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1
INLEIDING

In het bestek voor deze open oproep wordt de doelstelling van deze opdracht 
als volgt geformuleerd: “De opmaak van het masterplan voor Landen en het 
beeldkwaliteitsplan moeten samen een nieuw kader bieden voor het ruimtelijk 
beleid van Landen.” De opmaak van een nieuw kader voor het ruimtelijk beleid 
voor Landen is vandaag urgent en dit om verschillende redenen. Enerzijds zijn 
er een aantal ontwikkelingen – o.a. heel wat nieuwbouw in de dorpskernen 
– waar de gemeente meer grip op wenst te krijgen. Er wordt immers vastgesteld 
dat deze ontwikkelingen niet steeds afdoende aandacht schenken aan ruimtelijke 
kwaliteit. Anderzijds staan er een aantal strategische projecten opstapel: de 
herinrichting van de Stationstraat, de herbestemming van een aantal kazernes, 
de bouw van een nieuw cultuurcentrum … We vinden het dan ook een wijs 
besluit van de stad Landen om deze acties te willen kaderen binnen een globaler 
ruimtelijk beleid. 

In Landen werd in 2003 een start genomen met het uitzetten van het ruimtelijk 
beleid door de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
voor Landen. Een aantal belangrijke krachtlijnen werden hier in uitgezet die 
ook vandaag nog van belang zijn. Anderzijds hebben er zich de afgelopen 
jaren wel heel wat veranderingen doorgezet in Landen waar het ruimtelijk 
structuurplan geen antwoord op biedt. Wij beschouwen deze opdracht als een 
kritische reflectie op het ruimtelijk structuurplan en op de actuele conditie van 
Landen. Het masterplan en beeldkwaliteitsplan kan bepaalde onderdelen van het 
ruimtelijk structuurplan concreter uitwerken. Maar, een meer gedetailleerd en 
actuelere onderzoek kunnen ook aanvullingen en bijsturingen opleveren van het 
structuurplan. In die zin kan deze opdracht gezien worden als een voorbereiding 
op een toekomstige update van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Belangrijke strategische keuzes uit het masterplan en beeldkwaliteitsplan worden 
volgens ons het best bekrachtigd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
van Landen. 
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De projectdefinitie geeft ons een goed inzicht in de situatie in Landen. 
De beelden voor Landen zijn hierin zeer verhelderend. We vinden ook de 
participatieve manier waarop de projectdefinitie tot stand gekomen is zeer 
zinvol. Er werd onder andere bij verschillende groepen gepeild naar de reden 
waarom iemand in Landen zou willen komen wonen. Zoals ook gevraagd in het 
bestek willen wij dit participatieproces ook verder zetten in het vervolgtraject. 
Wij zouden hier nu reeds een volgende vraag willen lanceren die volgens ons 
de rode draad kan vormen voor een tweede gespreksrond: “Wat kan Landen 
betekenen voor de bewoners en wat kunnen de bewoners betekenen voor Landen.” We 
stellen immers vast dat heel wat mensen graag in Landen wonen maar dat de 
betrokkenheid met Landen – het centrum, de dorpskern, de voorzieningen, het 
landschap … – niet steeds even sterk aanwezig is. En wij geloven erin dat het 
net die wederzijdse betrokkenheid tussen Landen en haar bewoners is die garant 
kan staan voor een duurzaam Landen. 

In deze bundel trachten we een aanzet te geven van antwoord op de vele 
vragen die in de projectdefinitie worden gesteld. Het betreft echter een dermate 
complexe problematiek dat een gefundeerde visie enkel tot stand kan komen 
in een intensief  werk- en overlegproces dat deze wedstrijfase zal opvolgen. De 
voorstellen die hier geformuleerd worden illustreren onze visie en aanpak met 
betrekking tot beeldkwaliteit in Landen. Deze zullen in de volgende stap worden 
afgetoetst met de opdrachtgever en andere actoren en indien nodig worden 
bijgestuurd, aangevuld …
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2
VISIE & STRATEGIE

Beeldkwaliteit heeft voor ons te maken met identiteit, de verschijningsvorm en 
de belevingswaarde. Beeldkwaliteit is het resultaat van een complex samenspel 
van factoren. Het is het resultaat van ruimtelijke ingrepen, socio-economische 
processen, leefstijlen, denkwijzen, culturele waarden …. Het werken aan 
beeldkwaliteit van een stad of  dorp is onlosmakelijk verbonden met het 
werken aan de leefbaarheid ervan. Het werken aan beeldkwaliteit is dan ook 
niet louter een aspect van ruimtelijk ontwerp of  vormgeving. Het is niet louter 
een publieke opgave. En, het is niet iets dat je enkel en alleen op korte termijn 
aanpakt. Werken aan beeldkwaliteit betekent werken op meerdere sporen. Zowel 
op de hardware – het ruimtelijke – als op de software – het socio-culturele en 
socio-economische weefsel. Beeldkwaliteit moet aangepakt worden door de 
nodige publieke investeringen te doen en tegelijkertijd private investeringen 
te faciliteren en te sturen. Het betekent zoeken naar strategische ingrepen op 
korte termijn maar ook het aanreiken van instrumenten op de lange termijn (cfr. 
strategische ingrepen versus generiek kader). De middelen die de gemeente inzet 
moeten evenwichtig over deze verschillende sporen gespreid worden. 
Om te komen tot een betere beeldkwaliteit is een goed uitgewerkte ruimtelijke 
visie noodzakelijk. Binnen deze visie gaan wij op zoek naar zeer gerichte 
ingrepen met een maximaal effect. Het uitwerken van een ruimtelijke visie 
waarbij het noodzakelijk is om de publieke ruimte integraal te vernieuwen lijkt 
ons immers niet in overeenstemming met de realiteit van budgetten, fasering 
…  Daarnaast zoeken we binnen deze visie ook naar een goed evenwicht 
tussen ingrepen die zeer duidelijk aanwezig zijn en andere die zich eerder op de 
achtergrond afspelen. We maken een onderscheid tussen enerzijds de articulatie 
van bepaalde plekken of  elementen: een zichtbare ingreep, waar er gemikt wordt 
op een zekere vorm van contrastwerking met de omgeving door bijvoorbeeld de 
ruimtelijke organisatie, het materiaalgebruik en/of  de verlichting… In Landen 
en de verschillende dorpskernen denken we dat een aantal publieke plekken, 
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natuurlijke structuren en erfgoed (hoeves, kapelletjes, mottes…) in aanmerking 
komen om binnen dergelijke strategie te worden gekaderd. Anderzijds zijn 
er ook heel wat ingrepen die duidelijk een verbetering aanbrengen aan de 
beeldkwaliteit maar volledig zullen opgaan in hun context. Dit kan gaan over de 
punctuele aanplant van groen in de kernen, de heraanleg van gewone straten, 
het slim inplanten van goed standaard meubilair … 
Zoals boven reeds aangehaald geloven wij ook dat inzicht in de maatschappelijke 
mechanismen noodzakelijk is om te komen tot een opwaardering van de kernen. 
Een aantal sleuteltermen hierin zijn collectiviteit, het lokale en diversiteit. Het 
gaat over het zich collectief  organiseren van bewoners om de leefbaarheid van 
de kernen te verbeteren. Over het versterken van de betekenis van het lokale 
in het dagelijkse leven van de bewoners in termen van vrije tijd, voorzieningen, 
locale productie ... En over het streven naar en het behoud van een diverse 
bevolking in de kernen: zowel jong als oud, zowel oorspronkelijke bewoners als 
inwijkelingen …  
Wij geloven dat een aanpak op meerdere sporen zoals hierboven wordt 
voorgesteld de enige garantie is voor het ontwikkelen van een duurzame 
leefomgeving.
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3
UITDAGINGEN BEELDKWALITEIT LANDEN

Vallei van de Mombeek

Beeldkwaliteit heeft voor ons te maken met identiteit, de verschijningsvorm en de belevingswaarde. Met 
identiteit wordt bedoeld de herkenbare eigenheid van een gebied of  object. Beeldkwaliteit is dus onlosmakelijk 
verbonden met de plek en moet voor elke specifieke context zeer gericht gedefinieerd worden. Dit betekent dat 
elk beeldkwaliteitsplan ook telkens zeer specifieke acties met zich zal meebrengen. Met verschijningsvorm wordt 
bedoeld de esthetische kwaliteiten van een gebied, ruimte of  een object. Het beeldkwaliteitsplan detecteert de 
beeldbepalende elementen, gaat op zoek naar de aanschouwbare kwaliteiten van een ruimte, evalueert ze en stelt 
ingrepen voor om de verschijningsvorm ervan te versterken. Beeldkwaliteit wordt pas zinvol wanneer ze kan beleefd 
worden. De belevingswaarde van een gebied of  een object is afhankelijk van ingrepen die de ervaring intensiveren. 
Deze ingrepen zijn vaak sterk gerelateerd met de gebruikswaarde van een gebied. Het kan gaan om het toegankelijk 
of  betreedbaar maken van een gebied, de gebruikswaarde van een gebied verhogen door gemengd gebruik te 
stimuleren ... 

Zoals hiervoor gesteld moet de opmaak van een beeldkwaliteitsplan steeds uitgaan van de specifieke uitdagingen die 
zich stellen in een gegeven context. Iedere context vraagt een strategie op maat. Hierna worden de uitdagingen voor 
het verbeteren van de beeldkwaliteit voor de kernen in Landen opgelijst. Een aantal uitdagingen hebben specifiek 
betrekking op Landen als centrumstad.

