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een Masterplan 
puBlieke ruiMte voor 
BorsBeek
1. OPDRACHTOMSCHRIJVING

MASTERPLAN HERINRICHTING SCHANSLAAN EN 
LUCIEN HENDRICKxLEI (ZONE WATERTOREN)

Het voorwerp van de opdracht omvat de uitvoering van het 
masterplan ‘Volledige herinrichting van Schanslaan en Lucien 
Hendrickxlei (zone watertoren)’. De aanleiding is de toenemende 
verkeersdruk in het dorpcentrum waardoor de leefbaarheid en 
de verkeersveiligheid negatief worden beïnvloed.

Het ontwerp richt zich op een kwaliteitsvolle inrichting van 
het openbaar domein met bijzondere aandacht voor fietsers 
en voetgangers. Het plan ambieert een stedenbouwkundige 
meerwaarde door het creëren van een herbergzame en leesbare 
kern.

Voor deze opdracht wordt een tijdelijke vereniging opgericht. Het 
ontwerpbureau zet de stedenbouwkundige richtlijnen uit, verfijnt 
het ontwerp op detailniveau en ondersteunt het studiebureau 
bij het opmaken van de uitvoeringsplannen –en dossiers. Het 
studiebureau assisteert bij de uitwerking van de concepten, 
bewaakt het gewenste esthetische ambitieniveau en verifieert 
de bouwtechnische aspecten.

De tijdelijke vereniging is ervan overtuigd om de voorliggende 
opdracht tot een goed einde te kunnen brengen en dit in een 
positieve samenwerking met de gemeente en haar inwoners.    

2. AMBITIENIVEAU

MASTERPLAN PUBLIEK DOMEIN KERNGEBIED 
GEMEENTE BORSBEEK 

Het ambitieniveau voor de herinrichting van de Schanslaan en 
Lucien Hendrickxlei ligt terecht hoog. Om die ambitie waar te 
maken is een breder kader echter noodzakelijk. Een masterplan 
voor de gehele openbare ruimte van het kerngebied vormt 
daarbij de nieuwe context of ruimtelijke drager voor de integratie 
van het ontwerp van beide straten. Maar ook voor toekomstige 
ontwikkelingen creëert het masterplan een sterk patroon die 
nodig is om beleidsbeslissingen te ondersteunen en nieuwe 
inrichtingsvoorstellen te begeleiden.
Het masterplan probeert dus tegelijk specifiek en globaal te zijn. 
Het schept een kader waarbinnen richtlijnen en intenties naar 
voor komen die een globale ruimtelijk samenhang garandeert en 
tegelijkertijd een coherente lay-out tracht te generen tussen de 
verschillende uitvoeringfases.

3. PLANFILOSOFIE

MASTERPLAN

Het masterplan ‘publiek domein kerngebied Borsbeek’ beoogt 
meer dan alleen de herinrichting van de openbare ruimte. Het 
weefsel van de openbare ruimte vormt immers de verbinding 
tussen de bewoners en hun gemeente en tussen alle ruimtelijke 
en functionele elementen van Borsbeek. 
Het gaat dan ook over het herschapen van de ruimtelijke 
samenhang, over het scheppen van overgangen binnen de 
bestaande ordening van straten en pleinen en over het beter 
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bereikbaar maken van de bestaande programma’s en functies.  
Het gaat tevens ook over het in goede banen leiden van de 
verschillende bewegingsstromen tussen voetgangers, fietsers, 
auto’s en bussen.  
Het ontwerp van de Schanslaan en Lucien Hendrickxlei (zone 
watertoren) wordt niet ontworpen als een  autonoom plan, maar 
integreert zich in het grotere verhaal van het masterplan. Het 
masterplan vervult dus een belangrijk strategisch instrument 
in de realisatie van een samenhangende publieke ruimte in het 
kerngebied van de gemeente Borsbeek.  
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deel i

BorsBeek vandaag
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1. PROBLEEMSTELLING

1.1 VERKEERSINFARCT KERNGEBIED BORSBEEK

De huidige verkeersdruk (18.000 voertuigen per dag) overstijgt 
de draagkracht van de lokale wegen in het centrum van Borsbeek. 
De leefbaarheid en de verkeersveiligheid komt hierdoor in het 
gedrang.
De centrumstraten worden gekenmerkt door een infrastructurele 
inrichting. Dit is nefast voor de ruimtelijke beleving en maakt 
dat de lokale wegen geen ontradend karakter hebben naar 
het bovenlokaal verkeer, dat de centrumstraten gebruikt als 
sluiproutes van en naar Anwerpen/E313. 
Een herinrichting van de Schanslaan en Lucien Hendrickxlei dringt 
zich dan ook op. 

1.2 BREDER KADER NOODZAKELIJK

Het ontwerp wordt niet enkel gestuurd door technische 
ontwerpkeuzes om het sluipverkeer te te verminderen maar 
voornamelijk door een kwaliteitsvolle herinrichting voor het 
kerngebied van de gemeente Borsbeek. De Schanslaan en Lucien 
Hendrickxlei moeten terug een lokaal karakter krijgen, ingebed 
binnen een visie op het ruimer kerngebied van Borsbeek.
Een eerste stap is de afbakening van het kerngebied van Borsbeek 
waarvoor vervolgens een masterplan wordt opgemaakt.
In de volgende stap, het ontwerp voor deze centrumstraten , 
zullen verblijfskwaliteit en belevingswaarde centraal staan.
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2. LEZING VAN DE GEMEENTE BORSBEEK

2.1 AANZET ONTWERP

BORSBEEK IN DE ANTWERPSE AGGLOMERATIE

Door een teruglopende stedelijkheid, komt de gemeente te 
liggen op de scheidingsgrens van stad en dorp; Antwerpen, de 
haastige grootstad en Borsbeek, een ontspannen woongemeente. 
De invloedssfeer van beiden vertaalt zich door afnemende 
bebouwingsdichtheden, door verandering in weefselpatronen 
én publieke programma’s en door een veranderd gebruik van de 
open ruimte met bijbehorende groengebieden.
Aaneengesloten woonwijken aan weerzijden van de R11 gaan 
over in open residentiële woongebieden ten oosten van de 
Schanslaan. Tussen deze monofunctionele woonwijken en de 
open ruimte bevinden zich nog dorpsfragmenten als tegenhanger 
van het stedelijk gebied.
Het groengebied ten zuiden van de oude kern doorsnijdt het 
verstedelijkt gebied in de zuidoostrand van Antwerpen en 
fungeert als een bovenlokale groene vinger. Een lappendeken van 
naast elkaar gelegen groene ruimten typeert deze waardevolle 
open verbinding tussen de grootstad Antwerpen en het dorp 
Borsbeek; van vlieghaven Deurne, over fort 3 richting het 
landelijke agrarische serrelandschap.
 

TWEE SFEREN

Een belangrijke vaststelling is dus dat Borsbeek verre van homogeen 
is. Er zijn twee duidelijke deelruimten te onderscheiden met sterk 
verschillende morfologische en typologische karakteristieken: 
een stedelijk wonen gekenmerkt door bouwblokken van hoge 
én lage dichtheden en een historisch kerngebied getypeerd door 

een kleinschaliger en fijner weefsel.   
De grootstad Antwerpen maakt plaats voor een diffuus landschap 
van infrastructuren (R11, N116 en toekomstige tramlijnen), grote 
bouwblokken en stedelijke programma’s (baanwinkels).
Het dorp Borsbeek daarentegen leest zich als een samenspel van 
plekken en gebouwen op een relatief kleine oppervlakte in het 
oudste deel van de gemeente. De afbakening wordt gevormd 
door het gebouwenconglomeraat van kerk en schoolcomplex, 
door het kerkplein en haar pleinwanden en door het bouwblok 
gevormd door de straten J. Reusenslei en de Akkerdonkstraat. 
Wie via De Robianostraat Borsbeek binnenrijdt, ervaart niet 
veel van het landschap. De aaneengesloten bebouwing, met 
nauwelijks waarneembare openingen of doorsteken, sluit het 
bebouwd weefsel af van de open ruimte. Toch heeft het dorp 
Borsbeek in de omgeving van de school op sommige plekken 
nog een reëel contact met de open ruimte. Hier strekt zich een 
weidse, groene en door paden doorsneden, ruimte uit richting 
het fort 3.

