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Toelichting vrijetijdscentrum 
 

1. Aanleiding 
 

De gemeente Zandhoven heeft de intentie om een nieuw vrijetijdscentrum te bouwen in het 

centrum van Zandhoven. In 2016 heeft de gemeente Zandhoven in samenspraak met studiebureau 

Omgeving een realistische toekomstvisie , namelijk het masterplan, uitgewerkt voor de 

deelgemeente Zandhoven. Er waren 3 aanleidingen om dit onderzoek te startten namelijk: 

- integratie van het OCMW en de gemeente 

- noodzaak om een nieuwe bibliotheek te voorzien gezien de bestaande bibliotheek te klein is 

geworden 

- evaluatie en invulling van het gemeentelijk patrimonium. 

 

Op basis van dit onderzoek, waar ook de bevolking werd geraadpleegd, bleek dat de locatie van de 

huidige parochiezaal, Amelbergastraat 15, geschikt zou zijn om een nieuwe bibliotheek te bouwen 

omwille van zijn centrale ligging in het dorpscentrum, aanwezigheid van het openbaar vervoer, 

parkeeraanbod in de omgeving, beschikbaarheid van het pand, aanwezigheid van het dorpsplein,…  

De parochiezaal fungeert momenteel als een gemeenschapszaal waar verenigingen hun (veeleer) 

kleinschalige activiteiten kunnen ontplooien. Zo worden er koffietafels en fuiven georganiseerd, zijn 

er bijeenkomsten van gepensioneerden of KVLV en wordt er regelmatig toneel gespeeld. Het gebouw 

is gebouwd in 1960 en in de jaren 70 en 80 zijn er nog verbouwingen en uitbreidingen aan 

uitgevoerd, toch verkeert het gebouw in een slechte staat en is het een opportuniteit om hier een 

nieuw project te voorzien. Het gebouw is ondertussen eigendom van de gemeente. Om een 

ontwerpteam aan te stellen heeft de gemeente mee gedaan aan de Open Oproep van de Vlaamse 

Bouwmeester en werd er gevraagd om niet enkel een bib te ontwerpen maar een volledig nieuw 

vrijetijdscentrum waar de volgende 3 functies in gehuisvest kunnen worden: 

- een gemeenschapscentrum die de activiteiten die nu in de huidige parochiezaal plaatsvinden 

kunnen overnemen. 

- een bibliotheek 

- een jeugdcentrum waar een jeugdwerking kan worden uitgewerkt. Hier moest een jeugdhuis 

met fuifzaal, bureau voor de jeugdconsulent en jeugdactiviteiten zoals grabbelpasactiviteiten 

kunnen plaats vinden.  

De oude bibliotheek kan dan een andere invulling krijgen die samenhangt met de school dat er naast 

ligt. Het oude jeugdhuis, dat gesitueerd was achter het gemeentehuis, is reeds afgebroken in functie 

van de uitbreiding van de parking achter het gemeentehuis en  heeft een tijdelijk onderkomen in een 

ander  gebouw van de gemeente. Ook deze werken kaderen in de toekomstvisie die door 

studiebureau Omgeving werd uitgewerkt. Met het nieuwe vrijetijdscentrum wil de gemeente zijn 

jeugdwerking verder uit bouwen en is dit ook de geschikte locatie om de jeugdconsulent in onder te 

brengen.  

Dienst Ruimtelijke Ordening 
03-410 16 38 

ro@zandhoven.be 
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Begin 2019 werd het ontwerpteam aangesteld, namelijk de tijdelijke vereniging Bob McMaster 

architecten, Nieuwevaart 118 bus 4 te Gent en KRFT, Panamalaan 8d, 1019AZ Amsterdam en zijn 

momenteel het ontwerp verder aan het uitwerken.  