1.
Er is heel wat nieuwbouw in de kernen. Zowel inbreiding als uitbreiding. Het gaat hier in hoofdzaak over vrijstaande 
eensgezinswoningen. Binnen de architectuur van deze woningen primeert doorgaans de individualiteit. Er ontstaat 
een zeer heterogeen beeld wat in bepaalde gevallen een negatieve impact heeft op de beeldkwaliteit. De vraag die 
zich stelt is op welke manier er meer samenhang binnen dergelijke ontwikkelingen kan ontstaan. Zowel voor het 
bestaande “nieuwe” weefsel als voor toekomstig weefsel. 

2.
Aansluitend op bovenstaande zijn er ook een aantal bestaande en toekomstige “nieuwe wijken” die een zekere maat 
hebben waardoor zij naast onderdeel te vormen van een dorp of  een stad ook een eigen identiteit zouden moeten 
ontwikkelen. Hier moet op twee niveaus worden nagedacht: hoe ontstaat er samenhang met het dorp of  de stad 
waar de wijk onderdeel van uitmaakt en hoe wordt een eigen identiteit gecreëerd. 

3.
De uitbreiding van de kernen stelt ook een probleem van leesbaarheid van de historische kern. In bepaalde gevallen 
is de nieuwbouw zo aanwezig dat de oorspronkelijke kern volledig wordt overklast. Waar deze historische kern nog 
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Dooistraat

Zavelstraat

Watertorenstraat

Crijtstraat

‘Crijt’

Blokenstraat

Helstraat

als waardevol wordt ervaren kan dit problemen opleveren qua beeldkwaliteit. In andere gevallen is dit nog niet het 
geval maar vormt de aanwezigheid van één of  meerdere grootschalige woonuitbreidingsgebieden een potentiële 
dreiging voor de toekomst. Het op een juiste manier omgaan met deze uitbreidingen in relatie tot de bestaande 
kernen is hier de opgave. 

4. 
Landen wordt gekenmerkt door 13 relatief  compacte kernen die nog vrij scherp afgelijnd gelegen zijn tegenover het 
omliggende landschap. Dit beeld wordt echter afgezwakt door de chaotische randafwerking van voornamelijk de 
private kavels. Meer eenheid brengen in deze randen komt zowel de beeldkwaliteit van de kern als van het landschap 

ten goede.

5.
Een andere uitdaging vormt het revaloriseren van erfgoed. Een voorbeeld zijn de waardevolle hoeves die hun 
functie verliezen en komen te vervallen. Het is moeilijk om deze hoeves een nieuwe invulling te geven. De grote 
maat van deze hoeves en hun historisch belang maakt dat deze heel beeldbepalend zijn in de kernen. De impact op 
de beeldkwaliteit is dan ook reëel. Er zal moeten gezocht worden naar alternatieve invullingen van deze hoeves wil 
men deze hun plaats in deze kernen teruggeven. 

6. 
De publieke ruimte in Landen is op heel wat plekken verouderd en dringend aan opwaardering toe. De uitdaging 
ligt erin strategische projecten te definiëren die naast het opwaarderen van de beeldkwaliteit ook de structuur 
en leesbaarheid van de publieke ruimte versterken. In deze operatie moet het aanwezige potentieel – erfgoed, 
waardevolle ecologische structuren, publieke plekken … – van deze kernen worden gevaloriseerd. 

7. 
De centrumas Stationsstraat, Marktplein, Kerkstraat mist vandaag uitstraling. Dit brengt met zich mee dat non-
foodzaken moeilijk overleven in Landen en de Landenaar om te shoppen eerder uitwijkt naar Tienen, Sint-Truiden 
of  Hannuit. De uitdaging ligt erin de straat op te waarderen tot een echte winkelwandestraat met verblijfskarakter.
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4
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
De uitdagingen met betrekking tot de beeldkwaliteit kunnen niet in zijn volledigheid worden aangepakt wanneer 
er enkel vanuit een ruimtelijke invalshoek wordt gewerkt. Er moet ook ingespeeld worden op de maatschappelijke 
processen die de ruimtelijke ontwikkeling aansturen. Maatschappelijke processen die aangeven hoe mensen 
de ruimte gebruiken, wie waar in investeert, hoe sociale relaties zich ontwikkelen … De rode draad in het 
transformatieproces dat Landen vandaag ondergaat is het verlies van de relatie tussen de bewoners en hun directe 
omgeving. De dorpen in Landen waren in het verleden sterk verbonden met hun hinterland. Het dominante 
economische weefsel van de streek was immers georiënteerd op landbouw. De laatste decennia is het gewicht van 
landbouw afgenomen door het verminderen van het aantal landbouwbedrijven enerzijds en door de toestroom van 
nieuwe bewoners anderzijds. De nieuwbouw in Landen en de verschillende kernen trekt vooral bewoners aan die 
in Landen komen wonen omwille van de strategische ligging en de landelijke omgeving. Heel wat bewoners zijn 
weinig betrokken met Landen en hun directe omgeving: zowel het werk als de vrije tijd van deze bewoners speelt 
zich immers hoofdzakelijk elders af  in een (stedelijk) netwerk dat minstens de ruime regio rond Landen omvat. We 
zouden het als volgt kunnen formuleren: de traditionele “dorpsbewoners” zijn grotendeels vervangen door – in 
bepaalde gevallen een overwicht van – “kavelbewoners”. Terugkeren naar de vroegere situatie is uiteraard geen 
optie. De uitdaging ligt erin om de interesse van de zogenaamde “kavelbewoner” voor zijn directe omgeving op te 
krikken. Anders gesteld: is er een manier om van de “kavelbewoner” meer een “dorpsbewoner” te maken. Kan hij 
in zijn directe omgeving zaken doen waarvoor hij anders naar elders moet rijden. Of  – beter nog – kan hij in zijn 
directe omgeving zaken doen die hij elders niet kan doen. Wij denken dat iedere kern wat dit betreft eigen kansen 
heeft. De vraag uit de inleiding komt hier terug naar boven: “Wat kan Landen betekenen voor de bewoners en wat kunnen 
de bewoners betekenen voor Landen.”  Hieronder een paar mogelijke antwoorden waarbij de wisselwerking tussen de 
ruimtelijke organisatie en het maatschappelijke de rode draad vormt. 

1.
In België is er sprake van een vergrijzing van de bevolking. In de verschillende kernen van Landen impliceert dit 
dat er heel wat oudere bewoners genoodzaakt zijn om weg te trekken uit de dorpen. Zij moeten naar Landen of  
elders verhuizen om dichter bij diensten te zijn en/of  om beroep te kunnen doen op zorg. Dit kan leiden tot een 
verarming van de kernen op het vlak van diversiteit en op het vlak van lokale kennis. Een deel van de oplossing 
kan gevonden worden in het inzetten van een bredere maatschappelijke trend die vandaag wordt waargenomen 
waarin het collectief  organiseren van zorg terug opgang vindt. De publieke voorzieningen voor kinderopvang en 
ouderenzorg wordt aangevuld met collectieve voorzieningen waarin zowel ouderen als jongeren worden ingezet in 
de zorg voor de andere. Gezien vanuit het perspectief  van de ouderen stellen we immers vast dat deze vaak nog 
lang zeer actief  kunnen zijn. Deze actieve ouderen kunnen de motor vormen in het meer collectief  organiseren van 
dagdagelijkse noden en behoeften. Zij kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in de kinderopvang. Omgekeerd kunnen 
de jongere bewoners – wanneer de ouderen er nood aan krijgen – inkopen doen voor de ouderen. Op deze manier 
kan er een sociaal weefsel ontstaan in de kernen die de diversiteit ondersteunt. Het collectief  organiseren van zorg 
– voor ouderen of  voor kinderen – kan ook een tegenwicht vormen voor de beperkte aanwezigheid van publieke 
voorzieningen in bepaalde dorpskernen. Dergelijke aanpak kan misschien idealistisch lijken. Het kan echter ook 
louter vanuit economische termen beschouwd worden. Het collectief  organiseren betekent ook besparen op de 
kosten van ieder gezin. 
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Het centrum van Landen met zijn vele voorzieningen neemt uiteraard een heel andere positie in met betrekking tot deze 
trend van vergrijzing. Hier zijn er kansen om ouderen aan te trekken om dichtbij de voorzieningen te wonen. Ook de 
“stationsdorpen” Ezemaal en Neerwinden hebben hier een zekere potentie. 

Om te komen tot een evenwichtige uitbouw van Landen en zijn verschillende kernen moet er volgens ons op meerdere 
pistes tegelijkertijd worden ingezet. Manieren zoeken om ouderen langer in de kernen te laten wonen én faciliteiten 
voorzien om ouderen te huisvesten dichter bij de bestaande voorzieningencentra. 

2. 
Landen wordt geconfronteerd met leegstand van grootschalige panden. Vaak gaat het over oude hoeves die onderdeel 
vormen van het patrimonium van Landen. Ook hier kunnen bepaalde brede maatschappelijke tendensen een motor 
vormen voor de herontwikkeling van deze sites. De opkomst van het plattelandstoerisme in Vlaanderen is hier een 
voorbeeld: logeren op het platteland, fiets- en wandeltochten, bezoek van historisch waardevolle sites ... Dit biedt heel 
wat mogelijkheden voor Landen. Hoeves kunnen bijvoorbeeld omgebouwd worden tot B&B’s, Gites .... 