TWEELEDIGE ROL
De schaalsprong tussen stad en dorp dwingt tot een duidelijk 
rolbedeling voor beide sferen. De agglomeratie van Antwerpen 
wordt gekenmerkt door een netwerk van stedelijke programma’s, 
onderling verbonden door infrastructuren. Om het lokale 
karakter en de eigenheid binnen deze netwerkstad te versterken, 
dienen de knooppunten van deze netwerkstad  een uitgesproken 
identiteit uit te stralen. Het kerngebied van Borsbeek vormt een 
dergelijk knooppunt. 
Het openbaar domein is bij uitstek de plek waar het dorp het 
sterkst tot uitdrukking kan komen: een collectieve ruimte voor 
alle inwoners van Borsbeek. Het openbaar domein is dus uiterst 
geschikt om identiteit te ontwikkelen en kan als strategisch 
instrument worden ingezet in de vernieuwing van de gemeente. 
De heraanleg van het kerngebied dient de ambities van de 

9

tweeledige roltwee sferen



gemeente te onderstrepen om zich als een duidelijke entiteit te 
profileren.
Het genereren van een bijzondere attractie bevordert de 
identificatie  zowel visueel als mentaal van de inwoner met haar 
gemeente. Een duidelijke afbakening van het kerngebied is dan 
ook primordiaal.    

3. BESCHRIJVING 
3.1 LANDSCHAP
De nog gave open ruimte staat in contrast met de dichtbebouwde 
woongebieden in Borsbeek. Een groene vinger tussen Borsbeek 
en Mortsel reikt immers tot diep in het grootstedelijk gebied. 
Een lappendeken van groene grootschalige ruimten wisselen er 
elkaar af: de luchthaven van Deurne, Fort 3, het agrarisch gebied 
en het serrelandschap. Op de overgang tussen de bebouwde en 
niet-bebouwde ruimte ligt het fijnkorrelige natuurgroen van de 
Koude Beekvallei.

De bakenreeks van de fortengordel beschikt over een sterk 
structurerend vermogen. Terwijl Fort 2 deels wordt ingesloten 
door bebouwing, is Fort 3 nog volledig omgeven door een open 
agrarisch cultuurlandschap. De druk op de niet gebouwde ruimte 
tussen vliegveld en Fort 3 is echter groot. 

3.2 BEBOUWD WEEFSEL
Delen van De Robianostraat, Akkerdonckstraat en de nabijgelegen 
Sint-Jacobskerk vormen de eerste bouwstenen van het historisch 
kerngebied. Vandaag strekt de gemeente zich uit over een 
brede bebouwde gordel, gelegen tussen de Herentalsebaan  en 
De Robianostraat. In relatie met de noordzuid gerichte  Lucien 
Hendrickxlei , Jozef Reusenslei en Schanslaan functioneert de 
Robianostraatr als de lokale  ruggengraat van de gemeente 
Borsbeek. 

Het bebouwd weefsel is veelal opgebouwd uit monofunctionele 
woonstraten, typologisch verschillend naargelang 
de respectievelijke bouwperiodes: van gekoppelde 
arbeiderswoningen over gesloten of halfopen burgerij- en bel-
etagewoningen naar vrijstaande villa’s.

Borsbeek kent een relatief grote scholengemeenschap. Beide 
scholen -Sint-Jozefinstituut en de gemeentelijke basisschool 
‘De Klinker’- representeren ongeveer 1750 leerlingen. Overige 
openbare functies zijn gesitueerd in de nabijheid van het 
gemeentelijk park. 

3.3 MOBILITEIT

- SLUIPVERKEER
De kern van Borsbeek wordt belast met teveel doorgaand verkeer. 
Dit is, zoals hoger aangehaald, dan ook de directe aanleiding voor 
het organiseren van deze open oproep. 

De Herentalsebaan (R11) en Frans Beirenslaan (N116) zijn 
bovenlokale wegen en vormen een belangrijke schakel in de 
ontsluiting van de oostrand van Antwerpen. (schema) Sluipverkeer 
doorheen Borsbeek probeert deze bovenlokale wegen (deels) te 
mijden. De lokale wegen in het kerngebied zijn niet ingericht – en 
hebben ook niet de functie- om dit bovenlokaal verkeer op te 
vangen. 

In de eerste plaats gaat het over regionaal sluipverkeer tussen 
Lier en Antwerpen. Dit verkeer probeert de heringerichte 
Liersesteenweg/Statielei in Morstel te vermijden. De  
Boechoutsesteenweg – Lucien Hendrickxlei loopt parallel aan de 
R11 en wordt dan ook gebruikt als alternatieve route.   

Een twee sluiproute is de kortsluiting tussen de R11 en N116 via 
de Lucien Hendrickxlei en de Robianostraat, dit om het kruispunt 
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tussen de 2 bovenlokale wegen te vermijden. Op termijn 
zal deze verkeerssituatie verbeteren met een ongelijkvloers 
kruispunt R11-N116 en een beter scheiding tussen het lokaal en 
bovenlokaal verkeer. 

De plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Lucien 
Hendrickxlei-Herentalsebaan bestendigd de noordelijke 
verkeerstoegang naar Borsbeek en vergemakkelijkt jammer 
genoeg eveneens het oneigenlijk gebruik van lokale wegen. 

- OPENBAAR VERVOER
Borsbeek wordt goed bediend door De Lijn. De lus Lucien 
Hendrickxlei-Robianostraat vormt hierbij een corridor 
voor 6 buslijnen. 2 Buslijnen verbinden Borsbeek, via de 
Boechoutsesteenweg, met de zuidelijk gelegen kernen (Bouchout, 
Hove,…). Dit maakt dat het kerngebied en in het bijzonder de 
scholen in het centrum van Borsbeek,  multimodaal ontsloten 
zijn. Een goede wachtinfrastructuur (oa voor de vele leerlingen) 
ontbreekt.

Een vlotte openbaar vervoersverbinding, vanuit Borsbeek met 
het centrum van Antwerpen, ontbreekt. Buslijn 242 verbindt 
Borsbeek met de Rooseveltplaats maar het autoverkeer in 
de Herentalsebaan (Borgerhout en Deurne) vermindert de 
performantie van deze lijn. Dit wordt in de toekomst opgevangen 
door het doortrekken van de tramlijnvoering tot in Borsbeek 
(Pegasusplan De Lijn).

- FIETSVERKEER
De scholen in het centrum genereren elke dag een aanzienlijke 
stroom fietsverkeer. Dit is functioneel fietsverkeer dat meestal 
de openbare weg gebruikt. Zowel de Robianostraat als de Lucien 
Hendrickxlei zijn geselecteerd als functionele fietsroutes in het 
provinciaal bovenlokaal fietsroutenetwerk. De Schanslaan is een 
alternatieve fietsroute. Enkel in de Robianostraat is vandaag een 
volwaardig fietspad aanwezig.

Kenmerkend voor het centrum van Borsbeek is de nabijheid 
van groene ruimtes. Recreatieve fietsroutes ontsluiten de open 
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ruimte rond de Koude beek en de Diepenbeek of geven toegang 
tot gemeentelijke functies (bv voetbalterreinen, Fort III, Kasteel 
Hulgenrode, het Kerkhof).  Vaak zijn deze routes vrijliggend in 
het landschap en lopen ze parallel aan de wegenstructuur, vaak 
in tweede orde achter de bebouwing. Ze vormen een goede 
aanvulling op het openbaar domein maar door de tweede orde 
ligging zijn ze minder prominent aanwezig in de kern. 