De aanleiding om de procedure voor de herziening van de inrichtingsvoorschriften te wijzigen is de 

ligging van de huidige parochiezaal in het BPA “De Stevens 2A herziening en uitbreiding”, 

goedgekeurd door het ministerieel besluit van 6 april 2006 waar het perceel werd aangeduid als 

‘zone voor openbaar nut (zone 6)’. In de legende staat bij de bestemming ‘parochiecentrum of 

andere gemeenschapsuitrusting’ 

Het naastgelegen Vredegerecht (Amelbergastraat 13), in het bijzonder de tuin, werd bij de 

ontwerpopdracht betrokken en is tevens gelegen in hetzelfde BPA. Ook deze zone (zone 5) werd 

aangeduid als ‘zone voor openbaar nut’ en meer bepaald ‘vredegerecht of andere 

gemeenschapsuitrusting’ 

 

Figuur 1: grafisch plan BPA  “De Stevens 2A herziening en uitbreiding” 
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Figuur 2: legende – parochiecentrum of andere gemeenschapsuitrusting 

 

 

Een vrijetijdscentrum waar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum en een jeugdcentrum zijn in 

ondergebracht zijn in overeenstemming met de bestemming. Bij de opmaak van het BPA in 2006 

werd de bestaande situatie bestendigd aangezien er toen nog geen opportuniteit/idee was om een 

hier een ander project te voorzien en zijn de voorschriften heel strikt vastgesteld.  
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Figuur 3:  stedenbouwkundige voorschriften  zone 6 van BPA “De Stevens 2A herziening en 

uitbreiding” 

 

Tevens is er een discrepantie tussen de bestemming in de legende en in de bestemming van de 

voorschriften waar enkel de huidige functies, en de mogelijkheid om een conciërgewoning te 

voorzien, zijn opgenomen maar gezien de bovenliggende aanduiding op het grafisch plan als ‘zone 

voor openbaar nut – parochiecentrum of andere gemeenschapsuitrusting’ menen wij dat dit als een 

inrichtingsvoorschrift kan bekeken worden en het hier wel de bedoeling was om ook een andere 

gemeenschapsuitrusting te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld bij zone 5, het naastgelegen Vredegerecht 

(Amelbergastraat 13), werd in de legende ‘vredegerecht of andere gemeenschapsuitrusting’ 

opgenomen en werd dit ook herhaald in de voorschriften. Wij menen dan ook dat het hier om een 

administratief ‘foutje’ gaat. 

De overige inrichtingsvoorschriften bestendigen de bestaande situatie door de bebouwingswijze, 

plaatsing, afmetingen en welstand van de gebouwen te beperken tot ‘in functie van de bestaande 

toestand en overeenkomstig de bestaande toestand’  wat impliceert dat bij afbraak/verbouwing het 

bestaande gebouw moet nagebouwd worden en het gebouw daardoor bijgevolg beschouwd dient te 

worden als een “monument”, ook al heeft het gebouw geen bepaalde erfgoedwaarden en is het ook 

niet beschermd als monument. In tegenstelling tot het naastgelegen Vredegerecht dat wel 

beschermd is als monument maar waar het BPA nog wel uitbreidingen aan voorziet.  

De onderliggende bestemming van het gewestplan is tevens ook ‘gebied voor 

gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorzieningen’. Een nieuw vrijetijdscentrum stemt 

overeen met de onderliggende bestemming.  
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Figuur 4: gewestplan 

Aangezien het BPA dateert van 6 april 2006 is het BPA nog niet oud genoeg om gebruik te maken van  

artikel 4.4.9/1 (afwijken van stedenbouwkundige voorschriften van een BPA dat ouder is dan 15 jaar) 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het gemeentebestuur heeft bij het onderzoek uit 2016 

beslist om een nieuwe bibliotheek op korte termijn te realiseren en wil dan ook niet wachten tot het 

BPA oud genoeg is om hier aan voorbij te gaan.  