Een andere trend die inzetbaar is in de aanpak van de leegstand van oude hoeves is de opkomst van “co-housing” 
projecten. Hierin kiezen meerdere gezinnen er samen voor om een groot pand of  een grote site op te kopen om op 
die manier een aantrekkelijkere woning en woonomgeving te kunnen realiseren dan moesten zij dit individueel doen. In 
Landen is er al een hoeve opgekocht volgens deze formule. 

Belangrijk is dat private investeerders kunnen gestimuleerd worden om dergelijke initiatieven te nemen wanneer er ook 
publieke investeringen gebeuren in de publieke ruimte, in wandel- en fietspaden, de ecologische herwaardering van het 
landschap … Deze publieke investeringen hebben dan zowel een meerwaarde voor de alternatieve economie van het 
plattelandstoerisme als voor de bewoners en “co-housers”. 

3.
We stellen vandaag vast dat de voorzieningen in de dorpskernen zeer beperkt zijn. Er bestaat een risico dat deze nog 
verder afkalven in de toekomst. Middelen zullen moeten worden ingezet om dit te vermijden en tegelijkertijd moet er 
over worden nagedacht hoe dit voorzieningniveau eventueel zou kunnen worden opgewaardeerd. Een koppeling maken 
met twee andere bredere maatschappelijke tendensen kan hier een oplossing bieden. Enerzijds het collectief  organiseren 
van bepaalde diensten. Dit wil zeggen naast de publieke voorzieningen in de kernen ook zoeken naar manieren om 
bepaalde diensten collectief  te laten organiseren door de bewoners zelf. Hier kan gedacht worden aan kinderopvang, 
zorg voor ouderen, levering van producten … Anderzijds het inzetten op lokale productie. De groeiende interesse voor 
biologische producten kan een belangrijke motor vormen voor deze locale productie.

Het aanwezig zijn van meer voorzieningen in de kernen zal wellicht een grotere participatie van de bewoners aan deze 
voorzieningen met zich meebrengen. Een ander element dat deze participatie ook kan verhogen is het feit dat de 
mobiliteit in de toekomst wellicht duurder zal worden. In dit geval zal lokaal in een gedeelte van uw behoeften voorzien 
ook hier weer een economisch voordeel opleveren voor de bewoners. 
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Vallei van de Mombeek

intermezzo: 
stel u voor: 

Een historische hoeve wordt omgebouwd tot woning met 
daaraan gekoppeld het verhuur van een aantal gîtes. In 

het gebouwensemble wordt ook een gemeenschappelijke 
buiten- en binnenspeelruimte voorzien voor kinderen. 
Deze verhoogt de aantrekkelijkheid van deze gîte voor 
gezinnen met kinderen. Tegelijkertijd stelt de eigenaar 
deze faciliteit ook beschikbaar aan de bewoners van 
het dorp. Zowel de gezinnen zelf  als ouderen die op 

bepaalde ogenblikken zorgen voor kinderopvang kunnen 
daar terecht. Rond de hoeve liggen er gronden waar de 
eigenaar biologisch tuiniert. De dorpsbewoners kunnen 
hem daarbij helpen in ruil voor biologische groenten. 

Andere bewoners kunnen ook seizoensgroenten afnemen. 
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5
PROFILERING VAN DE KERNEN
Landen ligt in een grensgebied tussen verschillende provincies en op de taalgrens met Wallonië. Landen is een 
relatief  recente fusie van een aantal gemeenten. Dit gegeven en de nabijheid van een aantal andere kleinere steden 
– Sint-Truiden, Hanuit …  – maakt dat Landen zijn betekenis als centrum voor de andere kernen maar gedeeltelijk 
vervult. Een ander gegeven dat Landen regionaal positioneert is de rol die het station van Landen opneemt voor 
pendelaars. Heel wat mensen nemen in Landen de trein waardoor hier een grote parking noodzakelijk is. De 
stationsomgeving is een zeer gekende plek in de regio en dan ook van strategisch belang voor Landen. Als je 
inzoomt op de verschillende kernen in Landen valt op dat iedere kern zijn eigenheid heeft. Om deze vaststelling 
bruikbaar te maken voor het opstellen van een masterplan en een beeldkwaliteitsplan moet deze eigenheid duidelijk 
worden gedefinieerd. We doen dit door een profilering van de kernen uit te werken op het niveau van Landen en 
een profilering op het niveau van de kernen zelf. 

De profilering op niveau van Landen gebeurt aan de hand van een aantal themakaarten. Een aantal voorbeelden 
geven aan hoe deze ingezet worden om te komen tot een profiel per kern en de aard van de ingrepen die er 
worden voorgesteld. Een eerste voorbeeld. Naast het centrum van Landen zijn er nog twee “stationsdorpen”: 
Ezemaal en Neerwinden. In deze dorpen kan één van de strategische projecten zich richten op een opwaardering 
van de stationsomgeving tot een volwaardige publieke ruimte al dan niet gekoppeld aan voorzieningen. Een 
ander voorbeeld: als we de dorpen bekijken met de topografie van het landschap kan er een onderscheid gemaakt 
worden tussen “bergdorpen” en “valleidorpen”.  Waasmont is een bergdorp waar een strategische ingreep een 
balkon kan zijn met zicht op de vallei van de Zijpe. In Wange zal dan weer de vallei van de Kleine Gete sterker in 
de verf  kunnen gezet worden als structurerend element in de kern. Nog een voorbeeld: in Eliksem wordt de kern 
doorkruist door een doorgaande weg. We kunnen spreken van een “passagedorp”. De aanpak van de centrale straat 
van Eliksem zal helemaal anders moeten aangepakt worden dan de centrale straat in bijvoorbeeld Wange waar geen 
doorgaand verkeer op zit. 

Op basis van een meer gedetailleerde analyse van de dorpskernen kan deze profilering nog verder worden 
scherpgesteld. We onderscheiden bijvoorbeeld dorpen waar nog min of  meer één “centrum” herkenbaar is waar 
er nog een aantal voorzieningen zijn zoals Wange en dorpen waar dit niet het geval is. In een “centrumdorp” 
kan de centrumruimte zich articuleren in het dorp en op die manier de identiteit van het dorp onderlijnen. Een 
ander voorbeeld: er zijn dorpen waar de historische structuur van de kern nog duidelijk op zich staat en waar de 
vernieuwing zich grotendeels binnen deze structuur heeft voltrokken. Bij andere dorpen is dit niet meer afleesbaar. 
In beide gevallen zal op een andere manier moeten gewerkt worden om deze historische structuur leesbaar te maken 
indien dit wenselijk blijkt. 

Een verdere analyse van deze verschillende profielkaarten laat toe een volledig beeld te schetsen van ieder dorp en 
zijn eigenheid te duiden. Een duidelijke definiëring van de eigenheid van deze kernen maakt het mogelijk om een 
duidelijke visie over de kernen in Landen te ontwikkelen. Deze visie zal sturend zijn voor het vastleggen van de 
strategische projecten enerzijds en het uitwerken van een generiek kader anderzijds.
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PROFILERING VAN DE KERNEN BINNEN HET GROTER 
VERBAND VAN LANDEN

5.1
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kernen en topografie
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kernen en beekvalleien
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kernen en autonetwerk
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kernen en langzaamverkeersnetwerk
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kernen en stations
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kernen en bovenlokale voorzieningen
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5.2
PROFILERING VAN DE KERNEN OP NIVEAU VAN DE KERN 
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WANGE

Structuur van de kern
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WANGE

Beeldbepalende elementen
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WANGE

Lokale voorzieningen
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WANGE

Beeldbepalende zichten
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WAASMONT

Structuur van de kern
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WAASMONT

Beeldbepalende elementen
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WAASMONT

Lokale voorzieningen
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WAASMONT

Beeldbepalende zichten
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ATTENHOVEN

Structuur van de kern
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ATTENHOVEN

Beeldbepalende elementen
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ATTENHOVEN

Lokale voorzieningen
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ATTENHOVEN

Beeldbepalende zichten
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6
BELEIDSKADER
Op basis van geformuleerde visie en strategie en de profilering van de kernen kan een beleid worden uitgestippeld 
hoe deze kernen verder kunnen worden ontwikkeld. Het beleidskader wordt opgesteld op twee sporen. Er worden 
strategische projecten gedefinieerd en er wordt een generiek kader uitgewerkt. Hierna starten we met de opzet 
van het generieke beleidskader. Vervolgens werken we een eerste toekomstvisie uit voor de kernen van Wange, 
Waasmont, Attenhoven en Landen waarin een eerste voorzet wordt gegeven van zowel strategische als generieke 
ingrepen in deze kernen. 
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6.1
UITWERKEN VAN EEN GENERIEK BELEIDSKADER

In het generiek kader worden verschillende strategieën uitgewerkt om de beeldkwaliteit van de kernen in Landen 
te verbeteren. We lichten er in deze fase reeds enkele uit om de werkmethodiek te illustreren. In een vervolgfase 
kunnen deze verder uitgedacht worden en verder worden aangevuld. 

De strategieën zijn eerder gericht op punctuele ingrepen in de kernen. Een over-all heraanleg van de publieke ruimte 
van deze kernen lijkt ons moeilijk haalbaar en ook weinig zinvol. Zoals reeds geformuleerd in de visie en strategie 
onderscheiden we twee soorten ingrepen. Enerzijds ingrepen die gericht zijn op het articuleren van een bijzondere 
plek of  element in de kernen. Anderzijds ingrepen die bijdragen aan een eerder “neutrale” basiskwaliteit van de 
publieke ruimte van deze kernen. Bepaalde strategieën zijn duidelijk gericht op het ene of  het andere. Andere 
strategieën kunnen op beide manieren worden ingezet. 