- OPENBAAR DOMEIN
Het openbaar domein in het centrum van Borsbeek wordt 
gekenmerkt door een vergelijkbare inrichting voor zowel 
wijkstraten en hoofdstraten. Dit verzwakt de ruimtelijke beleving 
van straten, zorgt dat er geen structuur leesbaar is in het 
stratenweefsel en stuurt het verkeer niet. Automobilisten ervaren 
alle straten als inwisselbaar, een vergelijkbare categorisering en 
een zelfde snelheidsregime.

De centrumstaten worden gekenmerkt door een inrichting 
die voornamelijk ruimte geeft aan en sterk de nadruk legt 
op, het gemotoriseerd verkeer: materiaalgebruik, ruime 
bochtstralen, moeilijke oversteekbaarheid, brede wegvakken, 
veel bewegwijzering, lichtengeregelde kruispunten met 
voorsorteerstroken, weinig groen in het straatbeeld… Deze 
infrastructurele inrichting maakt dat de centrumstraten niet als 
verblijfsruimtes beleefd worden en geven geen, of een beperkte 
ruimte aan de andere weggebruikers.

Het kerkplein is niet ingericht als een verblijfs- of 
activiteitenruimte. De formalistische hagenstructuur zorgt 
ervoor dat passage overheen het plein beperkt maar beperkt 
mogelijk is. Alle bewegingen worden naar de rand van het plein 
geduwd. De parking langs de Robianostraat, het wildparkeren 
voor de schoolingang, het feitelijk gebruik van het kerkplein als 
een rotonde en als afzetzone aan de school, creëren niet enkel 
dagelijkse een verkeerschaos op het kerkplein maar maken 
de schoolomgeving onveilig door de vele conflicten tussen 
voetgangers, fietsers en automobilisten.

- BESLUIT
- Sterke menging en conflicten tussen zowel doorgaand, lokaal en 
bestemmingsverkeer als zacht en gemotoriseerd verkeer.
- De inrichting van het openbaar domein wordt sterk gestuurd 
door het gemotoriseerd verkeer wat leidt tot een beperkte 
verblijfskwaliteit.
- Het openbaar domein is niet structurerend en wordt gekenmerkt 
door een vergelijkbare inrichting voor de meeste straten wat leidt 
tot afwezigheid van hiërarchie, oriëntatie en structuur.
- Het recreatief fietsroutenetwerk heeft een grote potentie maar 
is te afwezig in de beleving binnen het centrum.
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1. TWEE SYSTEMEN, ééN 
SAMENHANGEND GEHEEL:  

PARKKWARTIER & KERKDORP

Door het groeperen van ruimtelijke en functionele karakteristieken 
ontstaan twee ruimtelijke systemen: enerzijds een uitgestrekt 
woongebied rondom het centraal gelegen Gemeentepark 
Borsbeek (=ParkKwartier), anderzijds een kleinschalig historische 
dorpsweefsel in de directe omgeving van de Sint-Jacobskerk 
(=KerkDorp).
De samenhang en de verknoping tussen beide structuren bakent 
het kerngebied van Borsbeek af; twee ruimtelijke systemen, één 
samenhangend geheel. De Robianostraat ritst beide delen toe tot 
een hechte, gemeenschappelijke én leefbare dorpskern.  Beiden 
vullen elkaar aan: het ene markeert Borsbeek als woonplaats 
binnen de ruime Antwerpse agglomeratie, het andere handhaaft 
het dorp als een historische, landelijke kern. 
  

1.1 PARKKWARTIER

Tussen de Herentalsebaan, Frans Beirenslaan en De Robianostraat 
overheerst de woonfunctie; aaneengesloten bouwlinten vormen 
een raster van uniforme bouwblokken, slechts enkele decennia 
oud. Het stedelijk wonen is hier voel- en zichtbaar. Gelijktijdig is 
het leven in de nabijheid van het dorp en de open ruimte een 
wens van deze bewoners. 
Deze deelruimte wordt versneden door een, licht aan het gezicht 
onttrokken, parkgebied tussen De Robianostraat en  Cornneel 
Smitslei. De groene ruimte herbergt aan de rand talrijke 
voorzieningen: het gemeentehuis, een school, de sporthal, het 
gemeentelijk centrum en een naschoolse kinderdagverblijf. 
Het park levert het kader voor centraliteit in een residentiële 
omgeving.
    

1.2 KERKDORP

Delen van de Akkerdonckstraat, Jozef Reusenslei en De 
Robianostraat vormen het oude dorpscentrum. De Sint-Jacobskerk 
staat hier centraal. Het interieur van het aangrenzende bouwblok 
heeft een fijnmazigere karakter dan de directe omgeving.
Op de uithoeken van het KerkDorp liggen drie compacte 
toegankelijke ruimten: het kerkplein met duidelijke pleinwanden, 
een groen speelplein in de oksel van de Schanslaan en de 
Akkerdonckstraat en een boogvormige, lineaire “open” ruimte 
(zone watertoren) met afwisselend zwakke wanden en sterke 
groene ruimten of perspectieven.
Kerkdorp huisvest tevens vele activiteiten: het Sint-Jozefsinstituut, 
lokale winkels, de politie en het parochiecentrum, de brandweer 
en het rust- en verzorgingstehuis Compostela.
 

1.3 EEN MARKANTE KERN, STAPSTEEN TUSSEN 
FORT 2 EN FORT 3

De fortengordel rond Antwerpen hebben een betekenis van 
groot belang als waardevol cultureel erfgoed. Bestemmingen in 
de sfeer van cultuur, recreatie en natuur genereren een nieuwe 
betekenisvolle rol en  ruimtelijke samenhang voor de gehele 
gordel in het Antwerpse stadsgewest. 
De uitbouw van het kerngebied genereert niet enkel een duidelijke 
structuur, maar functioneert als verbinding en stapsteen tussen 
Fort 2 en Fort 3. Omgekeerd betekent de binding van het 
kerngebied met de open ruimte en Fort 3 een verlengstuk of 
aanvulling van de vernieuwde en attractieve kern.
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2. BOUWSTENEN KERNGEBIED 

2.1 FRAME PUBLIEKE RUIMTE

DE ROBIANOSTRAAT, SchAKEL TUSSEN PARKKwARTIER EN 
KERKDORP, TUSSEN wOONgEBIED EN OPEN RUIMTE 

Een sterke verbondenheid, een ruimtelijke afstemming en 
een goede bereikbaarheid van beide systemen ParkKwartier 
en KerkDorp, is een voorwaarde voor een continue, heldere 
kernstructuur. Het creëert samenhang en integreert beide 
systemen tot een volwaardige en gelijktijdig verscheiden 
centrumgebied.
De Robianostraat vormt samen met de Akkerdonckstraat de 
verbindingszone. Het zorgt als een rits voor het in elkaar schuiven 
van de twee onderscheiden deelgebieden. De Robianastraat zorgt 
voor de link tussen de  twee belangrijkste attractiepunten van 
de respectievelijke systemen: het park en het kerkplein. In deze 
zone ontstaat een overlapping van beide sferen. De onderlinge 
relatie tussen ParkKwartier en KerkDorp maken het kerngebied 
dynamisch en attractief.  
De Robionastraat ingericht als een parklaan kan verder worden 
opgevat als een lineair tussengebied, als een overgangszone 
tussen het Gemeentelijk park en de groene doorsteken richting 
open ruimte en Fort 3.   
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JOzEF REUSENSLEI / LUcIEN hENDRIcKxLEI, EEN cRUcIALE 
NOORDzUIDVERBINDINg
De oostwest relatie wordt aangevuld door een functionele 
verbinding, de noordzuid georiënteerd Jozef Reusenslei / Lucien 
Hendrickxlei. Deze zorgt voor variatie in het kerngebied, voor een 
goede multimodale bereikbaarheid (verkeersmodi fiets, bus en 
auto complementair) zijn en voor de integratie van de omliggende 
woongebieden. 
De Jozef Reusenslei / Lucien Hendrickxlei legt de nadruk op 
fietsverkeer en openbaar vervoer. De ruimte voor autogebruikers 
(woon- en schoolverkeer) wordt afgestemd op het beoogde 
verblijfskarakter en verkeersveiligheid in de kern. 
 