Het BPA maakte deel uit van het kader waarin de studiebureaus tijdens de procedure van de Vlaamse 

Bouwmeester hun ontwerp naar moesten aanpassen. Maar door de striktheid van de voorschriften 

zou enkel een ‘kopie’ van de bestaande situatie mogelijk zijn, dit zou gezien de periode van waaruit 

het gebouw dateert een gemiste kans zijn voor de gemeente om een dergelijk project zo te 

realiseren. Er wordt bewust gekozen om een eigentijds gebouw te ontwerpen, rekening houdend 

met de huidige visie op stedenbouw en architectuur, de  energiezuinigheid, de omgeving, het 

hedendaags gebruik, … in plaats van de gedateerde voorschriften die zijn opgemaakt toen er nog 

geen idee was van de opportuniteiten die zouden komen. Het ontwerp werd niet alleen besproken 

met de gemeente maar het ontwerp is het resultaat van een participatietraject met zowel de 

omwonenden als met de gebruikers van de zaal en werd geadviseerd door studiebureaus die 

gespecialiseerd zijn in akoestiek, technieken, stabiliteit, toegankelijkheid, …  

Juridische zijn er geen overige mogelijkheden (o.a algemeen belang of beperkte afwijkingen) om, niet 

alleen het winnend ontwerp, het ontwerp te realiseren. Het ontwerp van het nieuwe gebouw wordt 

verderop de bundel toegelicht.  
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2. Bestaande situatie 
 

De huidige parochiezaal is gelegen in de Amelbergastraat 15, een centrale ligging binnen de 

dorpskern van Zandhoven en vlot bereikbaar via de verschillende toegangswegen en verschillende 

vervoersmodi. Op wandelafstand bevinden zich de voornaamste gemeentelijke voorzieningen zoals 

het gemeentehuis, de gemeentelijke bibliotheek, het sportcomplex, het jeugdhuis, de gemeentelijke 

scholen, … Naast de parochiezaal, aan de rechterkant,  is het beschermd monument het 

vredegerecht gelegen en het winnend studiebureau heeft de tuin, waar enkele mooie bomen staan, 

van dit gebouw betrokken bij het ontwerp dat zij gemaakt hebben. Aan de linkerkant ligt brasserie 

Croonhof, eigendom van de gemeente.  

 

Figuur 5: overige gemeenschapsvoorzieningen 

 

Figuur 6: luchtfoto met aanduiding trage verbindingen 
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De parochiezaal bevindt zich aan een dorpsplein dat tevens beschermd is als dorpsgezicht en waar 

verschillende waardevolle gebouwen en monumenten rond staan. Het gebouw zelf is niet 

beschermd.  

Monumenten rond het dorpsplein: 

 Decanale kerk Sint-Amelberga (beschermd sinds 06/07/1976, De Linden 1) 

 Afspanning Sint-Christoffel (beschermd sinds 06/07/1976, Amelbergastraat 1) 

 Dekenij Sint-Amelbergaparochie: huidige vredegerecht (beschermd sinds  06/07/1976, 

Amelbergastraat 13) 

 Pomp op dorpsplein (beschermd sinds 06/07/1976) 

 
Aan het dorsplein staan de volgende waardevolle gebouwen die allemaal opgenomen zijn in de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed: 

 Dorpswoning Amelbergastraat 16 (vastgesteld sinds 14/09/2009) 

 Afspanning De Swaene, Amelbergastraat 18 -20 (vastgesteld sinds 14/09/2009) 

 Dorpswoning Amelbergastraat 22 (vastgesteld sinds 14/09/2009) 

 Pastorie Sint-Amelbergaparochie, Amelbergastraat 13, (vastgesteld sinds 14/09/2009) 

 Oorlogsmonument Zandhoven (vastgesteld 28/11/2014) 

Het dorpsplein zelf is sinds 6 juli 1976 beschermd als cultuurhistorisch landschap ‘Dorpskern 

Zandhoven’.  