Complementair aan deze strategieën moet ook een kader ontwikkeld worden voor het materiaalgebruik. Een 
materialenpallet wordt uitgewerkt. Dit houdt rekening met de specifieke context van Landen (culturele factoren, 
gebruikte materialen in de omgeving…) en algemene duurzaamheidsprincipes zoals onderhoudsvriendelijkheid, 
robuustheid … En uiteraard ook de kosten. Het materialenpallet heeft betrekking op verhardingen, meubilair en 
beplanting. We zoeken enerzijds aansluiting met het bestaande materiaalgebruik. Anderzijds trachten we door 
de reeds aanwezige materialen op verschillende manieren toe te passen en ook meer “eigentijdse” materialen te 
gebruiken een fris beeld samen te stellen. Dit materialenpallet is sturend maar voor zeer bijzondere plekken kan 
er van worden afgeweken. Eén voorbeeld van een publieke ruimte waar er van het standaard materialenpallet 
afgeweken zal worden is de centrumstraat in Landen. 

Bij de uitwerking van de eerste voorstellen voor Wange, Waasmont en Landen/Attenhoven worden reeds eerste 
voorzetten gedaan qua materiaalgebruik.
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Groene elementen – bomen, hagen, groene bermen, …  
– kunnen een belangrijke rol spelen in de beeldkwaliteit. Op een 
aantal plekken in Landen en de dorpskernen zien we hoe een 
bomenrij langs een muur, een solitaire boom op een kavel in het 
perspectief  van een straat, een groen talud … de aantrekkelijkheid 
van de publieke ruimte sterk verbetert. Deze elementen zijn 
eerder toevallig tot stand gekomen. Door de vele wisselende 
straatbreedtes, de variatie in rooilijn van de gebouwen … zijn er 
in Landen mogelijkheden om het lokaal injecteren van groen als 
strategie in te zetten om de algemene beeldkwaliteit te verhogen. 
Zowel de publieke ruimte, de semi-publieke buitenruimte (aan 
scholen, parochiehuizen … ) als de private buitenruimte komen in 
aanmerking om na te denken rond punctueel groen. 

gericht injecteren van groen in de 
kernen
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Bestaande situatie
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Voor & na
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Referentiebeelden
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intermezzo KAPELLETJES
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Inzetten op publieke plekken

In het verhogen van de beeldkwaliteit moet er 
bijzondere aandacht gaan naar plekken in de kernen 
met een sterk publieke karakter. Dit zijn publieke 
ruimten waar er – in verhouding tot andere plekken in 
de kern – meer en diverser gebruik van gemaakt wordt 
door meer mensen. Dit kan gaan over ruimten waaraan 
publieke of  semi-publieke functies gelegen zijn. Of, 
over een publieke ruimte met een meer verblijfskarakter 
die gericht is op een zicht, een landschappelijke 
structuur, markant gebouw… In het kader van Landen 
en zijn verschillende kernen kunnen deze publieke 
plekken zeer verschillende vormen aannemen: naast een 
plein of  een straat kan het ook gaan over een balkon, 
een plint, … Het materiaalgebruik van deze plekken 
wordt afgestemd op het materialenpallet. Bijzondere 
elementen uit de omgeving kunnen aanleiding geven tot 
het bijsturen van dit pallet voor deze specifieke plek.   
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referentiebeelden

Bestaande situatie
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Voor & na
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Referentiebeelden



intermezzo HOEVES

OPEN OPROEP 19 - OO 1909C
46



OPEN OPROEP 19 - OO 1909C
47



herkenbaar maken van beken en beekvalleien

De meeste kernen van Landen zijn gekoppeld aan één 
of  meerdere beekvalleien. Vaak zijn deze verborgen 
en weinig structurerend voor de publieke ruimte. 
Het opwaarderen van deze beekvalleien en ze meer 
herkenbaar maken in de kernen (en daarbuiten) 
kan positief  bijdragen tot de beeldkwaliteit. Een 
opwaardering kan gebeuren door de beken punctueel 
zichtbaarder te maken: ontwikkelen van een huisstijl 
voor de kopmuurtjes bij oversteken, waar mogelijk 
het verduidelijken van zichten op deze valleien, het 
inrichting van verblijfsplekken langs deze beken … 
Een stap verder is het inzetten van deze beekvalleien 
als drager van langzaamverkeersverbindingen en/of  
het verbeteren van het ecologische karakter ervan. 
Deze ingrepen hoeven zich niet te beperken tot de 
dorpskernen. Ook in het landelijk gebied kan deze 
huisstijl de beekvalleien sterker markeren in het 
landschap en de ecologische en recreatieve waarde 
ervan worden verhoogd.
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Bestaande situatie
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Referentiebeelden



intermezzo MUREN
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toegangen tot de dorpskernen

De dorpskernen in Landen zijn relatief  compacte 
nederzettingen in een hoofdzakelijk open landschap. 
Het beeld bij het binnenrijden van deze kernen uit 
het open landschap wordt gedomineerd/overheerst 
door het zicht op de eerste bebouwingsrij. Dit is 
vaak een zeer heterogeen beeld van afrasteringen, 
blinde zijgevels, slordige buitenruimten … Enkel een 
strategie in de derde dimensie kan hier de beeldkwaliteit 
verbeteren. Omdat we deze toegangen tot de kernen 
niet bijzonder willen gaan articuleren denken we dat 
het inzetten van groen ook hier een oplossing kan 
bieden. De schijnbaar toevallige inplanting van een 
boom of  bomengroep, een vrij uitgroeiende haag, een 
plaatselijk grondlichaam … kan hier een oplossing 
bieden. Tegelijkertijd kunnen ook voorschriften voor 
de inrichting van de individuele kavel – zowel gebouw 
als buitenruimte – hier een bijdrage leveren (zie ook 
verder).  
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Bestaande situatie



voor en na beelden
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Voor & na



intermezzo ACHTERKANTEN
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voorschriften gebouwen, kavels en verkavelingen

.....De beeldkwaliteit wordt niet enkel bepaald door de 
inrichting van de publieke ruimte. Ook de aanliggende 
gebouwen spelen een belangrijke rol. Om die reden 
trachten we ook een aantal eerste richtlijnen te 
formuleren met betrekking tot de inrichting van nieuwe 
bouwkavels en verkavelingen. We behandelen hier twee 
thematieken: de overgang van dorp naar landschap en 
het mogelijk maken van gemengd gebruik op de kavel 
en in de verkavelingen. 

Gebouwen, kavels en verkavelingen in relatie tot de 
overgang van dorp naar landschap

Landen bestaat uit een conglomeraat van relatief  
compacte kernen. Er is relatief  weinig lintbebouwing 
die de open ruimte intrekt. De overgang tussen het 
woonweefsel van de kern en het omliggende landschap 
is doorgaans vrij onmiddellijk. Het gevarieerde 
landschap rond de kernen wordt daardoor als nabij 
ervaren. De kleine kernen bestaan hoofdzakelijk uit 
een compact stratenpatroon met woningen langs beide 
zijden. Een groot deel van de woningen geeft dan ook 
rechtstreeks uit op het weidse landschap (wat ze tevens 
zeer kwaliteitsvol maakt naar beeldkwaliteit vanuit 
de woningen zelf). Omgekeerd resulteert vanuit het 
landschap de chaotische opeenvolging van verschillende 
omheiningen, hagen en afrasteringen in een afbreuk 
van de beeldkwaliteit. 

Er kunnen een aantal richtlijnen worden opgesteld op 
kavelniveau om de beeldkwaliteit van de randen op te 
krikken/ 

- Stimuleren van het aanplanten van 
hoogstammig groen op een kavel (vb. 
bij de ontwikkeling van nieuwe kavels de 
verplichting van het aanplanten van min. 1 
boom).

- Streven naar een meer uniforme groene 
afwerking van de private tuinen naar 
landschap toe. Bij nieuwe kavels enkel hagen 
toestaan als terreinafsluiting. Stimuleren 
om bestaande afsluitingen te vervangen 
door hagen (door middel van gemeentelijke 
subsidies,….).

Landen telt nog een behoorlijk aantal 
woonuitbreidingsmogelijkheden in de vorm van 
toekomstige verkavelingen vb. uitbreiding Betsveld, 

OPEN OPROEP 19 - OO 1909C
60



Roosgracht, Roospoort,.... Bij de ontwikkeling van deze 
gebieden zijn volgende items van belang:

- Aandacht voor collectief  (groen) beeld op de 
randen (vb. bomenrijen).

- Toegankelijk maken van landschap vanuit de 
randen voor langzaam verkeer.

Gebouwen, kavels en verkavelingen in relatie tot 
een gemengd gebruik

In het kader van de opkomende vergrijzingsgolf  moet 
er over worden nagedacht over de manier waarop 
ouderen langer in de kernen kunnen blijven wonen. 
Ondertussen reeds gekende principes als zorgwonen, 
kangoeroe-wonen … zouden een plek moeten kunnen 
krijgen. Enkel op die manier kan er een goed mix van 
jong en oude blijven bestaan. 