NETwERK TRAgE wEgEN RIchTINg OPEN RUIMTE
Een netwerk van trage wegen takt aan op het kerngebied. Het 
samenspel van voet- en fietsverbindingen fungeert als een 
structurerende drager van zachte verbindingen tussen een aantal 
activiteitenpolen, tussen het wonen in de residentiële wijken en 
de open ruimte van de Koude Beekvallei. 

 
2.2 RUIMTELIJK SYSTEEM PARKKWARTIER

ParkKwartier plaatst het gemeentelijk park centraal als 
attractiepool. Het park neemt in de rand meerdere openbare 
bestemmingen in zich op. Het functioneert dan ook als een 
ruggengraat in het eerder uniforme, uitgestrekte residentieel 
woongebied. Het park is de poort tussen het wonen en de open 
ruimte ten zuiden van De Robianostraat. Door de integratie van 
groenstructuren in de brede aanpalende woonstraten (George 
De Grooflei, Jan Frans Stynenlei en Corneel Smitslei) ontstaat een 
samenhangend deelgebied met een belangrijke groene insteek. 

De Robianostraat, een brede in te richten parklaan, vormt 
dé groene en functionele drager van het ruimtelijk systeem 
ParkKwartier. Drie groene noordzuid gerichte doorsteken liggen 
dwars op de hoofdstraat en verbinden ParkKwartier met het 
omliggende landschap van de Koude Beekvallei. Kwalitatieve 

ruimtelijke ingrepen maken de doorsteken leesbaar en vormen 
samen een netwerk van trage verbindingen richting Fort 3. 
Hierdoor verbreedt het openbaar domein voor de bewoners 
en ontstaat interactie tussen het verstedelijkt en open ruimte 
gebied, tussen wonen en natuurbeleving, tussen dynamiek en 
ontspanning.   

2.3 RUIMTELIJK SYSTEEM KERKDORP

KerkDorp creëert een sterke centrumfunctie in de gemeente 
Borsbeek. De deelruimte sluit goed aan op bestaande en 
nieuwe (ten oosten van de Schanslaan en ten zuiden van de 
watertoren) woonwijken. KerkDorp is een ‘open’ doorwaadbare 
middengebied in Borsbeek met in de hoekpunten drie diverse 
plekken. Deze pleinen verankeren het omliggend weefsel met de 
oude kern en omgekeerd. 

Er wordt gekozen voor thematisering van de pleinen naargelang 
de gewenste rol of te bereiken doelgroepen. Overdreven 
articulatie wordt echter vermeden.
Het kerkplein is het hart van KerkDorp. De groene inkleding 
suggereert het cultuurhistorisch landelijk karakter van 
Borsbeek. Het plein aan de watertoren compenseert als 
mogelijke activiteitenruimte de groene invulling rond de kerk. 
De gebruikswaarde van het kerkplein dient echter door een 
aangepaste inrichting te worden vergroot. Beide pleinen worden 
op elkaar afgestemd en zijn dan ook complementair. Het plein aan 
de Schanslaan leent zich toe als instapplek en scharnier tussen 
wonen en kerngebied en biedt ruimte voor spel en recreatie.

Het tussenliggend bouwblok speelt een belangrijke rol. Het 
wordt bijzonder door haar dubbele gerichtheid: enerzijds 
fungeert het als een duidelijke figuur tussen de verschillende 
pleinen, anderzijds biedt het als een ingesloten binnengebied 
-opgebouwd uit afwisselend open en gesloten intiemere plekken- 
een oase van rust en straalt het een dorpse sfeer uit.
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1. DOELSTELLINGEN

- Hiërarchie en structuur in wegennetwerk brengen;
Ontwerp publieke ruimte sturend naar richtsnelheden bebouwde 
kom;
- Herinrichting voornamelijk in functie van creëren verblijfsruimte, 
verbeteren verkeersveiligheid en optimaliseren functionaliteit 
van bus en parkeren;
- Fietsroutes (zowel recreatieve als functionele) verknopen en 
aanwezig maken;
- Een getrapte oplossing om het aantal doorgaande 
verkeersbewegingen in het centrum te reduceren;
- Het openbaar vervoer prominenter aanwezig maken in het 
straatbeeld.

2. VISIE EN CONCEPTEN 
Wanneer we de ruimtelijke structuur van Borsbeek bekijken 
valt de scherpe twedeling tussen  de bebouwde ruimte en de 
landbouwruimte/serrelandschap op. De Diepenbeek, Fort 3 en de 
sportvelden langs de Verlengde Schanslaan vormen een wig van 
recreatieve functies tussen beide ruimtelijke systemen. De meest 
doelgerichte maatregel, om doorgaand verkeer uit Borsbeek te 
weren, is juist knippen op de overgang van Bouchoutsesteenweg 
naar de Lucien Hendrickxlei, wat overeenkomt met de overgang 
van openruimte naar bebouwde ruimte. Redenerend vanuit een 
ruimtelijke logica en de optimalisering van de verblijfskwaliteit 
in het kerngebied lijkt dit een evidente keuze. Naar mobiliteit 
betekent dit dat de historische link tussen het kerngebied, 
de openruimte (en een beperkt deel van de bevolking) en de 
zuidelijke buurgemeenten wegvalt. Eveneens zal het probleem van 
doorgaand verkeer verschuiven in de richting van Wommelgem 
en terug naar Mortsel.  De keuze om het verkeerssysteem 
volledig om te gooien heeft lokale en bovenlokale gevolgen. 
Het dient dan ook gezien te worden als de laatste stap in een 
rij van maatregelen en als mogelijk breekpunt met het Vlaams 
Gewest en Mortsel om de verbinding tussen de N10 en de R11 
te realiseren. 

Omdat knippen een zeer drastische keuze is en het dorp letterlijk 
in twee snijdt, wordt voor een getrapte oplossing geopteerd om 
het doorgaand verkeer uit de kern te weren. Door twee van de 
drie trappen te laten samenvallen met de voorgestelde fasering 
van herinrichting van de centrumstraten, kan het effect van 
de herinrichting gemonitord worden en is er tijd voor overleg 
met het gewest en de buurgemeenten om zo, binnen een 
gekozen tijdstraject, te komen tot een merkbaar verbeterde 
verkeerssituatie. 

Wijzigingen in de verkeerscirculatie zijn steeds 
evenwichtsoefeningen tussen enerzijds het sluipverkeer naar 
het hoger wegennetwerk (R11 en N116) dwingen en anderzijds 
de lokale ‘evidente’ bewegingen zoveel mogelijk te behouden.  
Redenerend vanuit de verkeersmetingen wordt vooral getracht 
de ochtendspits doorheen het kerngebied te weren. Deze 
ochtendspits kent namelijk een zeer duidelijke piek (tussen 7 en 
9)  en valt eveneens samen met het schoolverkeer. De avondspits 
kent een vergelijkbaar intensiteit aan voertuigen maar meer 
verspreid overheen een langere periode (van 14 tot 19u). 