Figuur 7: onroerend erfgoed 

De ligging aan het historische plein was een belangrijke onderdeel in de ontwerpstudie. Net zoals de 

relatie met de tuin van het naastgelegen vredegerecht waar momenteel geen connectie mee is en 

waar enkele mooie bomen staan. Het studiebureau heeft  de geschiedenis van het plein en zijn 

waardevolle gebouwen mee onderzocht in zijn ontwerpopdracht.  
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Figuur 8: parochiezaal en het vredegerecht aan het plein  

De parochiezaal heeft momenteel een grondoppervlakte van ca. 800m² (20mx 40m)  en beslaat niet 

het volledige perceel. Aan de straatzijde bestaat de parochiezaal uit 2 bouwlagen met schuin dak dat 

overgaat naar een volume met plat dak met een kroonlijsthoogte van ca. 7m. Het naastgelegen 

vredegerecht bestaat uit één bouwlaag met schuin dak en aan de rechterzijde een dwarsvolume dat 

bestaat uit 2 bouwlagen met schuin dak. Het grondoppervlak bedraagt ca. 216m². Achteraan grenst 

het perceel aan de trage verbinding die de Driehoekstraat met de Bruggestraat verbindt.  

 

Figuur 9: opmetingsplan 
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Figuur 10: aanzichten  

 

 

 

Figuur 11: voorgevel brasserie Croonhof – parochiezaal - vredegerecht 
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Figuur 12: zijgevel parochiezaal 

 

 

 

 

Figuur 13: achtergevel vredegerecht en zijgevel parochiezaal 
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Figuur 14: zijgevel en achtergevel parochiezaal 

 

 

 

Figuur 15: achtergevel parochiezaal  
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3. Ontwerp 

 
De projectsite omvat het volledige perceel van de huidige parochiezaal en de tuin van het 

naastgelegen vredegerecht. De volledige parochiezaal wordt afgebroken en er wordt een nieuwbouw 

voorzien waar de 3 gemeenschapsvoorzieningen, die nu verspreid over het grondgebied van de 

gemeente Zandhoven zijn gevestigd, zullen worden gehuisvest. Door het samenbrengen van de 

functie verhoogt het ruimtelijk rendement van de site en kan de tuin van het vredegerecht, die nu 

verscholen is achter de gebouwen en geen sociale functie heeft, worden opengesteld en betrokken 

worden bij het project. Het ontwerp van het nieuwe vrijetijdscentrum is opgebouwd als volgt (grote 

lijnen):  

- groter grondoppervlak dan in de huidige toestand: beslaat bijna het volledige perceel 

- ondergrondse bouwlaag onder het volledige gebouw 

- vooraan aan de straatzijde een laagbouw volume bestaande uit één bovengrondse bouwlaag 

en dakconstructie (sheddaken) 

- achteraan een hoger volume bestaande uit 4 bovengrondse bouwlagen 

- de tuin achter het vredegerecht als buitenruimte  

 

Het concept wordt hieronder verder uitgelegd met in het bijzonder de ruimtelijke inpassing.  

De huidige bibliotheek is gevestigd op de Amelbergastraat 42 en zal nadien deel gaan uitmaken van 

de schoolgebouwen. De functie als gemeenschapscentrum wordt nu gedragen door de huidige 

parochiezaal (toneelvoorstellingen, koffietafels, activiteiten voor verenigingen, …) en is gevestigd op 

de plaats waar nu het nieuwe gebouw zal komen. De huidige parochiezaal wordt afgebroken. Het 

oorspronkelijk gebouw van het jeugdhuis was gelegen achter het gemeentehuis maar is ondertussen 

ook al afgebroken en hier is parking geworden. Zij hebben momenteel een tijdelijk onderkomen in 

een huisje van de gemeente in de Bergen 7. Nadat zij verhuis zijn naar het nieuwe vrijetijdscentrum 

wordt dit huisje ook afgebroken om de parking van het gemeentehuis nog te vergroten.  

3.1 Inplanting en volumetrie 
 

De huidige parochiezaal, die momenteel niet het volledige perceel beslaat, wordt volledig afgebroken 

en er wordt een nieuwbouw voorzien die wel bijna het hele perceel beslaat en ook een gedeelte 

(buitentrap) van de tuinzone van het vredegerecht. Op die manier kan het gevraagde programma, ca. 

3x 800m², gerealiseerd worden. Het gebouw wordt ingeplant op ca. 4m van de achterperceelsgrens. 

