 
parochiecentrum zijn een aantal grotere parkeerzones. 

1.3.3 OPENBAAR VERVOER

In 2012 werden de streekbussen door Viersel afgeschaft. Vandaag is de buurtbus de enige vorm van openbaar vervoer. 

1.3.4 RECREATIEF VERKEER

Doorheen het centrum van Viersel loopt geen recreatief fietsnetwerk. Er is wel een wandelroute die vertrekt vanuit het 
centrum van Viersel richting de Netevallei en het natuurgebied ‘Viersels gebroekt’. Op het vlak van natuurbeleving en 
wandelrecreatie heeft Viersel veel potentieel met een aantrekkelijke dorpskern op een steenworp van een natuurgebied. 
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1.4 PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN

Viersel beschikt niet echt over een echt dorpsplein in het centrum. Ter hoogte van de kerk werd het kruispunt Parochiestraat 
- Beemdstraat wel ingericht met een éénvormige bestrating om het verblijfskarakter te benadruken. Op deze plek vormt 
het café, de kerk met kerkmuur en kerkhof, het parochiecentrum en de pastorie een aantrekkelijk ensemble dat potentieel 
nog verder kan worden uitgebouwd. Zo zijn bijvoorbeeld de groenelementen en het meubilair heel versnipperd en 
kleinschalig. Op die manier is de publieke ruimte weinig samenhangend en karakteristiek. Voorts is er weinig publieke 
ruimte met gebruikswaarde voor bijvoorbeeld de jeugd. 

Figuur 81 kleinschalige groenelementen werken versnippering in de hand
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KAART GROENSTRUCTUREN
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1.5 OPMERKINGEN DORPSDEBAT
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Figuur 82 opmerking in kaart viersel
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2 VISIE

2.1 IDENTITEIT VAN VIERSEL

Viersel dankt haar bestaansreden grotendeels aan de Kleine Nete. Hiervan getuigen de vloeibeemden in het Viersels 
Gebroekt, een uniek cultuurhistorisch landschap. Het systeem van grachten maakte het in de Netevallei mogelijk om 
de hooilanden te bevloeien met nutriëntenrijk beekwater. De aanwezigheid van een natuurgebied op wandelafstand 
van de dorpskern is een unieke kwaliteit waarover Viersel beschikt. Vandaag is de link met de vallei van de Kleine Nete 
nog maar weinig aanwezig. Als ‘natuurdorp’ kan Viersel deze link en haar historische identiteit opnieuw herstellen. Op 
die manier moet Viersel een uitvalsbasis worden voor wandelaars en fietsers die de Netevallei willen verkennen en een 
toegangspoort tot het ‘Viersels Gebroekt’. 

Figuur 83 natuurdorp Viersel
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AANTREKKELIJKE TOEGANGSPOORTEN

Het dorpscentrum van Viersel ligt ingesloten tussen 
Herentalsebaan en Veerstraat. Om de dorpskern 
duidelijker aan te kondigen dienen de toengangspoorten 
op een aantrekkelijke en herkenbare manier worden 
ingericht. 
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NETWERK TRAGE WEGEN

Trage verbindingswegen vormen een belangrijke kwaliteit 
in het dorpscentrum. Het bestaande netwerk kan verder 
worden uitgebouwd op een kwalitatieve en kwantitatieve 
manier. Vooral de verbindingsroute met het Viersels 
Gebroekt kan nog meer prominent worden vormgegeven. 

INBREIDING VAN HET CENTRUM

Om de levendigheid in het centrum te garanderen is er 
nood aan bijkomende woningen en activiteiten door 
middel van inbreiding. De locaties aan het kruispunt 
Herentalsebaan-Parochiestraat en het parochiecentrum 
lijken hiervoor als eerste in aanmerking te komen.  

2.2 RUIMTELIJKE CONCEPTEN
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Figuur 84 wensbeeld viersel
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3 ONTWERPEND ONDERZOEK

3.1 WENSBEELD 

Op basis van de ruimtelijke concepten werd een wensbeeld uitgetekend voor Viersel. Het betreft geen eindtoestandsplan 
maar vormt de synthese van verschillende wenselijke toekomstpaden. Het wensbeeld vormt de basis voor communicatie 
met de inwoners en actoren en kan aanleiding geven tot verschillende (ruimtelijke) ingrepen in Viersel. 