2.1 DOORgAAND VERKEER ROND hET KERNgEBIED LEIDEN 
VIA DE SchANSLAAN

In deze eerste stap wordt het doorgaand verkeer zoveel mogelijk 
uit het kerngebied geweerd. Vooral het bovenlokaal verkeer, 
komende uit de richting van Bouchout naar Antwerpen, wordt 
hierbij omgeleid via de Schanslaan. (principeschema)
Zowel de woontypologie als het straatprofiel van de Schanslaan 
laten toe het doorgaand verkeer te bundelen op de Schanslaan, 
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zonder te moeten inbinden op de verblijfskwaliteit in deze straat. 
Het is een brede straat met voornamelijk vrijstaande woningen 
met een voortuinstrook. De herinrichting van deze straat zet 
voornamelijk in op de versterking van het woonkarakter, ruimte 
voor een volwaardig fietspad en veilige oversteekplaatsen. De 
materiaalkeuze voor de verharding van de weg staat in functie van 
de geluidsoverlast naar de omwonende. Op regelmatige afstand 
worden verkeersremmende maatregelen getroffen die helpen 
een ontwerpsnelheid van maximum 50km/u af te dwingen.
Het kruispunt Schanslaan - Lucien Hendrickxlei is vandaag zo 
ingericht dat de hoofdbeweging naar het centrum via de Lucien 
Hendrickxlei gebeurt. Bij de herinrichting van het kruispunt wordt 
de hoofdrichting gewijzigd naar de Schanslaan. Zo wordt het 
verkeer weggeleid van het kerngebied en de schoolomgevingen. 
Om te vermijden dat doorgaand verkeer de Jozef Reusenslei 
gebruikt, dient de aansluiting van de Schanslaan op de 
Herentalsebaan geoptimaliseerd te worden. Dit kan door 
verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt Schanslaan-
Herentalsebaan. Om de doorstroming op de Herentalsebaan 
niet te verminderen en inrijdend verkeer naar het centrum van 
Borsbeek te vermijden (de kortsluiting tussen R11 en N116), 
worden de recent geplaatste lichten aan de Jozef Reusenslei 
aangepast. Deze verkeerslichten geven enkel nog rood  op de 
Herentalsebaan voor overstekend fietsverkeer (richting Fort 2) of 
verkeer dat uit de Kandonklaarwijk (Wommelgem) komt.  
De heraanleg van de Schanslaan is binnen het ruimer 
mobiliteitsverhaal een optimalisering en structurering van de 
verkeerstromen binnen het kerngebied, in het bijzonder het 
afbouwen van het doorgaand verkeer doorheen het kerngebied. 
Op microniveau wordt de kwaliteit van de publieke ruimte 
verbeterd met ruime aandacht voor een volwaardig fietspad, de 
verkeersleefbaarheid en veiligheid. 

2.2 wEREN VAN NOORD-zUID VERKEER OP DE LUcIEN 
hENDRIcKxLEI

De tweede stap, in het weren van doorgaand verkeer door het 
kerngebied, bestaat erin geen inrijdend verkeer meer toe te laten  
in de Lucien Hendrickxlei vanaf de Schanslaan (zuidzijde). Enkel 
busverkeer kan nog via de Hendrickxlei het kerngebied inrijden. 
Om te vermijden dat verkeer de Ackerdockstraat als alternatieve 
toegang tot het kerngebied gaat gebruiken, krijgt deze straat, 
centrumuitwaarts, eveneens een enkele rijrichting.
De huidige inrichting van het centrale kruispunt (Robianostraat-
Lucien Hendrickxlei)maakt dat de meest centrale plaats van 
Borsbeek als een infrastructurele ruimte wordt ervaren. 
Bij de aangepaste verkeerscirculatie (Lucien Hendrickxlei 
en Ackerdockstraat enkel nog uitrijdend verkeer mogelijk, 
gewijzigde verkeerslichten Jozef Reusenslei-Herentalsebaan) 
zijn verkeerslichten niet meer nodig. Ook de voorsorteerstroken 
kunnen verdwijnen.  Door het kruispunt te herleiden tot zijn 
minimale proporties ontstaat een kruispunt op schaal van het 
dorp.  
Borsbeek wordt bedient door 8 buslijnen. Door de 
businfrastructuur prominenter aanwezig te maken en te linken 
aan de centrumpleinen wordt niet enkel het openbaar vervoer 
gepromoot maar ontstaan er ook synergieën tussen plein en 
wachtaccommodatie. (bus en erf in schema opnemen?)
De heraanleg van het kerkplein zit niet in deze open oproep. 
Een toekomstige verdere heraanleg kan het kerkplein tot een 
volwaardige evenementenruimte maken. Door nu al een beperkt  
aantal ingrepen aan de randen van het plein te doen, kan de 
functionaliteit van het plein als verblijfsruimte sterk verbeteren. 
De verblijfskwaliteit dient voornamelijk aan de ingang van 
de kerk, de historisch ligging van het kerkplein, verbeterd te 
worden. (ferrraris) Dit is tevens de toegang tot de school. Door 
geen verkeer meer te laten rondrijden rond het kerkplein, wordt 
de verblijfskwaliteit en veiligheid aan de schoolpoort sterk 
verbeterd. De huidige parking blijft hierbij toegankelijk maar de 
verbinding met de achterliggende schoolingang wordt geknipt. 
Langs de Jozef Reusenslei wordt een zone voor kort parkeren 
voorzien voor het afzetten en ophalen van kinderen. 
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Op deze manier ontstaat een lussysteem voor het parkeren in 
het kerngebied. Komende van de Robianostraat passeer je alle 
parkeerplaatsen in één beweging: parkeren op de huidige parking 
op het kerkplein, kort parkeren langs de Jozef Reusenslei of 
parkeren op het plein onder de watertoren. Vanaf de watertoren 
is een keerbeweging mogelijk om terug het centrum in te rijden 
(voorbij de watertoren kan je nog enkel het dorp uitrijden) 
(circulatieschema)
Het doorgaande verkeer weren uit de Lucien Hendrickxlei zorgt 
voor een sterke verbetering van de verkeersleefbaarheid in het 
kerngebied, biedt een oplossing aan de vele parkeerbewegingen 
aan de ingang van de school en geeft de mogelijkheid het 
openbaar vervoer prominenter aanwezig te maken. 
Door de Lucien Hendrickxlei enkel in één richting te knippen 
blijven alle straten binnen het centrum én in de zuidelijke 
openruimte altijd toegankelijk, eventueel met een beperkte, voor 
lokale verplaatsingen, realistische omrijbeweging t.o.v. vandaag.  

2.3 LUcIEN hENDRIcKxLEI – JOzEF REUSENSLEI AS VOOR OV 
EN FIETSVERKEER

Door het doorgaand verkeer terug te dringen uit het kerngebied 
en het om te leiden naar de Schanslaan, komt er in de centrale 
as Hendrickxlei – Jozef Reusenslei voldoende ruimte vrij voor het 
openbaar vervoer en fietsverkeer.  De functionele bovenlokale 
fietsroute wordt  een feit. 
De Schanslaan krijgt een volwaardig uitgerust fietspad. Zo kan 
het de taak van alternatieve fietsroute opnemen

2.4 DOORTREKKEN ENKELE RIchTINg TOT cORLEyLEI

Indien de vorige maatregelen onvoldoende het aantal 
doorgaande verkeersbewegingen doorheen Borsbeek hebben 
teruggedrongen, kan een volgende stap gezet worden. 
De enkele rijrichting in de Lucien Hendrickxlei wordt 
doorgetrokken tot  aan de Corleylei. Hierdoor is  geen doorgaand 
verkeer meer mogelijk naar het centrum van Borsbeek in de 
ochtenspits. Het sluipverkeer vanuit het zuiden wordt volledig 
geweerd uit het centrum. 
Bus- en fietsverkeer blijft wel in beide richtingen mogelijk. 
Daar deze optie, zoals hoger beschreven, het verkeersprobleem 
doet opschuiven in de richting van Wommelgem, een drastische 
wijziging betekent voor de relatie tussen enerzijds het centrum 
en anderzijds de zuidelijke open ruimte en de zuidelijke 
buurgemeenten, dient ze beschouwd te worden als een ultiem 
terugvalscenario indien de verbinding tussen de N10 en R11 niet 
gerealiseerd wordt.  