De oppervlakte van de 2 percelen samen bedraagt 2723m² en zal bebouwd worden met ca. 1024m² 

wat overeenkomt met een bebouwing van +/- 37%.  
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Figuur 16: inplanting 

De vele ontsluitingen van de site, formeel aan de pleinzijde en informeel via de tuin, de fiets en de 

wandelverbindingen, of naast de brasserie, maken de site goed bereikbaar en nabij voor vele soorten 

gebruikers. Om die nabijheid te onderstrepen en de relatie met het plein te versterken wordt een 

uitnodigende binnenstraat gemaakt door het nieuwe gebouw los te koppelen van het bestaande 

vredegerecht en de centrale ingang langsheen deze binnenstraat de voorzien. Door de ingang dieper 

in het project te voorzien wordt ook de relatie met de tuin versterkt. De  tuin krijgt hierdoor ook 

meer ruimte en zichtbaarheid vanop het plein. Het betrekken van de tuin bij het project zorgt ervoor 

dat de tuin gevrijwaard wordt van bebouwing en de draagkracht van het perceel niet verstoord 

wordt.  De brede doorgang stelt de verschillende programmaonderdelen in de mogelijkheid parallel 

elk een interactie met de tuin aan te gaan of zijdelings met elkaar. Tegelijkertijd komt de zijgevel van 

het vredegerecht vrij waardoor eventuele noodzakelijke ingrepen naar daglicht of ontsluiting zich op 

de zijde kunnen voltrekken, zonder dat de voorgevel in het beschermde dorpsgezicht verandert. Het  

glasgebruik in de zijgevel van de gemeenschapszaal versterkt de relatie met de tuin. De gebouwen 

rondom het plein zijn niet allemaal aanééngesloten bebouwing maar ook halfopen bebouwingen met 

doorsteken naar de diepere tuinen. Het openbreken van deze gevel past dan ook binnen de 

historische context van het plein.  
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Figuur 17: concept  voorgevel 
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Figuur 18: voorgevel aan plein – zicht op binnenstraat 

Er dienen 3 functies te worden voorzien en het eenvoudig stapelen van deze lagen leidt tot een 

volume dat aan de meeste zijdes als te zwaar overkomt en ook niet voor een goede 

daglichttoetreding zou zorgen. Gezien bepaalde programmaonderdelen zich ondergronds toe lenen 

(vb. technieken) of hierdoor de andere functies/omgeving minder storen (vb. jeugdhuis/fuifzaal) is er 

beslist om een gedeelte ondergronds te steken. Aan de pleinzijde is het volume lager, ca. 5,27m op 

de punt van de sheddaken, waardoor het beter aansluit bij de bestaande bebouwing aan het 

dorpsplein en aan het harmonieuze historische karakter van dit plein en waar ook de 

gemeenschapszaal in voorzien zal  worden. Achteraan wordt een hoger volume van 4 bovengrondse 

bouwlagen (ca. 15m)  voorzien waar de bibliotheek zal inkomen. De bibliotheek met bijhorend 

archief zal zich verspreiden over 5 verdiepingen waarvan 1 ondergronds.  Door de gemeenschapszaal 

vooraan te voorzien worden de activiteiten die meer geluid produceren en die ook zichtbaar mogen 

zijn aan de voorzijde voorzien. Achteraan wordt in het hoger volume de bibliotheek voorzien. De 

bibliotheek is een rustigere activiteit die voornamelijk overdag geopend is en daardoor beter aansluit 

bij de residentiële woonwijk ‘De Linden’ die daar achter gelegen is. Het volume zal tevens ook als 

buffer optreden tussen de woonwijk en de gemeenschapszaal. De centrale ingang die dienst doet als 

foyer verbindt de 2 volumes. De ligging in het centrum maakt het aanvaardbaar dat hier hoger wordt 

gebouwd in functie van het combineren van 3 verschillende activiteiten, die uiteenlopend zijn met  

