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Aanleiding

- ‘verstedelijking’ Herent
- Onbetaalbaar wonen in Herent / regio Leuven
- Verkavelingsprojecten die open ruimte blijven aansnijden

- Herziening Ruimtelijk Structuurplan Herent
- Woonbeleidsplan Herent
- Klimaatactieplan Herent
- InspirHerent 11-11-2015 – duurzame ontwikkeling
- Herziening ruimtelijk structuurplan provincie
- Nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
- Regionet Leuven

Hoe/waar kunnen we wonen in de Herent - 2030 ? 



Aanleiding

▪ Herent in perspectief
Wereld / Vlaanderen / Regio Leuven / Herent

▪ Wat kunnen we doen

▪ Wat willen we doen ….





























Uitdagingen



Uitdagingen

2050





























Delmulle Architecten – wonen op het dak van de schrijnwerkerij in Oudenaarde – BIS Architectuurprijs 2017



KLIMAATBELEID = RUIMTELIJK BELEID





















Herent / regio Leuven



Uitdagingen

▪ Bovengemiddelde bevolkingsgroei gemeente Herent / regio Leuven
▪ Toename van bebouwde oppervlakte met 17,5 % (2001-2014)
▪ 81 % woningaanbod = grondgebonden ééngezinswoning (= neemt veel ruimte in)
▪ Diversifiëring bevolking (vergrijzing, eenoudergezinnen, alleenstaanden, …)
▪ Toenemende verkeerscongestie
▪ Voorzieningenniveau volgt woonevolutie niet









Concentratie van bewoning in relatief 

dichte kernen langsheen oude 

vervoerscorridors

Hoog potentieel voor openbaar vervoer
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PROFIELSCHETS ONDERZOEKSGEBIED

Trendmatige bevolkingsevolutie

Selectieve aangroei voornamelijk 

door vergrijzing van de bevolking

Strategisch project Regionet Leuven – bron BUUR Bureau voor Urbanisme





woont in linten, woonparken 

en “op de buiten”

Ruimtelijke (wan)orde: 
oorzaak van ons mobiliteitsprobleem

27%
Strategisch project Regionet Leuven – bron BUUR Bureau voor Urbanisme



Lintbebouwing 

PERIFERE WOONOMGEVINGEN

Strategisch project Regionet Leuven



Verkavelingen 

PERIFERE WOONOMGEVINGEN

Strategisch project Regionet Leuven



Dorpsstructuur nog weinig herkenbaar

PERIFERE WOONOMGEVINGEN

Strategisch project Regionet Leuven



Sterke spreiding van 
herkomst en bestemming: 

moeilijk te bundelen 
verplaatsingen.

Diffuse verplaatsingen: 
toenemende auto-afhankelijkheid

Dominant 

autogebruik

Moeilijke 
doorstroming 

OV, onveiligheid 
fietsers

Perifere 

Ontwikkeling

Diffuse spreiding 
wonen en werken, 

grotere 
verplaatsingsafstand

en

Toename autoverkeer 
bemoeilijkt OV en fiets:

Een neerwaartse spiraal

Strategisch project Regionet Leuven – bron BUUR Bureau voor Urbanisme
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Langs de 
Brusselsesteenweg is 
voldoende 
verplaatsingsbehoefte 
voor extra OV-bedding.

Die maakt versterking 
kernen en vermindering 
auto- afhankelijkheid 
mogelijk.

Een OV-bedding 
parallel aan de 
spoorlijn

CORRIDOR LEUVEN / BRUSSEL



































Woonideaal huisje – tuintje is niet houdbaarConclusie

▪ Woonideaal huisje – tuintje is niet langer 
houdbaar – betonstop 20??

▪ Compacter wonen met voldoende 
(publieke) buitenruimte + gedeelte ruimte

▪ Diversifiëring woonaanbod (kangoeroe, 
cohousing, serviceflats, …)

▪ Wonen in de buurt van basisvoorzieningen

▪ Wonen in de nabijheid van OV-knopen en 
fiets(snel)wegen



2. Wat toont de planningspraktijk ?



Kleiner en kwalitatief wonen - buitenruimte



Kleiner en kwalitatief wonen – buitenruimte (vb 360 architecten te Gent)



aanpasbaar en flexibel wonen (http://www.meegroeiwonen.info)



Voorbeeld cohousing (www.cohousingprojects.be)



Voorbeeld cohousing (BotaniCo te Leuven, www.cohousingprojects.be)



Voorbeeld cohousing (www.cohousingprojects.be)



smalle kavels  ‘open ruimte’



‘munthof te Antwerpen’



Centrale werkplaatsen Leuven
▪ 325 nieuwe woningen 

(verschillende types, 
verschillende groottes)

▪ Gemeenschapsvoorzieningen:
o Jeugdcentrum
o Academie
o Fietscentrale
o Markthallen

▪ Openbaar groen + nieuwe 
pleinen:
o Blauwputplein
o Werfplein
o Treinpark



















• ’s Herenwegveld: onteigening van privé-tuinen 

voor bijkomende sociale woningen

• Haachtstraat/Overstraat (speelplein wordt 

verkaveling

• Dorpsplein Veltem

• Klein Dalenstraat

• Molenveld

• Henkelsite (openbaar park ipv parkings)

• Kerkstraat Veltem

• Dorpsplein Herent

• Wilselsesteenweg (doorsteek naar parking open 

therpeuticum, met optie op verkaveling 

binnengebied)

• Park aan Bethlehem

• Vitalac-site

• Vilvoordsebaan/Dorpstraat Winksele

• Onze-Lieve-Vrouwestraat (terrein voormalige 

drankhandel)

• Notelarenweg (serviceflats)

• Rijweg (nieuwbouw)

• Tildonksesteenweg/Den Blok (geplande 

verkaveling, er komt 1000 (!?) vierkante meter 

openbaar groen)

• Lenneke Mare

• Nieuwe steenweg Winksele

• Einde van de Neerijsestraat Winksele









Molenveld - Herent













Veltem centrum: Vitalac site – station – Overstraat/Haachtstraat - …