Er kunnen een aantal richtlijnen worden opgesteld op 
kavelniveau om dit gemengd gebruik mogelijk te maken 
en te stimuleren :

- Soepelere regels voor co-housing, zorgwonen 
of  kangoeroewonen op kavels in de kern (vb. 
V/T wordt met bepaald percentage verhoogd, 
extra bouwlaag mogelijk…). Deze belonende 
voorschriften dienen wel steeds gecombineerd 
te worden met andere randvoorwaarden zodat 
bijvoorbeeld voldoende openheid bewaard 
blijft.

- Voldoende openheid in de mogelijkheden 
voor de bestemming van vierkantshoeven. 

In Vlaanderen bestaat een omvangrijk 
verkavelingenlandschap dat in de tweede helft van de 
twintigste eeuw tot stand gekomen is. Doorgaans is 
dit verkavelingenlandschap erg monotoon omdat het 
in hoofdzaak uit eengezinswoningen bestaat. Sinds 
enige jaren is er een trend waarneembaar waarbij deze 
gebieden in transfomatie komen. De aanleiding is 
ongetwijfeld het feit dat de oorspronkelijke bewoners 
van deze woontypes hun woning wensen te verlaten. 
Er zijn twee stereotiepe fenomenen. Ofwel worden 
deze eengezinswoningen verbouwd of  vervangen 
tot meergezinswoningen, al dan niet voor een ouder 
publiek. Ofwel worden deze woningen ingenomen 
door andere functies. Beide transformaties kunnen als 

positief  aanzien worden. Ze betekenen een verbreking 
van de monotonie en van de monofunctionaliteit in de 
verkavelingswijken. In de geschiedenis van suburbia 
ontwikkelt zich bij manier van spreken een tweede laag.

Volgende items zijn van belang in het streven naar 
diversiteit binnen de bestaande en nieuwe woonkavels

- Meergezinswoningen, zorgwonen in de 
verkavelingen mogelijk maken.

- Kleinschalige niet-woonfuncties (clubhuis, 
verzekeringskantoor, kapper, …) toestaan. 
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6.2
TOEKOMSTVISIE VOOR WANGEN, WAASMONT EN LANDEN/
ATTENHOVEN
Op basis van geformuleerde visie en strategie en de profilering van de kernen kan een beleid worden uitgestippeld 
hoe deze kernen verder kunnen worden ontwikkeld. Het beleidskader wordt opgesteld op twee sporen. Er worden 
strategische projecten gedefinieerd en er wordt een generiek kader uitgewerkt. Hierna starten we met de opzet 
van het generieke beleidskader. Vervolgens werken we een eerste toekomstvisie uit voor de kernen van Wange, 
Waasmont, Attenhoven en Landen waarin een eerste voorzet wordt gegeven van zowel strategische als generieke 
ingrepen in deze kernen. 
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Toekomstvisie voor Wange

Wange is een zeer compacte kern gelegen aan de vallei van de Kleine Gete. Aan de rand van Wange ligt de Avermaet 
hoeve. Een historische motte is ook een belangrijk historisch element in de kern. Qua voorzieningen is er één café 
en een parochiehuis. Het oude schooltje staat recent terug leeg. Aan de randen van Wange is er wat nieuwbouw. 
Om te komen tot een verhoging van de beeldkwaliteit in Wange komen we bij een eerste lezing van de site tot twee 
strategische en een aantal generieke ingrepen. 

De eerste strategische ingreep is gericht op de Gildenstraat. Deze as waarlangs een aantal publieke functies 
– parochiehuis, kerkhof, bushalte, kerk – en historische elementen – oud school/gemeentehuis, mariabeeldje 
… - gelegen zijn vormt een centraal punt in de kern van Wange. Het parochiehuis met zijn voorgebied vormt 
momenteel een weinig uitnodigend en niet erg representatief  gegeven in het centrum van Wange. Het parochiehuis 
zelf  is een verouderde infrastructuur en is aan een grondige renovatie toe. Ook het aansluitend publiek domein voor 
het kerkhof  en parochiehuis met bushalte, bank, glascontainers, aanplakbord …  vertoond weinig samenhang. De 
ingreep bestaat uit het maken van een plint die parochiehuis, kerkhof, Mariabeeldje , oude school/gemeentehuis en 
kerk aan elkaar bindt. In deze operatie wordt het Mariabeeldje op de as van de Gildenstraat geplaatst en ontvlucht 
zijn op die manier haar positie midden op de rotonde. Op de plint worden een aantal solitaire bomen strategisch 
ingeplant die deze plek extra accentueren. De plint bestaat uit kasseien met een gezaagd kopvlak. Dit sluit aan 
met de aanwezige materialen. Er wordt een zeer brede boordsteen voorzien die deze plint duidelijk markeert ten 
opzichte van de rijweg. Een nieuwe luifel in hout wordt voorzien die tegelijkertijd de toegang tot het parochiehuis 
en het kerkhof  markeert en fungeert als overdekte bushalte. Onder deze luifel staat een grote bank. Al dan niet 
gefaseerd kan de Gildenstraat van gevel tot gevel worden aangelegd. De straat kan uitgevoerd worden in een 
uitgewassen betonverharding. De aan de overzijde van de plint gelegen stoep kan uitgevoerd worden in kleine 
gezaagde mozaïekkasseien met een eenvoudige smalle boordsteen. Op deze manier is er een link tussen beide 
zijden maar blijft de plint voldoende sterk geaccentueerd. Ook de renovatie van het parochiehuis zelf  is cruciaal in 
het opwaarderen van deze plek in Wange. Uiteindelijk staat of  valt deze publieke ruimte met het gebruik van deze 
nagenoeg enige publieke voorziening in Wange. Wanneer er op langere termijn een vraag ontstaat om bijkomende 
voorzieningen of  gemeenschappelijke ruimten in Wange te voorzien vormt het vandaag leegstaande schoolgebouw 
een belangrijke opportuniteit. Deze kan de betekenis van de plint verder opladen.  

De tweede strategische ingreep tracht de vallei van de Kleine Gete op te waarderen in de kern. Dit enerzijds door 
zijn aanwezigheid te accentueren door een bijzondere uitwerking van de kopmuren. Ook het doorzicht op de Motte 
wordt opgewaardeerd. Verder zal er gezocht worden naar mogelijkheden om wandelpanden langs (delen van) 
de Kleine Gete te maken die aansluiten op wandelpaden in de kern. Op een aantal strategische plaatsen kunnen 
kruispunten binnen het padennetwerk (vb. ter hoogte van de kapel met zicht op de vallei van de Kleine Gete, de 
hoeve Avermaet en de Motte) als rustplaats en infopunt uitgewerkt worden. Een duidelijk communicatiesysteem, 
dat als een herkenbaar element binnen de  gemeente wordt uitgewerkt, wijst op vb. de landbouwactiviteit (specifieke 
productie-processen, gewassen,…) of  geeft duiding bij het aanwezige erfgoed en de rijke historiek (de motten, 
tomben,…).

Naast deze strategische ingrepen zijn er nog een aantal generieke ingrepen die mee zullen bijdragen aan de 
beeldkwaliteit van de dorpskern van Wange. Enkele werden ervan al op de kaart gezet zoals het injecteren van groen 
op de voorruimte van café de wolk, het werken op de westelijke begrenzing van de kern richting historische hoeve. 
In een volgende fase moet verder onderzocht worden welke bijkomende generieke maatregelen zinvol zijn.
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Overzicht strategische & generieke ingrepen
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bestaande situatie

minimumscenario maximumscenario

herinrichting hoofdstraat Wange met zicht op de plint die de verschillende publieke elementen aan elkaar bindt. 



Detail strategische ingrepen
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referenties verhardingen Wange: kasseien en monoliet beton in verschillende bewerkingen



Toekomstvisie voor Waasmont

Waasmont is een hoger gelegen dorp in Landen in de buurt van  de bron van de Zijpe. Naast een redelijk compacte 
kern heeft er door de jaren heen een uitwaaiering plaatsgevonden in zuidelijke richting. Een grootschalige maas 
hangt aan de compacte kern. Deze maas is omringd door bebouwing. Stap voor stap zijn deze straten langzaam 
maar zeker volgebouwd. Centraal bevindt er zich een momenteel nog open gebied dat op langere termijn een 
wooninvulling zal krijgen (woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan). Momenteel heeft deze zone een 
overwegend agrarisch gebruik Aan de oostelijke rand van het gebied situeert zich de Zijpe. Deze beek is hier 
momenteel weinig opvallend aanwezig. 

Om te komen tot een verhoging van de beeldkwaliteit in Waasmont komen we bij een eerste lezing van de site tot 
drie strategische en een aantal generieke ingrepen. 

De eerste strategische ingreep richt zich op de omgeving van de historische ommuurde site van het bouwblok dr. 
Goffinstraat-Handelsstraat-Hoevestraat-Middenstraat. Het kwalitatieve beeld van het ommuurde bouwblok wordt 
versterkt door rondomrond het voetpad aan te leggen in een halfverharding met rode tint die aansluit bij de muur. 
De halfverharding wordt afgewisseld met stroken kasseien die onder meer de verschillende toegangen accentueren 
en die ook gebruikt worden voor de verharding van de straat. Aan de Dr. A. Goffinstraat geeft het weidse zicht op 
het landschap aanleiding om de site verder op te laden tot een publieke trekpleister. Door de site op te laden tot 
een publiek balkon met enkele voorzieningen (speeltoestel, zitbanken) kan zowel de buurtbewoner als de toevallige 
passant/recreant/fietser worden aangesproken. Door middel van een brede wat hogere donkergrijze boordsteen 
wordt het balkon afgebakend. Een trede ingesneden in de boordsteen en in het verlengde ervan een kasseistrook 
geeft toegang tot de strip in halfverharding. De bestaande muur wordt behouden en accentueert de bestaande 
bomenrij. Een aantal banken worden geplaatst met zicht op het landschap. 