een rustige bibliotheek en een luidruchtige fuifzaal en ten gevolge daarvan ook niet afgezonderd 

dienen te worden. Via de centrale ingang kan men toegang krijgen tot de gemeenschapszaal, de 

bibliotheek en de ondergrondse fuifzaal die ook toegankelijk is via de buitentrappen die uitkomen 

aan de tuin. Het laagbouwvolume wordt voorzien van sheddaken en de bibliotheekvolume met een 

plat dak. De sheddaken zullen ervoor zorgen dat er voldoende licht wordt binnengelaten in de 

gemeenschapszaal en er nog zonnepanelen op kunnen komen te liggen. Om licht in de ondergrondse 

verdieping, waar de technieken, de fuifzaal, 2 multifunctionele ruimtes, archief en een deel van de 

bibliotheek zijn gesitueerd, zijn er patio’s.  
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Figuur 19: concept volumetrie 
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Figuur 20 : grondplan gelijkvloers en grondplan -1 
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Figuur 21: grondplan eerste, tweede en derde verdieping 
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Figuur 22: dakenplan 
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Figuur 23: gevels en snede 
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3.2 Privacy – inkijk  
Het volume achteraan is hoger dan de standaard bebouwing in Zandhoven, doch is deze niet 

uitzonderlijk. Vlakbij, in de Driehoekstraat, op ca. 200m, bevinden zich er reeds appartementen die 

bestaan uit 3 bouwlagen met schuin dak waardoor de hoogte hierbij aansluit. De ramen van de 

bibliotheek zijn tevens zo gepositioneerd dat er aan de achterzijde slechts enkele ramen aanwezig 

zijn. Op de 2de verdieping wordt een terras voorzien, doch kan deze enkel gebruik worden door het 

personeel van de bib voor de middagpauze. Inkijk zal er bij gevolg niet zijn. Vanuit de andere volumes 

is er geen inkijk naar de omwonenden. Er is wel  een deur bij het bureau van de jeugdconsulent en 

een raam bij de binnentrap die uitgeven op de tuin van de brasserie Croonhof maar dit gebouw is 

ook in eigendom van de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 24: bebouwing in Driehoekstraat 

3.3 Akoestiek – geluid  
Een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is de eventuele geluidsoverlast van de ondergrondse 

fuifzaal, een bekommernis die door buurtbewoners van de achterliggende woonwijk voornamelijk 

werd geuit. Er zijn reeds geluidsmetingen uitgevoerd in de omgeving en hieruit blijkt dat het een  

stille omgeving is. Het is de opzet van de gemeente om de strengste wettelijke normen te 

respecteren en niet meer geluidsoverlast te creëren dan nu het geval is. Zowel in het ontwerp is hier 

reeds rekening mee gehouden als in de technische maatregelen die genomen zullen worden zoals 

absorberende bekleding van wanden en vloeren.  De fuifzaal is ondergronds voorzien en wordt 

omringd door nevenfuncties zodat er geen geveloppervlakte is dat rechtstreeks geluid afstraalt naar 

de omgeving. De fuifzaal is rechtstreek toegankelijk van  de binnenstraat aan het plein, bezoekers 

moeten dan zelfs de tuin in principe niet betreden. Een afsluiting van de tuin bij muziekactiviteiten in 

de kelder behoort ook tot de mogelijkheden om geluidsoverlast te voorkomen.  Er is nog een ingang 

langs de buitentrap die uitkomt op de tuin. Bezoekers die langs hier naar buiten gaan dienen wel 

eerst langs een akoestische sas te gaan, waar zowel de wanden als het plafond geluidsabsorberend 

zullen uitgevoerd wordenen dat uitkomt in de ‘vestiaire/chill out zone’, een rustigere ruime waar 

men (en het gehoor) kan recupereren van de luidere zone en waar men op een normale toon met 

elkaar kan afspreken zonder hiervoor buiten te gaan. Bovendien werkt deze zone als bufferruimte en 

door de omweg zal het geluid sterk afnemen en geen overlast zal veroorzaken.  
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Figuur 25: concept akoestisch sas – geluidsafname 

 

Aan de achterzijde van het gebouw is tevens een uitgang die uitkomt op het achtergelegen paadje, 

dit is een nooduitgang en mag enkel gebruikt worden bij evacuatie. Er is geen rechtstreekse ingang 

naar het gebouw aan de achterzijde.  