Variant: Een circulatieplan voor het landbouwgebied ressorteert 
hetzelfde resultaat
Door in alle straten (zijde Bouchout) die aansluiten op de 
Corluyslei enkel nog een zuidelijke rijrichting toe te laten, kunnen 
de meeste woningen in het landbouwgebied wel ontsloten blijven 
naar het centrum van Borsbeek en wordt het doorgaand verkeer 
geweerd uit het centrum. Zulk een complex circulatieplan lijkt 
niet wenselijk in een landelijke omgeving. Het verkeersprobleem 
zal eveneens in de richting van Wommelgem blijven opschuiven.
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uitwerking 
strategisCh proJeCt 
parkkwartier
1. DE ROBIANOSTRAAT, SCHAKEL TUSSEN 
PARKKWARTIER EN KERKDORP

De Robianostraat heeft een uitgesproken lineair karakter, maar 
straalt tegelijkertijd door de aandacht voor langzaam verkeer rust 
uit. De bestaande dwarssectie geeft binnen een evenwichtige 
maatvoering de nodige ruimte aan de aanwezige verkeersmodi: 
3 meter brede voetpaden, een dubbele richtingsfietspad die aan 
de westzijde van de Frans Beirenslaan onafgebroken zijn weg 
vervolgt richting Antwerpen en tenslotte een versmalde rijweg 
overeenkomstig de gewenste snelheidsregime met afdoende 
ruimte voor het openbaar vervoer. Dit profiel ligt dan ook 
aan de basis om in de straat een krachtige groene invulling te 
implementeren.  
De Robianostraat wordt ingericht als een formele laan.  Een 
sterk geritmeerde laanbeplanting vervult een drieledige rol: 
een functionele verwijzing naar de centrale as van de kern die 
van oost naar west loopt, een beeldende duiding van de groene 
woonomgeving ‘ParkKwartier’ en  een ruimtelijke verweving met 
het nabijgelegen landschap.    
Het perspectief voor de ganse wijk ParkKwartier is zich te 
profileren als een woonwijk waar stedelijkheid en landelijkheid 
elkaar treffen. De dwarssecties van de wijkstraten variëren van 
12 tot 18 meter breedte. Voetpaden van 1,50 meter en rijwegen 
van 5,50 meter bieden kansen voor de inplanting van een- of 
tweezijdige bomenrijen.

2. GROENE DOORSTEKEN, EEN 
REPETITIEF HERKENBAAR RUIMTELIJK 
ELEMENT 

Tussen de Frans Theyslei en het Sint-Jozefinstituut dringen 
langsheen De Robianostraat drie doorsteken door tot aan de 
Koude Beekvallei; de Frans Theyslei richting kerkhof, een smal 
informeel pad tussen een aaneengesloten huizenrij en een brede 
halfverharde wegel ter hoogte van de school vandaag in gebruik 
als parkeerruimte voor het onderwijzend personeel.
Het accentueren van de doorsteken creëert een 
stedenbouwkundige meerwaarde. De betrokkenheid van de 
open ruimte en Fort 3  in het kerngebied wordt immers zo ook 
leesbaar in De Robianostraat. De inrichting van de wegels wordt 
bewust doorgetrokken over de rijweg heen.
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variërend 2,4 6,5 1,6 4,22.52,40,25 0,25

VOETPAD RIJWEGPARKEREN VOETPADFIETSPADVOETPADPARKERENGROENE DOORSTEEK
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uitwerking 
strategisCh proJeCt 
kerkdorp
1. AFBAKENING KERKDORP 

In de koppeling van ParkKwartier en KerkDorp verknopen beiden 
structuren zich tot één kerngebied. Deze nieuwe lezing van de 
kern vormt het uitgangspunt voor het ruimere masterplan.   
Specifiek voor Kerkdorp wordt het historische kerkplein vandaag 
ervaren als het centrum van de gemeente Borsbeek. De oostelijke 
woonuitbreidingen in Borsbeek legitimeren echter het betrekken 
van andere deelruimten tot dit kerngebied. Terwijl het kerkplein 
staat voor het hart van de kern, kunnen de contrasterende 
informele ruimten / pleinen / plekken / groenzones, ter hoogte 
van de watertoren en het rustoord, worden uitgespeeld  als 
toegangen of poorten van het KerkDorp. Hierdoor ontstaan sterke 
functionele en ruimtelijke relaties tussen enerzijds de Lucien 
Hendrickxlei en het achterliggend woongebied, anderzijds tussen 
de Schanslaan en de aanpalende recentere verkavelingen. 
De drie pleinen en de tussenliggende straten spreken één 
vormentaal, weliswaar aangepast aan de bestaande of gewenste 
context. Verscheidenheid in eenheid. 

Het verbreden van het kerngebied vraagt om een integrale 
aanpak van het openbaar domein. De belangrijkste sleutel om een 
samenhangende kern te realiseren, ligt immers in de herinrichting 
van de publieke ruimte, gericht op meer leefbaarheid, aangepaste 
bereikbaarheid en grotere herkenbaarheid. Eenvormigheid 
en homogeniteit worden verkregen in de materialisering en 
verbijzondering van de openbare ruimte, afgestemd op haar 
diverse functies en gewenste uitstraling.
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2. KERKDORP IS OPGEBOUWD UIT 
VERSCHILLENDE LAGEN 

2.1 PLEKKEN (ROL = VERBLIJVEN)

Drie plekken op de hoekpunten van KerkDorp worden afgebakend 
en gedefinieerd:
-  Het kerkplein is het belangrijkste plein van de gemeente. De 
haakse hoek van De Robianostraat en Jozef Reusenslei kenmerkt 
de vorm. Een groene omgevingsaanleg refereert naar de 
historisch betekenis van de plek als kerkhofruimte, sluit aan bij 
het landelijke karakter en brengt de open ruimte tot diep in de 
kern;
- Lucien Hendrickxplein, deels verkeersplein, deels 
evenementenplein vormt een schakel of instapplek tussen 
kerkplein en het nabijgelegen fort en organiseert het school- en 
woonverkeer (fiets, bus en auto);
-  Schansplein brengt jong en oud samen; ouderlingen van rustoord 
Compostela zitten op een bank, kinderen spelen in de speeltuin 
en buurtbewoners kunnen er recreëren. Het Schansplein brengt 
de oostelijke woonuitbreiding in de gemeente dichter tot in de 
kern, en vormt alzo een stapsteen tussen het individueel wonen 
en het openbare leven. 

2.2 RAAMWERK (ROL = VERBINDEN) 

Het raamwerk zorgt voor aanhechting met de omgeving en 
voor de nodige verbinding  tussen de drie plekken. Drie lijnen 
zijn hiervoor aanwezig: de dominantere lijn Akkerdonckstraat 
verbindt kerkplein en Schansplein, de overgang tussen Jozef 
Reusenslei en Lucien Hendrickxlei betrekt beide pleinen op 
evidente wijze  op  elkaar en de wandelweg langs RVT Compostela 
en watertoren creëert een rustige verbinding tussen Schansplein 
en Lucien Hendrickxplein.

2.3 DORPSDISTRIBUTEUR  (ROL = UITWISSELEN)

Plekken en raamwerk staan in voor een informele uitwisseling 
tussen de kern en haar randen, tussen de kern en achterliggende 
wijken, tussen de kern en de open ruimte en tenslotte tussen het 
kerngebied van Borsbeek en de fortengordel. 

2.4 DORPSINTERIEUR (ROL = UITBREIDEN)

Het bouwblok gevormd door de Akkerdonckstraat, Schanslaan, 
Lucien Hendrickxlei en Jozef Reusenslei biedt de mogelijkheid 
een bijzondere rol op zich te nemen. Door strategisch ingrijpen 
van de gemeente in het bouwblok  kan een stedenbouwkundige 
meerwaarde voor het gehele kerngebied ontstaan. 