De tweede strategische ingreep wordt gevormd door de vallei van de Zijpe die deels doorheen de kern slingert 
en start in de bron. De vallei van de Zijpe wordt beleefbaar gemaakt door de verdere uitbouw van een langzaam 
verkeersverbinding langs de beek. Deze kan o.a. onderdeel uitmaken van een traject door het dorp die ook de site 
van het ommuurde bouwblok aandoet. Ter hoogte van het binnengebied aan de Drogenbeemdenstraat kan de 
publieke zone aan de zuidzijde van de beek worden verruimd. Op die manier ontstaat een brede groene strip die op 
termijn als publieke ruimte kan ingeschakeld worden in het nog te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied.  Door de 
brongebieden van de Zijp toegankelijk te maken ontstaat een aantrekkelijke schakel tussen de kern en het fiets- en 
wandeltraject op de voormalige spoorlijn.

Een derde strategische ingreep is het afbakenen van een groenstructuur in het toekomstig te ontwikkelen 
woonuitbreidingsgebied. Deze groenstructuur is geënt op de hier in vroegere tijden aanwezige bomengordel. 
Een groene zoom, dewelke terug te vinden is op verschillende historische kaarten, bakende immers de bebouwde 
kern van Waasmont af. Door deze structuur te herintroduceren wordt echter niet alleen een waardevolle structuur 
aangebracht die de oorspronkelijke compacte kern opnieuw in de verf  zet. Ook wordt op deze manier een 
natuurlijke buffer en groen-/parkstructuur gecreëerd die samen met de Zijp als ruggengraat kan fungeren voor de 
verdere toekomstige invulling van dit gebied. We stellen ook voor om deze groene gordel toegankelijk te maken 
voor langzaam verkeer. Via hier kan ondermeer aangetakt op een aantal nog aanwezige buurtwegen. Denken we 
bijvoorbeeld aan de bestaande smalle voetgangersdoorsteek die uitgeeft op de Middenstraat. 

Naast deze strategische ingrepen zijn er nog een aantal generieke ingrepen die mee zullen bijdragen aan de 
beeldkwaliteit van de dorpskern van Waasmont (zie kaart). 
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Overzicht strategische & generieke ingrepen
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een publiek balkon biedt uitzicht over het landschap



Detail strategische ingrepen
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Toekomstvisie voor Landen/Attenhoven

Daar waar de historisch duidelijk onderscheiden kernen Landen en Attenhoven tot in de eerste helft van de 
20ste eeuw enkel door de vallei van de Molenbeek met elkaar waren verbonden, zijn ze in de loop der tijd door 
het dichtbouwen van de verbindingswegen aaneengegeroeid tot één continu woonweefsel. Om de ruimte terug 
leesbaar te maken kan o.m. de Molenbeek een belangrijke rol spelen. We zijn van mening dat de identiteit van het 
conglomeraat Landen-Attenhoven hoofdzakelijk kan worden gedefinieerd aan de hand van een samenstelling van 
een aantal beeldbepalende ruimten. We onderscheiden een aaneenrijging van groene onderdelen (domein de Beemden 
en de Maartstraat in het verlengde hiervan, de groene vallei van de Molenbeek doorheen het centrum, Provinciaal domein Rufferdinge) 
en minerale stadsdelen (Kerkstraat en omgeving als historische hart van Landen, stationsstraat als belangrijkste winkelstraat, de 
stationsomgeving).

Tesamen heeft deze keten van ruimtes de potentie in zich om uit te groeien tot een heldere basisstructuur voor de 
publieke ruimte, een publieke drager die het ruimtelijk weefsel van Landen en Attenhoven weer leesbaar maakt. Het 
merendeel van de publieke en publiekstrekkende functies bevindt zich bovendien op of  langs deze publieke drager. 
Ze laden de figuur verder op tot het publieke forum tussen de twee kernen. Toekomstige publieke functies zoals 
het geplande cultuurhuis en het ecohuis kunnen dit verder versterken. Werken aan de beeldkwaliteit van Landen 
betekent dan ook in grote mate het versterken en opwaarderen van deze publieke drager. Deze centrale figuur 
beschouwen we als het strategisch projectgebied voor de kernen Landen-Attenhoven.

Om de figuur als structurerend element te versterken is het beleefbaar en dus maximaal toegankelijk maken ervan 
een belangrijk aspect. Een samenspel van hoofdzakelijk bestaande routes en mogelijke aanvullende doorsteken 
en paden verbinden de verschillende onderdelen met elkaar. Er ontstaat een ladderstructuur die een veelheid 
aan trajecten mogelijk maakt en die (door aantakkingen op deze ladderstructuur) de verschillende wijken die 
errond liggen met elkaar verbindt. Zo vormt in het westen de vallei van de Zijp een belangrijke verbinding 
tussen Roosgracht en de noordelijke delen van de publieke drager. In het zuiden vormt de Hannuitsesteenweg in 
combinatie met de onderdoorgang naar de Stationstraat een belangrijke link. In het zuidoosten kan de Molenbeek 
ter hoogte van de Begijnenfontein in de toekomst uitgroeien tot een centrale verbinding tussen de bestaande 
wijk Betsveld en zijn toekomstige uitbreiding enerzijds en het opgewaardeerde centrumgebied anderzijds. In het 
westen sluit de wijk Steenberg via verschillende linken aan. Ondermeer ter hoogte van de oversteek aan het St-
Gertrudisinstituut en de aantakking op de central passage doorheen de Molenbeekvallei (via Edouard Hamelsstraat). 
In het noorden wordt de kern van Attenhoven via doorsteken zoveel mogelijk verbonden met het strategisch 
projectgebied. 



Om zijn structurerende rol ten volle te kunnen vervullen zijn we van mening dat de publieke drager zich in de 
toekomst verder moet kunnen ontwikkelen. We onderscheiden drie pistes:

A. Een aantal missing links dienen te worden weggewerkt. Dit zijn niet enkel belangrijke verbindingen tussen 
de verschillende onderdelen, maar ze kunnen door hun strategische locatie o.a. tussen  de minerale en 
groene deelgebieden ook zelf  uitgroeien tot nieuwe trekpleisters binnen de gemeente (bv. door ze op 
te laden met de inplanting van het toekomstige cultuurhuis). Concreet worden volgende onderdelen als 
strategische linken voorgesteld:

- Knoop ter hoogte van huidig politiekantoor/leegstaande bebouwing/busstelplaats

- Zone ter hoogte van stadhuis/Marktplein/Bovenpoortstraat

- Verruimde doorsteek onder spoorlichaam thv station in combinatie met ontwikkelingen op de 
koppen hiervan

B. Daarnaast kan er worden geïnvesteerd in een systematische opwaardering van de verschillende onderdelen 
van de publieke drager. Daarbij wordt er gestreefd naar een hoogwaardige inrichting die afwijkt van de 
standaard-oplossingen. Ook elke punctuele ingreep binnen de publieke drager (zowel publiek als privaat) 
dient met extra aandacht te worden opgevolgd. Concreet worden de volgende onderdelen als strategisch 
project voorgesteld:

- Herinrichting Stationsstraat
- Herinrichting Kerkstraat
- Herinrichting Molenbeekvallei centraal in kern

C. De verbindingszones tussen het strategisch projectgebied en het aanliggend woonweefsel worden voorzien 
van vlotte en aangename verbindingen voor langzaam verkeer. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een 
goede verbinding langs de Zijp bij realisatie woonuitbreiding Roosgracht en de aanleg van een pad voor 
langzaam verkeer langs de Molenbeek (zuidelijk deel) bij realisatie van woonuitbreiding Betsveld.

De publieke drager als strategisch projectgebied is de meest structurerende, maar niet de enige ingreep om de kern 
van landen op te waarderen. In een volgende fase kan ook onderzocht worden of  er ook nog andere strategische 
locaties zijn. Ook vanuit het generieke kader kunnen er ingrepen in Landen/Attenhoven worden voorgesteld. 



Overzicht strategische ingrepen



Pistes ter versterking van de publieke drager
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Mogelijke locaties gemeenschaps-/cultuurhuis

voor verduidelijking zie p.90-91 locatieonderzoek
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Circulatieplan scenario 01

Tot slot kan ook de circulatie van het autoverkeer in het centrum bijdragen tot het versterken van de leesbaarheid 
van de kern. In het mobiliteitsplan werd hiertoe reeds een voorstel gedaan. Deze voorgestelde circulatie is perfect 
inpasbaar binnen de voorgestelde visie. Aanvullend wensen we toch een aantal alternatieven mee te geven. De hier 
voorgestelde schema’s zijn  enkel suggesties die verder onderzoek vergen en een aftoetsing vereisen met de inzichten 
en keuzes van de opdrachtgever.

Voorstel 1 (mobiliteitsplan)

In het mobiliteitsplan wordt doorgaand verkeer omgeleid via de Fabriekstraat, Molenbergstraat, Roefferdingeplein, 
Hertog van Brabantlaan. In de Stationstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Deze maatregel is interessant 
omdat er  in het vrij smalle profiel van de Stationsstraat zo  meer ruimte vrijkomt voor winkelwandelverkeer. In het 
mobiliteitsplan wordt voorgesteld het noordelijk deel van de Stationsstraat tussen de Kerkstraat en de Pepijnstraat 
enkelrichting in te voeren van noord naar zuid. Tussen de J. Ectorsstraat en Bondgenotenlaan rijdt het verkeer van 
zuid naar noord. 