In de tuin of aan het gebouw zelf kan eventueel, indien de uitvoering en ontwerp van het gebouw 

niet voldoende zouden zijn, een vast/verplaatsbaar element worden geplaatst om aan de akoestische 

eisen die voorop gesteld worden te voldoen. Dit kan onder de vorm van een zitmeubel gericht naar 

het gebouw met een hoge transparante rugleuning om de ruimtelijkheid van de tuin niet te 

benadelen maar het geluid wel te blokkeren. De plaatsing van het scherm wordt ook zo gekozen dat 

wanneer men de fuifzaal via de buitentrap verlaat men naar het plein wordt gestuurd in plaats van 

naar de tuin. In de tuin bevinden zich enkele bomen die ook buffer kunnen dienen. Bij de plaatsing 

van de fietsenstalling zal hier ook rekening mee worden gehouden. De tuin moet voornamelijk 

gebruikt worden voor rustige activiteiten die plaatsvinden in de bibliotheek of in de 

gemeenschapszaal.  
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Figuur 26: inplanting met aanduiding eventueel geluidsscherm 

Figuur 27: referentiebeelden  
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3.4 Mobiliteit 
 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het nieuwe vrijetijdscentrum werd door Arcadis Belgium 

NV, gevestigd te campus Corda, Kempische Steenweg 311 bus 2.07, 3500 Hasselt een 

parkeeronderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden de parkeermogelijkheden in de 

dorpscentrum van Zandhoven geteld en werden er op 2 momenten, donderdag 9 mei 2019 tussen 

17u en 18u en zaterdag 1 juni 2019 tussen 17u en 18u, de parkeerde auto’s geteld. Op zaterdag 

startte er om 17u een toneelvoorstelling in de parochiezaal. Het onderzoek concludeert dat er 

voldoende parkeerplaatsen zijn en dat de maximale capaciteit niet bereikt werd.   

De gemeente heeft momenteel een tijdelijke parking van 56 parkeerplaatsen, aangelegd tussen de 2 

gemeentescholen in de Amelbergastraat, op ca. 150m van de projectsite. Op termijn wordt dit een 

definitieve parking en zal de woning Amelbergastraat 34 ook worden afgebroken waardoor deze 

parking nog groter zal worden. Aan het plein zijn er verschillende parkeerplaatsen. Het is op termijn 

de bedoeling, nadat de grote parkings zijn aangelegd, te onderzoeken of er parkeerplaatsen 

eventueel weg kunnen om de beleving van het plein te versterken. De gemeente is ook bezig met de 

opmaak van een nieuw mobiliteitsplan waarbij een onderzoek naar parkeerregimes deel van zal 

uitmaken.  

Door zijn ligging is het vrijetijdscentrum ook bereikbaar met de bus. De dichtstbijzijnde bushalte 

bevindt zich op ca. 300m,  aan het politiekantoor. Een deel van de activiteiten zoals de bibliotheek en 

de fuifzaal zullen voornamelijk bezocht worden door bewoners van Zandhoven die met de fiets 

komen en zullen dan ook voldoende parkeervoorzieningen moeten worden voorzien. De exacte 

locatie is momenteel nog niet bepaald. Er zijn mogelijkheden om deze te voorzien in de tuin, voor het 

gebouw aan de pleinzijde, op een autoparkeerplaats, …  Bij een groter evenement bv. een fuif 

kunnen ook mobiele fietsenstallingen voorzien worden. De 3 functies zijn heden ook reeds aanwezig 

in het dorpscentrum waardoor er geen gemeenschapsvoorziening zal bijkomen ten opzichte van de 

bestaande toestand. Het gebouw staat ten dienste van de gemeenschap van Zandhoven en zal 

daardoor vooral gebruikt worden door inwoners van Zandhoven die op fietsafstand wonen. Het 

gebouw heeft  geen bovenlokaal karakter / invulling.  