De ontwikkeling  van het binnengebied kan een tussenschaal 
creëren; een intermediaire zone tussen enerzijds de macroschaal 
van het kerngebied met haar  pleinen en straten en anderzijds de 
microschaal van tuinen, onbebouwde zones,  aangename groene 
onontgonnen plekjes en verdoken gebouwen.  Herschikken van 
percelen, optimaliseren van de toegankelijkheid, versterken 
van het bestaand programma (ouderlingentehuis, woningen, 
jeugdcentrum, doorsteken en kleine pleintjes) en toevoegen van 
collectieve programma’s (bv. academie, bibliotheek, gemeentelijk 
centrum)  valoriseert het dorpsinterieur tot een doorwaadbaar 
en attractief binnengebied opgespannen tussen de drie pleinen 
van KerkDorp. Een open en sociale ruimte brengt nieuwe relaties 
tussen de pleinen tot stand. 

Door de versterking van het bouwblok,  in relatie met de 
aanpalende straten en pleinen, ontstaat een ruimere beleving 
van het kerngebied.
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3. dorpsdistributeur (rol = uitwisselen) 4. dorpsinterieur (rol = uitbreiden)



3. ONTWERPRICHTLIJNEN 

3.1 EEN REPETITIEF ONTWERPELEMENT 

De drie pleinen vormen openbare ruimten die een strategische 
plaats innemen als knooppunten in het kerngebied. In het 
masterplan wordt voorgesteld om de ruimten te versterken door 
een herkenbaar, repetitief ontwerpelement te introduceren. 
Langgerekte, luie trappen bakenen de pleinen af, zorgen voor 
beweging en brengen eenheid in het kerngebied. 

De bedoeling is dus de pleinen een onderling verwante inrichting 
te geven. De context en de toegewezen rol geeft echter 
ruimte aan wisselende interpretaties en lijnvoeringen van het 
ontwerpelement. De opvallende eigentijdse randen zijn een 
zachte opstap naar de bijhorende verblijfsruimte.  

3.2 EEN GROENE INRICHTING

Het landelijk karakter in KerkDorp vertaalt zich in groene 
grondvlakken ingezaaid met gras. Voor Kerkplein en Schansplein 
worden aan het gehandhaafde bestand van inheemse bomen, 
indien nodig, nieuwe bomen toegevoegd om het beeld van een 
‘green’ te realiseren.

Stroken verhard gras laten verschillende activiteiten toe op het 
Kerkplein. De groene ruimten van de schooltuin en de watertoren 
flankeren het Lucien Hendrickxplein en vormen het groene kader 
van deze deelruimte. De grasweide op het Schansplein is als 
speelplek sterk buurtgericht.  

3.3 EEN MOZAÏEK VAN AFWISSELEND OPEN EN 
GESLOTEN RUIMTEN 

Diversiteit in het bouwblok zorgt voor afwisseling in de beleving 
van het binnengebied. Toegangen langs de rand doordringen 
diep het bouwblok binnen zonder het bouwblok te versnijden. 
Perspectieven geven in het ontwerp immers geen totale doorkijk 
of lange zichtlijnen, maar botsen steeds aan tegen gebouwen of 
ommuurde tuinen.  Zo ontstaat een patroon van alternerende 
open ruimtes en gebouwen.  

Eenvormige bestrating, beplanting en straatmeubilair garandeert 
een integrale en kwalitatieve aanpak; een  onafgebroken 
tapijt drapeert de open ruimtes van het binnengebied tot een 
eigenzinnige sterke persoonlijkheid.
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1. een repetitief ontwerpelement

2. een groene inrichting

3. mozaïek van afwisselend open en gesloten ruimten



3.4 EEN KRACHTIGE BOMENSTRUCTUUR 

Een bomenstructuur van krachtige lijnen homogeniseert de 
architecturale diversiteit van de gemeente tot een harmonisch 
landschap.  Laanbeplanting definiëren de structurele dragers 
van het wegennet tot een samenhangende dorpse ruimte. 
Verder worden de trappartijen begeleid door strakke dubbele 
bomenrijen. Solitaire bomen uitgestrooid over de graspartijen 
gedragen zich als tegenhangers van de rechtlijnige bomenrijen.

3.5 EEN AANGEPASTE VLOER

De materialisering en de inrichting van straten en pleinen wordt 
afgestemd op de gebruiksintensiteit en het beoogde beeld. 
Terwijl samenhang in de materiaalkeuze de organisatie en 
structuur in het kerngebied ondersteunt, krijgt de Schanslaan als 
de nieuwe noordzuid verbinding een eigen specifieke functionele 
inrichting.

De typisch driedeling voetpad / straat / voetpad blijft in de 
kern behouden, mits subtiele correcties. Het materiaal is van 
dezelfde familie, maar textuur, formaat, legverband kunnen 
verschillen. Lichte hoogteverschillen markeren het voetgangers- 
of autodomein.
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4. een krachtige bomenstructuur

5. een aangepaste vloer



4. MASTERPLAN KERKDORP 
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deel v

ontwerp proJeCtzone

sChanslaan – luCien hendriCkxlei – JozeF 
reusenslei
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1. ONTWERP JOZEF REUSENSLEI - LUCIEN 
HENDRICKXLEI 

1.1 GEWENSTE STRUCTUUR JOZEF REUSENSLEI - 
LUCIEN HENDRICKxLEI

ROL IN hET wEgENNET
Centrumstraten met pleinfunctie , gelegen binnen de afbakening 
van het kerngebied.

STEDENBOUwKUNDIg VISIE
Het ontwerp van beide pleinen moet fungeren als een 
gemeentelijke katalysator. Het kerkplein is beeldbepalend. De 
betreedbaarheid ervan wordt vergroot mits behoud van het 
groene karakter. Het L. Hendrickxplein is ontworpen als organisator 
van heel wat bewegingen in de buurt van het Sint-Jozefinstituut. 
Het regelt het verkeer tussen schoolgaande jongeren, wachtende 
ouders en aanrijdende bussen. Tevens moet het plein een sterk 
publiek karakter krijgen door de toevoeging van een publiek 
programma in het aanpalend bouwblok of op het vrijliggend 
terrein ten zuiden van de watertoren. Het L. Hendrickxplein 
wordt ingericht als een open ruimte met polyvalent karakter 
zodat het tevens inzetbaar is als evenementenplein. Gemakkelijke 
verbindingen staan in voor  uitwisselingen tussen het plein en 
het binnengebied van het bouwblok. 

LANDSchAPPELIJKE INRIchTINg
De kerktuin, een landschappelijk horizontaal groen baken, is de 
plek bij uitstek om de landelijkheid en het dorps karakter van 
de gemeente uit te drukken.  Een kader van bomen omsluit de 
zachte trappenpartij van het Kerkplein. 
Een lineaire bomenstructuur langs de rand van het L. 
Hendrickxplein opent en geleidt het plein richting open ruimte en 
staat in scherp contrast met de solitaire bomen in de schooltuin.
Door beperkte hoogteverschillen (4.5 cm) tussen rijweg, 
parkeerruimte en voetpaden, ontstaat één ruimte.  Ook het 
gebruik van eenzelfde afboordingsmateriaal voor trottoirbanden 
en trapelementen  levert een homogeen, samenhangend beeld 
op. 