Door de rijrichting temidden de Stationsstraat om te draaien wordt het circulatiepatroon echter minder leesbaar 
voor de gebruiker. Bijkomend kan men zich afvragen of  omwille van de aanzienlijke ommetoer, het doorgaand 
verkeer de omleidingsweg wel zal volgen. De route langs de Stationsstraat is, ondanks de knip middenin, immers 
korter. Het gevolg is dat de woonstraten  Pepijnstraat en J.Ectorsstraat bijkomend zullen worden belast.

Ook komende vanuit het zuiden kan het  via de Interleuvenlaan en de Sportlaan rechtstreeks doorsteken naar de 
Bovenpoortstraat en de Kerkstraat in plaats van de omleidingsweg te volgen.
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Circulatieplan scenario 02

Voorstel 2

In voorstel 2 wordt de leesbaarheid van de circulatie in de Stationsstraat voor de gebruikers verhoogd door 
de Stationsstraat volledig in dezelfde richting (van noord naar zuid) enkelrichting te maken. Ook sluipverkeer 
door de wijken wordt vermeden.  In de andere richting (zuid naar noord) wordt het traject Interleuvenlaan, 
Sportlaan, Bovenpoortstraat, Kerkstraat enkelrichting. Via het dubbelrichtingsverkeer in de Postlaan blijft de 
Pendelparking goed bereikbaar. Dubbelrichtingsverkeer in de Bondgenotenlaan maakt kortere trajecten van en naar 
de Stationsstraat mogelijk. De omleidingsweg via Fabriekstraat-Molenbergstraat- Hertog van Brabantlaan blijft 
behouden. Ook hier blijft evenwel de vraag of  het doorgaand verkeer de omleidingsweg zal volgen.
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Circulatieplan scenario 03

Voorstel 3

Voorstel 3 maakt een iets radicalere keuze door het volledige traject Interleuvenlaan-Sportlaan-Hertog van 
Brabantlaan dubbelrichting te maken als doorgaande route. De Stationsstraat wordt enkelrichting van noord naar 
zuid. De straten tussen deze twee systemen (Bondgenotenlaan, Bovenpoortstraat, optioneel ook Attenhovenstraat) 
worden dubbelrichting. Op die manier blijven de adressen in de Stationsstraat vlot bereikbaar vanuit het zuiden en 
dit zonder al te grote omrijbewegingen. Via het dubbelrichtingsverkeer in de Postlaan blijft de Pendelparking goed 
bereikbaar.
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Herinrichting van de Stationsstraat - Kerkstraat
De introductie van eenrichtingverkeer in de Stationsstraat biedt mogelijkheden om deze straat over de gehele lengte 
te gaan herinrichten tot een aangename verblijfsstraat zonder dat daarbij de vlotte doorstroom van gemotoriseerd 
verkeer in het gedrang komt. In de Stationsstraat bedraagt de beschikbare ruimte voor de herinrichting 14m. Binnen 
dit segment stellen we een typeprofiel voor waarbij de rijloper beperkt wordt tot 4m. Op deze manier kan er extra 
ruimte gevrijwaard worden voor voetgangers en fietsers (+ groenvoorzieningen en veilig parkeren). Aan weerszijden 
van de rijweg worden stroken voor langsparkeren voorzien. Er dient immers –conform de visie van het in opmaak 
zijnde mobiliteitsplan- over gewaakt te worden dat de nodige parkeercapaciteit in deze woon-/winkelstraat 
gegarandeerd blijft.

De parkeerstroken, met een breedte van 2m20 en een lengte van circa 6 m per wagen, worden op regelmatige 
plaatsen onderbroken door een zone voorzien van een compacte hoogstamboom. Deze onderbrekingen gebeuren 
op regelmatige afstand. Ze hebben echter niet alleen tot doel de langgerektheid van de parkeerzones te doorbreken 
en te zorgen voor een aangenaam groen coherent straatbeeld. Met de compacte hoogstamboom als enige constante 
krijgen deze plekken rond de boom ook telkens een verschillende invulling. Zo kunnen ze in functie van ‘de noden 
en behoeften’ worden voorzien van fietsbeugels, zitmeubilair, halte-infrastructuur voor bussen, verlichtingspalen,...
Ook kunnen ze ingericht worden als veilige, duidelijk herkenbare, oversteekplaatsen.

In het nieuwe profiel wordt bijzondere aandacht besteed aan langzaam verkeer. Aansluitend op de gevellijn wordt 
aan weerszijden van deze verblijfsstraat een brede voetgangersstrook (breedte telkens 2m80) aangebracht. Fietsers 
bevinden zich op de rijloper. Met de rijrichting mee bepaald de fietser mee de snelheid van het gemotoriseerd 
verkeer. Hij/zij rijdt op de rijweg dewelke uitgevoerd wordt in een monoliete licht uitgewassen betonverharding. 
Fietsers tegen de rijrichting in worden ook duidelijk in het straatbeeld gebracht. Door het verhardingsmateriaal 
gebruikt voor de stoepen en de parkeervakken door te trekken over een gedeelte van de rijweg heen wordt het beeld 
van de automobilist niet alleen visueel versmald (met een verlaagde snelheid tot gevolg). Ook wordt op deze manier 
een fietssuggestiestrook gecreëerd die de fietser een duidelijke plaats geeft en voor de automobilist de aandacht 
vestigt op de aanwezigheid van deze zwakke weggebruiker. 

Het Marktplein en het Gendarmerieplein vormen belangrijke publieke ruimten binnen het centrumgebied. Zoals 
kan worden afgeleid uit het mobiliteitsplan dient ook hier bij de verdere uitwerking van deze pleinen gezocht 
naar een evenwicht tussen voldoende ruimte voor parkeren (en openbaar vervoer) en een verhoging van het 
verblijfskarakter. Detailontwerp is hiervoor noodzakelijk.

Ter hoogte van het Gendarmerieplein maakt de Stationsstraat aansluiting met de Kerkstraat. In tegenstelling tot 
de Stationsstraat zal in de Kerkstraat ook in de toekomst tweerichtingsverkeer mogelijk blijven. Ook in deze straat 
wordt, rekening houdend met de sterkere ruimte-inname door het tweerichtingsverkeer en het merkelijk smaller 
beschikbaar publiek domein (met een breedte van ca.9m), gestreefd naar een zo aangenaam mogelijke verblijfsstraat 
die een logisch verlengde vormt van de Stationsstraat. De rijloper wordt er zo smal mogelijk gehouden, om extra 
stoepruimte te creëren. De Kerkstraat vormde ooit de centrumstraat van Landen, gelegen binnen de omwalling en 
voorzien van toegangspoorten (ter hoogte van het Gendarmerie-plein en de kruising met de Zijp). Dit historische 
gegeven wensen we subtiel te verwerken binnen ons herinrichtingsplan. Dit bijvoorbeeld door binnen dit segment 
de rijloper uit te voeren in een ander materiaal. Ook de herinrichting van het Bronplein (met extra aandacht voor 
de aanwezige bron), alsook de vormgeving van de omgeving van de vroegere poorten kunnen in belangrijke mate 
bijdragen tot het verhogen van de leesbaarheid van deze historische structuur.

Ook wat materialisering betreft dient met de herinrichting gezorgd te worden voor een sterkere samenhang. Zo 
stellen we voor om qua materiaalgebruik verder te bouwen op de keuzes zoals gemaakt bij de herinrichting van het 
stationsplein. In ons inrichtingsvoorstel worden stoepen en parkeerzones uitgevoerd in smalle antracietgrijze tegels, 
en van elkaar gescheiden door een platte boordsteen. Op deze manier wordt het voetgangersdomein ruimtelijk-
visueel verbreed van zodra er geen wagens geparkeerd staan.
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inrichtingsvoorstel Stationsstraat
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De parkeerstroken worden op regelmatige plaatsen onderbroken door een zone voorzien van een compacte 
hoogstamboom. Met de compacte hoogstamboom als enige constante krijgen deze plekken rond de boom ook telkens 
een verschillende invulling. Zo kunnen ze in functie van ‘de noden en behoeften’ worden voorzien van fietsbeugels, 
zitmeubilair, halte-infrastructuur voor bussen, verlichtingspalen,...Ook kunnen ze ingericht worden als veilige, duidelijk 
herkenbare, oversteekplaatsen.
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Verschillende inplantingen van bomen kunnen a.h.v. ontwerpend onderzoek t.o.v. elkaar afgewogen worden
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7
AANPAK

Wij onderschrijven de aanpak zoals deze is omschreven in de projectdefinitie en in de overeenkomst zoals deze 
bij de opdracht werd bijgevoegd. Hieronder zullen we voor de twee grote luiken van deze opdracht - de opmaak 
van een masterplan en beeldkwaliteitsplan enerzijds en de opmaak van een schetsontwerp en startnota voor de 
herinrichting van de Kerkstraat/Stationsstraat anderzijds – onze aanpak iets verder toelichten. 
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7.1
MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

De bundel die wij in wedstrijdfase voorleggen volgt de structuur van de eerste twee luiken van de finale opdracht. 
Een eerste luik analyse en visie omvat het formuleren van de visie, het in kaart brengen van de uitdagingen met 
betrekking tot beelkwaliteit en de relevante maatschappelijke uitdagingen en de profilering van de kernen. Het 
uitwerken van het beleidskader bestaat uit het definiëren van strategische projecten en het uitwerken van het 
generieke kader. Wij gaan er van uit dat de inhoud van deze bundel deze aanpak voldoende verduidelijkt. 