LEGENDE

1. aantrekkeljike dorpstoegang

2. nieuwe ontwikkeling rond parochiecentrum

3. dorpshuis

4. nieuwe trage verbindingsweg

5. aantrekkelijke toegang ‘Viersels Gebroekt’
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Figuur 85 wensbeeld viersel zone centrum
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3.2 MOBILITEIT

In het wensbeeld wordt voorgesteld om het aantal langsparkeerplaatsen in Parochiestraat en Beemdstraat te 
maximaliseren. Ter hoogte van de kerkomgeving worden geen parkeerplaatsen voorzien. Voorts blijft het gebrek aan 

openbaar vervoer een belangrijk aandachtspunt voor Viersel. 

3.3 GEBOUWEN

De bibliotheek kan worden ingericht als als dorpshuis waar kleinschalige activiteiten kunnen doorgaan. 

Het parochiecentrum is aan vernieuwing toe. Het parochiecentrum kan deel uitmaken van een nieuwe, gemengde 
ontwikkeling op dezelfde locatie met een feestzaal op het gelijkvoers in combinatie met wonen. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen via een publiek-private samenwerking. 

De oude pastorij wordt idealiter ingericht als een B&B of horecagelegenheid.       

3.4 PUBLIEKE RUIMTE

Het groene karakter van Viersel kan worden versterkt in de dorpskern door bijvoorbeeld één of meerdere grotere bomen 
te voorzien en het publiek domein te vergroenen. De herontwikkeling van de site van het parochiecentrum kan aanleiding 
geven voor de ontwikkeling van een nieuw dorpsplein ter hoogte van de huidige parkeerzone. Op die manier kan een 
aantrekkelijke dorpskern worden ontwikkeld met terraszones, nieuwe woningen en activiteiten en groenelementen.

De verbinding naar en de toegang tot het Viersels Gebroekt kan nog beter worden geaccentueerd en uitgebouwd. De weg 
ter hoogte van Veerstraat-Beemdstraat vormt een belangrijke toegangspoort.

Het binnengebied tussen Parochiestraat, Beemdstraat en Veerstraat is vandaag een groot bosgebied. Gelet op de 
nabijheid van het centrum en de basisschool kan dit bos mogelijk op termijn publiek toegankelijk worden. 
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Figuur 86 parkeren bestaande situatie
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Figuur 87 parkeren gewenste situatie
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Figuur 88 bestaande situatie
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Figuur 89 impressie gewenste situatie
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VII DORPSDEBAT 2
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1 VERSLAG DORPSDEBAT

ALGEMEEN

Op dinsdagavond 31 januari 2017 vond de tweede inspraakavond plaats voor de deelgemeenten Massenhoven, 
Pulderbos, Pulle en Viersel. De bedoeling van de bewonersavond was om de toekomstvisie, die in de voorbije maanden 
door OMGEVING en de gemeente Zandhoven werden ontwikkeld, voor te leggen aan de bewoners. In totaal waren 
bijna 200 inwoners aanwezig op de inspraakavond. De avond verliep in twee sessies. In het eerste deel werden de 
toekomstplannen toegelicht door OMGEVING. Vervolgens konden de inwoners vrij rondlopen op de ‘praatmarkt’. De 
praatmarkt omvatte acht verschillende standen, twee per deelgemeente, waar de bewoners terecht konden om vragen 
te stellen en feedback te geven. Aan elke stand stond iemand van OMGEVING of de gemeente Zandhoven om uitleg te 
geven of de opmerkingen en suggesties te verzamelen. Over het algemeen werden vele voorstellen positief ontvangen. 
Hieronder worden de talrijke opmerkingen, aanvullingen en suggesties per deelgemeente opgesomd. 

MASSENHOVEN

 - Hogeweg niet langer aansluiten op N14.

 - Lus maken met de Antwerpse weg, Kerkstraat, Hoge weg, N14.

 - Nieuwe oversteekplaats bij Hogeweg en Kerkstraat 15 meter opschuiven richting de N14.