VERKEERSKUNDIgE ASPEcTEN EN VERKEERSTEchNISchE 
UITRUSTINg
- Gemengd verkeer - zone 30;
- Ontwerpsnelheid 30 km/u - supprimeren verkeerslichten 
kruispunt centrum;
-Fietsruimte gemarkeerd  door aanleg van fietssuggestiestroken;
- Tussen toegang hoeve L. Hendrickxlei en Schanslaan (toegang 
Fort 3) enkelrichtingsverkeer, dubbelrichtingsverkeer voor bussen 
en fietsers;
- Aanleg verhoogde busbaan tussen toegang hoeve L. Hendrickxlei 
en Schanslaan (toegang Fort 3), door beperkt busverkeer tevens 
inzetbaar als fietspad in noordelijke richting;
- Het  plein biedt plaats aan 40 parkeerplaatsen;
- Vrije bushalte in oksel van rijweg zijde watertoren, busstopplaats 
op rijweg zijde Sint-Jozefinstituut;
- K&R (8pp – kort parkeren) langs kerkplein in Jozef Reusenslei, 
geritmeerd door een bomenrij.
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1.2 ONTWERP JOZEF REUSENSLEI – LUCIEN 
HENDRICKxPLEIN
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1.3 ONTWERP LUCIEN HENDRICKxLEI
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0.25variërendvariërend 0.25 5 21566,2 1

VOETPAD BUSHALTE RIJWEG VOETPADPARKEERRUIMTE

PLEINRAND PLEIN

0.25variërendvariërend 0.25 5 21566,2 1

VOETPAD BUSHALTE RIJWEG VOETPADPARKEERRUIMTE

PLEINRAND PLEIN

1.4 DWARSSECTIE

Profiel deel 1 tussen De Robianostraat en toegang hoeve L. 
Hendrickxlei: rijweg 6.20 m, goten en fietssuggestiestroken 1.50 
m inbegrepen / breedte voetpaden variërend;
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1,5 2 0,25 3,75 3 2,5 1,5

VP RIJWEG PPPP VP

0,5

BUSBAAN - FIETSPAD

Profiel deel 2 tussen toegang hoeve L. Hendrickxlei en Schanslaan 
(toegang Fort 3): rijweg 3,75 m, goot en fietssuggestiestrook 1.50 
m inbegrepen / busbaan 3 m / langsparkeren 2 m, 2.50 m zijde 
busbaan/ voetpaden minimaal 1.50 m.
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1.5 ONTWERPLAGEN MATERIAAL, GROEN, 
MEUBILAIR EN VERLICHTING

MATERIAAL
Het kerngebied wordt aangelegd in eenzelfde basismateriaal, 
namelijk hoogwaardige, veredelde betonproducten in grijze 
tinten. Belangrijk is de afwerkingsgraad, de legverbanden, 
de kleur, het formaat en de textuur van de straatstenen voor 
voetpaden, voor de trapelementen en voor de rijwegen. Deze 
laatste wordt uitgevoerd in gegoten beton.   
De rand of zoom van het bouwblok krijgt door een verschillend 
materiaalgebruik een sterke signaalfunctie als instap naar het 
attractieve en doorwaadbare binnengebied. Door het gebruik van 
Grèskassei (15x15) ontstaat hier een continue ruimte. Lijngoten 
geven richting aan en creëren een intieme buurt.  
Klinknagels en bronzen voegen bakenen de ruimte af voor 
respectievelijk de fietsers en parkeerplaatsen. 

gROEN 
Bestaande waardevolle bomen worden behouden, voor de 
nieuwe bomenstructuren wordt gekozen voor lindebomen (Tilia 
cordata).  

MEUBILAIR EN VERLIchTINg
Meubilair en verlichting is van eenzelfde materiaal en kleur. 
Enkel in de kerktuin komen houten Engelse tuinbanken. Voor de 
verlichting wordt voor één type gekozen met een eenvoudige 
armatuur. Grondspots markeren gebouwen (kerk en/of 
watertoren) en de structurerende bomenrijen op het Kerkplein 
en L. Hendrickxplein.
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2. ONTWERP SCHANSLAAN

2.1 GEWENSTE STRUCTUUR SCHANSLAAN

ROL IN hET wEgENNET
De Schanslaan verbindt de zuidelijke agrarische ruimte met de 
Herentalsebaan , ontsluit de residentiële woonwijken en vangt 
het verkeer op tussen de N10 en N116. Een geïntegreerde 
benadering  en doordachte herinrichting tracht een leefbare 
omgeving te verzoenen met de verkeerskundige rol van de 
Schanslaan in de nieuwe verkeersstructuur van Borsbeek.

STEDENBOUwKUNDIg VISIE
De Schanslaan vormt de noordzuid ruggengraat in het oostelijk 
deelgebied van de gemeente. De weg is dus een scharnier tussen 
dorpskern en residentiële wijken, een intermediaire zone tussen 
dorpskern en open ruimte ter hoogte van het Vremdevoetpad.
Aandacht voor de leefbaarheid door het implementeren van 
verkeersremmende en milderende maatregelen (volwaardige 
fietspaden, veilige oversteken en een sterke bomenstructuur),  
zorgt voor het ontmoedigen van het doorgaand verkeer.

 Het belang van continuïteit in de dwarsrelaties is primordiaal om 
maximale integratie te bewerkstelligen.  Deze dwarse connecties 
zijn ter hoogte van Korenveld in het noorden, Akkerdonckstraat 
(centraal gelegen), Vremdevoetpad en Fort 3 in het zuiden, 
vormgegeven als beveiligde, licht verhoogde oversteekplaatsen 
voor voetgangers en fietsers. 

LANDSchAPPELIJKE INRIchTINg
Een groene laan versterkt de beeldwaarde, handhaaft de 
gewenste snelheidsregime en vergroot de leefbaarheid en 
verblijfskwaliteit.  

VERKEERSKUNDIgE ASPEcTEN EN VERKEERSTEchNISchE 
UITRUSTINg
- Gescheiden verkeer;
- Ontwerpsnelheid 50 km/u - rijwegbreedte 5.50 m (kruisende 
auto en vrachtwagen mogelijk);
- Door schuin oplopende trottoirband van 0.40 m verbreedt 
rijweg tot 6.30 m (kruisende vrachtwagens mogelijk); 
- Lichten geregeld kruispunt Schanslaan / Herentalsebaan – 
supprimeren of aanpassen verkeerslichten Akkerdonckstraat / 
Schanslaan;
- Uitvoegstrook voor rechts afslaand verkeer ter hoogte van het 
kruispunt Herentalsebaan;
- Verkeersremmende maatregelen: minimale wegbreedte van 
5.50 m en asverschuivingen dwingen gewenst snelheidsregime 
af; 
- Alternerend eenzijdig parkeren volgens de ritmiek van de 
asverschuivingen;
- Een brede trottoirband vereenvoudigt parkeermanoeuvre en 
vermijdt stremmende doorstroming;
- Vrijliggende en verhoogde fietspaden – geen hoogteverschillen 
tussen fiets- en voetpad.1.2 ONTWERP SCHANSLAAN
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2.2 ONTWERP SCHANSPLEIN
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2.3 DwARSSEcTIE SchANSLAAN

Rijweg 5.50 m goten inbegrepen /overrijdbare trottoirbanden 
0.40 m / parkeerstrook 2.00 m / fietspaden 1.50 m / voetpaden 
1.50 m
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dwarssectie schanslaan: kruisende vrachtwagens



2.4 ONTWERPLAGEN MATERIAAL, GROEN EN 
VERLICHTING

MATERIAAL
Voor de Schanslaan wordt gekozen voor een sterke functionele 
materialisering;  rijweg in asfalt, voetpaden in standaard 
betonstraatstenen en fietspad in gegoten beton (met eenzelfde 
toplaagafwerking als de betonstraatsteen).

Ter hoogte van Schansplein / Akkerdonckstraat en Lucien 
Hendrickxlei / Fort 3 worden de materialen van de respectievelijke 
straten doorgetrokken tot tegen de rijweg. Dit versterkt de 
poortfunctie van beide ruimten richting de kern aanzienlijk. Het 
fietspad wordt hier gemarkeerd door klinknagels. 

gROEN 
De bloeiende een verkleurende sierwaarde van de Acer 
platanoides ‘Emerald Queen’, een inheemse boom in Europa, is 
uiterst geschikt als straatboom in deze hardere omgeving.

MEUBILAIR EN VERLIchTINg
De Schanslaan wordt uitgerust met een functionele verlichting.
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variërend 0,3 4 0,3 5,5 variërend

VOETPAD RIJWEG PARKEERPLAATS VOETPAD

3. ONTWERP AKKERDONCKSTRAAT
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dwarssectie akkerdonckstraat