In aanvulling met bovenstaande twee luiken zijn er nog drie bijkomende luiken die onderdeel zullen uitmaken van 
het masterplan en beeldkwaliteitsplan: de opmaak van een actieplan, een locatieonderzoek voor de inplanting van 
een nieuw cultureel centrum en het opzetten van een participatief  traject. Voor deze luiken wordt hieronder een 
korte toelichting gegeven. 

Actieplan  

Het actieplan geeft een overzicht van de mogelijk ingrepen in de verschillende kernen. Zowel de strategische als 
deze die voortkomen uit het generieke kader. Deze verschillende acties worden in een fiche gegoten waarin deze 
zowel kwalitatief  (doelstellingen, materialen…) als kwantitatief  (oppervlakte, prijs …) worden toegelicht. 

In een meerjarenplan worden deze acties in een tijdsbalk geplaatst. Op deze manier kan er een afstemming gebeuren 
met de begroting van de stad, kunnen prioriteiten worden gesteld en kan er ook naar de bevolking duidelijkheid 
worden verschaft van wanneer welke ingrepen aan de orde zijn. 

Naast concrete ingrepen kan het actieplan ook andere soorten acties omvatten. Het eventueel voeren van 
bijkomende onderzoeken is er een voorbeeld van. 

Locatieonderzoek 

Landen is op zoek naar een locatie voor een nieuw cultuurhuis ter ondersteuning van het verenigingsleven in de 
stad. In de context van een wedstrijd was het voor ons moeilijk om hierop een eenduidig antwoord te geven waar 
dit het best kan worden ingeplant. De afbakening van de publieke drager in Landen/Attenhoven definieert wat ons 
betreft wel de belangrijkste zoekzone voor dit nieuwe cultuurhuis. Het cultuurhuis kan een bijdrage leveren tot het 
publieke karakter ervan. Om te komen tot de beste locatie voor het cultuurhuis denken wij dat het zinvol is om een 
locatieonderzoek op te starten. Wij hebben ervaring met het opzetten van locatieonderzoeken. Afhankelijk van de 
concrete programmabehoefte (m²) zullen een aantal locaties in aanmerking komen. Volgend stappenplan kan hierbij 
worden gehanteerd:

1. In eerste instantie moet het programma van eisen worden scherpgesteld. Welke functies worden gevraagd, 
wat zijn de concrete randvoorwaarden en welke ruimtebehoefte staat hier tegenover ?

2. Op basis van het programma van eisen kan een eerste selectie van mogelijke locaties gebeuren. 

3. Vervolgens worden de geselecteerde locaties geëvalueerd  aan de hand van een multi-criteria analyse. 
Mogelijke evaluatiecriteria zijn:

 Link met/positie in de publieke drager
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 Meerwaarde voor de omgeving

 Beschikbare oppervlakte

 Relaties met de naastliggende functies

 Zichtlocatie

 Uitbreidingsmogelijkheden

 Organisatie parkeren

 Bereikbaarheid

 Eigendom

 Vergunbaarheid

 Timing

 …

4. Op basis van de multi-criteria analyse kan een eerste selectie van locaties gebeuren.

5. Voor de locaties  die het best scoren wordt vervolgens een beknopte inrichtingsschets opgemaakt.

6. Op basis van de inrichtingschetsen wordt in samenspraak met de opdrachtgever een definitieve selectie 
gemaakt.

Als een eerste insteek (en zonder de gewenste omvang van het programma exact te kennen)  denken we dat 
volgende locaties voldoende potentieel hebben om in aanmerking te komen voor het locatieonderzoek :

1. Locatie slachthuisplein

2. Locatie oude Busstelplaats

3. Locatie huidige Politie (aan de Gendarmerieplein)

4. Locatie aan het Marktplein (ten zuiden van het stadhuis, in de zone begrensd door Stationsstraat – 
Bondgenotenlaan

5. Locatie als onderdeel van het Rufferdinge-park

6. Locatie stationsomgeving tussen Pepijnstraat en Stationsplein 

7. Locatie huidig stationsgebouw

Participatie 

Zoals reeds in de inleiding aangehaald wensen wij graag verder te werken met het participatieproces dat is opgestart 
bij de opmaak van de projectdefinitie. Een welomlijnde methodiek van deze participatie willen wij samen met de 
stad Landen ontwikkelen. Wij hebben in heel wat projecten ervaring met het opzetten van workshops waarbij een 
zeer divers publiek mee rond de tafel zit om ideeën aan te reiken voor een project of  het ontwikkelen van een visie. 
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In het kader van deze opdracht zouden wij in deze workshops de dubbele insteek willen gebruiken die ook al in dit 
document is verwerkt. Enerzijds werken rond de concrete ruimte – de hardware – en in de verschijningsvorm en 
beleving van de ruimte nagaan wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn in het werken naar een verbetering van 
de beeldkwaliteit. Anderzijds ook nadenken over de socio-culturele en socio-economische context – de software 
– waarbinnen dit alles zich afspeelt. Er zouden in een workshopnamiddag twee sessies kunnen worden uitgezet: één 
die werkt rond de hardware en één die werkt rond de software. 

Het poneren van stellingen of  het stellen van vragen – bijvoorbeeld: “Wat kan Landen betekenen voor de bewoners en wat 
kunnen de bewoners betekenen voor Landen?” – kunnen deze sessies te faciliteren.
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7.2
HERINRICHTING CENTRUMSTRAAT LANDEN

Een onderdeel van deze opdracht is het ontwikkelen van een visie en concept voor de herinrichting van de as 
Kerkstraat/Stationsstraat in Landen. Wij interpreteren dit als de opmaak van een schetsontwerp voor deze straat 
waarin de inrichtingsprincipes worden uitgewerkt, materialen worden vastgelegd waardoor het ruimtelijk beeld 
van deze as duidelijk wordt. Ook de opmaak van de startnota maakt onderdeel uit van deze opdracht. Omtrent de 
verwachte inhoud en structuur van een startnota bestaat omzendbrief  2002/1 van de Vlaamse Overheid waar wij 
ons op zullen baseren.
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7.3
OVERLEG EN COMMUNICATIE

Overleg mag geen plichtnummer zijn. Het overlegproces is in elk geval noodzakelijk om op een regelmatige manier 
informatie uit te wisselen, om toezicht en bijsturing mogelijk te maken, om ontwerpopties te toetsen en om de 
besluitvorming bij de betrokken actoren voor te bereiden. Maar we mikken op meer: in het ideale geval voelen de 
betrokkenen vanuit het overleg zich evenzeer auteur als de aangezochte ontwerpers. Dat is voor de werkelijkheid 
van de ruimtelijke omgeving veel beter, want alleen als de opdrachtgevers, het bestuur en het beleid, en andere 
betrokken actoren ten volle geëngageerd zijn voor het project is er kans op geslaagde uitvoering en opvolging van 
het project.  
Verschillende overlegvormen ondersteunen de totstandkoming van het project: 

In een startvergadering vindt een eerste consultatieronde  met de verschillende betrokken actoren plaats om 
de verschillende verwachtingen scherp te stellen. Het wedstrijdvoorstel zal kritisch doorgelicht worden en 
getoetst worden aan deze bestaande visies en verwachtingen. Deze screening gebeurt voor diverse aspecten: 
ruimtelijk, programmatisch, verkeerskundig, technisch, … Op basis van de resultaten van deze screening zullen 
de randvoorwaarden scherp gesteld worden. Deze randvoorwaarden vormen op hun beurt het kader om het 
programma van eisen verder te verfijnen en bij te stellen waar nodig. 

De werkgroepvergaderingen zijn eerder beperkte en hechte vergaderingen, die evenwel voldoende multidisciplinair 
zijn samengesteld. De werkgroep fungeert als rechtstreeks overlegplatform tussen de opdrachtgever en 
verantwoordelijken van de opdrachthouder, en heeft bij momenten meer weg van een actieve workshop. De 
vergaderfrequentie ligt voldoende hoog, wordt bij de aanvang van de studie vastgelegd maar dient op het verloop 
van de studie en de omstandigheden afgestemd te worden. Aan de werkgroep kunnen wanneer nodig ook derden 
deelnemen (andere betrokken besturen dan de opdrachtgever …). 

Op de stuurgroepvergaderingen worden - door de werkgroep voorbereide - keuzes formeel aanvaard of  verworpen. 
De stuurgroep zal hiervoor op de cruciale momenten van het project worden samengeroepen. 

In het studieproces is ook inspraak en communicatie van belang, waarbij de studie wordt besproken met de 
bevolking.  
Tijdens het ontwerpproces moet er voldoende betrokkenheid tot stand komen vanwege de omwonenden. Immers, 
het is van groot belang dat er een voldoende maatschappelijk draagvlak gecreëerd wordt bij de bevolking en 
andere betrokkenen. Wanneer hoorzittingen plaatsvinden zal bepaald worden in overleg met de opdrachtgever. 
Het participatief  traject dat wordt uitgezet zal een aanvulling vormen op deze klassieke manier van werken met 
hoorzittingen en dergelijke. 
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