 

3.5 Materiaalgebruik 
 

Het materiaalgebruik is momenteel nog niet definitief beslist maar waarschijnlijk zal het een 

combinatie worden van hout, glas en een rode gevelsteen. De materialen zullen duurzaam en 

kwalitatief zijn en niet storend zijn voor de omgeving. De materialen zullen aansluiten bij het 

bestaand materiaal gebruik.  
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Figuur 28: visualisaties 
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Figuur 29: visualisatie tuin 
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3.6 Schaduw 
Het volume achteraan, waar de bibliotheek in zal voorzien worden, is hoger dan de 

standaardbebouwing maar niet uitzonderlijk hoog. De ligging in het centrum maakt het aanvaardbaar 

dat hier een hoger volume kan gebouwd worden zodat de tuin gevrijwaard kan worden en de bib 

voldoende groot is om aangenaam te zijn. Het gebouw zal ingeplant worden op 12m van de 

dichtstbijzijnde woning in de Linden. Uit de schaduwsimulaties blijkt dat de schaduwinval naar de 

aangelanden eerder beperkt is. Het volume zal voornamelijk voor schaduw zorgen boven de foyer.  

Augustus 9u         Augustus 12u     Augustus 16u 

 

Mei 9u                                     Mei 12u                                          Mei 16u         

Figuur 30: schaduwsimulatie 
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4. Conclusie 

 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het versterken van de dorpskern van Zandhoven door 

het verhogen van het draagvlak voor voorzieningen en het versterken van het dorpscentrum 

vooropgesteld. Om de woonkwaliteiten in het dorpscentrum van Zandhoven hoog te houden wordt 

er een beleid van centrumversterking vooropgesteld. Het uitbouwen van de 

gemeenschapsvoorzieningen, zoals de jeugddienst  en de bibliotheek die zich in het gebouw zullen 

vestigen, in de dorpskern ondersteunt deze visie. Het centrum moet voldoende aantrekkelijk zijn 

voor de bewoners van de kern, de bewoners in de gemeente en in de onmiddellijke regio. Het vrije 

tijdscentrum zal niet alleen ten dienste staan van de inwoners van de deelgemeente Zandhoven 

maar voor alle inwoners van ‘groot Zandhoven’. Door de verwevenheid van de verschillende 

gemeenschapsfuncties en de verscheidenheid aan activiteiten die op verschillende tijdsstippen zal 

doorgaan, zal het gebouw een uitnodigend gebouw zijn waar activiteiten gebeuren en een relatie zal 

hebben met het voorliggend plein. Door het samenbrengen van de verschillende functies, kunnen de 

gebouwen waar nu de activiteiten zijn gevestigd een andere invulling krijgen. Zo is het bestaande 

jeugdhuis reeds afgebroken en werd hier een grote parking aangelegd zodat de  parkeerplaatsen 

langs de wegen zelf kunnen verminderd en vervangen worden door groenaanleg. Dit zal het 

openbaar domein  ten goede komen en de beleving van de dorpskern versterken. De gemeente 

Zandhoven wil een duurzaam en kwalitatief vrijetijdscentrum bouwen in het dorpscentrum van 

Zandhoven waar de bibliotheek, de gemeenschapszaal en een jeugdcentrum met bijhorende fuifzaal 

in gesitueerd worden in het kader van de uitvoering van het masterplan, opgemaakt door 

studiebureau Omgeving en passend binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het ontwerp 

zoals nu voorligt streeft deze doelstelling na, rekening houdend met de ruimtelijke inpassing in de 

omgeving. Om dit ontwerp te kunnen realiseren is een aanpassing van de inrichtingsvoorschriften 

van het BPA “De Stevens 2A herziening en uitbreiding”, in het bijzonder de voorschriften omtrent 

materiaalgebruik, inplanting, uitzicht en volumetrie noodzakelijk.  

 