 - Wegwijzers verwijderen die richting E313 aangeven via Hoge weg (bord zwaar verkeer).

 - Centrum Massenhoven moet gevrijwaard worden van zwaar verkeer.

 - Aandringen bij het Vlaamse gewest om het knooppunt Ranst  (E313-E34) aan te pakken en zo het centrum van 

Massenhoven te ontlasten.

 - Betere wegwijzers afrit Zoersel en afsluiten voor vrachtwagens ter hoogte van de ‘zwarte hengst’.

 - Zonneterras maken aan het kanaal.

 - Ruimte tussen de Vogelzangstraat en het kanaal mag niet voor appartementen worden voorzien.

 - Toegankelijke paden richting het kanaal is wenselijk.

 - Gemeentehuis transformeren naar een dorpscafé?

 - Kan het Stefaancentrum een turnzaal en ontmoetingszaal worden?

 - De groene ruimte naast de voetbalvelden mag beplant worden met fruitbomen.

 - In het groen hart van Massenhoven naast de rode loper ook een bijenhal voorzien?

 - De rode loper richting Kasteel doorkruist privé eigendom (verboden toegang).

 - Trage weg achter de Tulpenlaan naar de Antwerpsebaan ontbreekt.

PULDERBOS

 - Patrijzenlaan eenrichting maken en een snelheidsregime van 30km/h.

 - Bibliotheek toegankelijk maken.

 - De twee straten aan de kerkomgeving mogen worden afgesloten voor de vele inwoners.

 - Het afsluiten van de twee wegen aan het plein bij de kerk is fataal voor de twee handelspanden (bakker, kruidenier) 

veel doorgaand verkeer stopt er namelijk om iets te kopen.

 - Het langsparkeren word als positief beschouwd.

 - Het verzetten van de bushalte naar de kerk word als positief beschouwd.

 - Voetpad aanleggen vanaf de Eikenlaan tot aan de basisschool.
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 - Het verkeer ter hoogte van Molenheide-Rozenlaan-Dorp moet verkeersremmend worden ingericht.

 - Eikenlaan ondergeschikt maken aan Rozenlaan: school, landbouw, paarden, industrie.

 - Gevaarlijk punt ter hoogte Patrijzenlaan-Rozenlaan (aan het fanfarelokaal).

 - Te weinig fietsparkeerplaatsen aan het fanfarelokaal.

 - Het dorp van Pulderbos zou overal 30km/h moeten zijn.

 - Waar komt de postbus?

 - Bij het uitstappen van de bus aan de nieuwe bushalte, niet op het fietspad uitkomen.

 - De groene plakpaal voor affiches vinden velen afschuwelijk en lelijk.

 - Is er nood aan een openbaar toilet?

 - Bebouwde kom beginnen ter hoogte van het kruispunt Goormansstraat / Roosten

 - Parkeerplaatsen achter bib mogen niet verdwijnen want deze liggen vlakbij gemeentezaaltje (alternatief: haaks 

parkeren vanuit doodlopend stukje).

VIERSEL

 - Doorsteek richting Massenhoven staat er nog niet op (Trage weg).

 - Kan de kerk een feestzaal worden?

 - De zone van het Parochiecentrum mag verdwijnen en plaats maken voor iets nieuw. Op voorwaarde dat er iets 

gebouwd word op maat van Viersel. 

 - In het open groene binnengebied zijn er tal van ideeën. Zo kan in de toekomst de chiro er een lokaal krijgen met een 

grote speelruimte, de school kan gebruik maken van deze speelruimte, netwerk van trage wegen kan nog sterker 

worden uitgebouwd in dit gebied en in de toekomst nieuwe woonontwikkeling ontstaan.

 - Kunnen de chirolokalen zich vestigen aan de achterzijde van de pastorie?

 - De zone van de parochiezaal behouden voor een nieuwe ontmoetingsplek (moet publieke ruimte blijven).

 - De poorten van Viersel moeten groener en herkenbaar ingericht worden.

 - Sluipverkeer in de Veerstraat proberen oplossen (eenrichting?).

 - Eventueel eenrichtingsverkeer in de Veerstraat om de veiligheid aan de school te verbeteren, tot aan Beemdstraat 

 - Parochiecentrum verplaatsen naar de kerk?

 - Kan de chiro ergens uitbreiden?

 - Appartementen boven de feestzaal.. wie wil daar wonen?

 - Trage weg voorzien van pastorietuin naar speeltuin.

 - Kan de speeltuin niet verplaats worden naar de tuin van de pastorie, de voormalige speeltuin kan een woonontwikkeling 

worden. Vroeger stond de speeltuin in de tuin van de pastorie, en werd hier veel meer gebruik van gemaakt. 

 - Als de pastorie een feestzaal/ontmoetingscentrum blijft en er komen ook appartementen bij, dan moet er een oplossing 

gevonden worden voor parkeren. Er moet meer parkeerplaats bijkomen op terrein of in het centrum. Er is immers nu 

al een parkeerprobleem.

PULLE

 - Gevaarlijk slecht zicht vanaf Fatimalaan naar de Boudewijnlaan.

 - De affichepaal ter hoogte van de Boudewijnlaan en de Torenstraat mag verdwijnen.

 - Kruispunt met verkeerlichten toepassen bij Boudewijnlaan-Torenstraat.

 - Overdekte fietsenparking voorzien aan de Boudewijnlaan-Torenstraat.

 - Wat is de visie op de parochiezaal? Omwille van brandveiligheid kunnen de activiteiten daar niet blijven. 
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 - Is een dubbel fietspad nodig aan de Boudewijnlaan? Hoe sluit dit aan op de aangrenzende gemeenten?

 - Is er de mogelijkheid om een nieuwe polyvalente zaal (voor toneel en dergelijke) te verkrijgen ter hoogte van het 

hoekpand In de dorpsstraat- Bollaar zodat de activiteiten in de oude parochiezaal kunnen verhuizen? 

 - Hoe sluit deze visie aan op de ruimere schaal (omliggend landbouwgronden en trage wegen bijvoorbeeld)?

 - In de dorpstuin zou er de mogelijkheid moeten zijn voor een grote tent bij evenementen.

 - Perceel ontbreekt in de huidige dorpstuin.

 - Dorpsstraat enkele richting maken. 

 - Openbare toiletten voorzien in het park, bijvoorbeeld in de pastorie.

 - Behouden van parkeermogelijkheden aan de kerk voor de oudere mensen.

 - Voorzien in een aangepast akoestisch performant repetitielokaal voor het zangkoor.

 - Blijft parkeren op het pleintje aan de beenhouwer behouden? Belangrijk voor de handelszaken, die vooral profiteren 

van doorgaand verkeer. 

 - Vertragen van het inkomend verkeer langs Dorpsstraat 112 – 114.

 - Kruispunt met Fatimalaan – Boudewijnlaan: verplicht naar rechts en dan via Dorpsstraat dorp inrijden.

 - Bij alle zijstraten uitkomende op de Boudewijnlaan een strook “niet parkeren” voorzien voor het zicht.

 - Wordt Boudewijnlaan verbreed door de heraanleg?

 - In tuin van pastoor ontbreken wel nog een aantal kleine gebouwen/koterijen

 - Tuin is goed idee!

 - Parochiezaal: mogelijkheden worden beperkt door de huidige gebruiksovereenkomst. Kan dit gefaciliteerd worden?

 - Voorstel om dorpsgezichten te klasseren

 - Leegstand van Tecno is een opportuniteit. Kan dit publieke ruimte of een nieuwe toneelzaal worden?

 - Oude gemeentehuis en pastorie moeten bewaard blijven.

 - Kan parochiezaal niet geïntegreerd worden in oud gemeentehuis en pastorie zodat parochiezaal kan verkocht worden; 

anderzijds toch wel de behoefte onderzoeken bij de verenigingen of die er inderdaad is.

 - Tuin moet nu al beter onderhouden worden.

 - Voorzieningen moeten in het dorp blijven, zeker basisvoorzieningen. Dit is heel belangrijk voor bijvoorbeeld oude 

mensen. 

 - Nood aan opslagruimte, waar kan dit?

 - De bomen langsheen Boudewijnlaan zijn mooi, maar is dit niet onveilig (auto ongevallen)?
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