
Wandeling dorpskern Holsbeek 

Vertrek De Schuur, Sint-Maurusstraat, 3220 Holsbeek  

Filmpje vertrekpunt 

 

Duur: 40 min; afstand: 3,3 km 

Ga naar https://maps.app.goo.gl/McZWv8c5a2PFQvGV7 als je deze route wilt bekijken. 

Volg de aanwijzingen hieronder beschreven, deze wijken licht af van de aangeduide route 

op de kaart. 

 

Hieronder worden er bij verschillende stops vragen gesteld. U kan uw antwoorden 

meegeven via het online invulformulier: https://forms.gle/WLi1Gvmh4yWKLd2p7  

 

0. Vertrek aan De Schuur 

‘Hoe wordt deze omgeving ervaren? Welk soort bebouwing/functies zijn hier wenselijk? Is 

dit een verblijfsplaats/of eerder doorgangsplaats?’ 

 
1. Loop naar het zuiden op de Sint-Maurusstraat 

2. Sla rechtsaf om op de Sint-Maurusstraat te blijven 

‘Dit is de belangrijkste openbaarvervoerhalte van Holsbeek. Hoe ervaren de 

gebruikers/bewoners deze halte? Wat zijn eventuele plus- en minpunten? Hoe kan de 

kwaliteit van deze halte eventueel nog worden verbeterd?’ 

 
3. Sla rechtsaf richting de Rotselaarsebaan/de N229 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P5t4IkRwoYY&feature=youtu.be
https://maps.app.goo.gl/McZWv8c5a2PFQvGV7
https://forms.gle/WLi1Gvmh4yWKLd2p7


4. Aankomst op de locatie: Rotselaarsebaan 13 

  
Tussenstop: park/sportveld: ‘Hoe wordt deze plek ervaren? Welke mogelijkheden 

schept deze ruimte voor de dorpskern?’ 

 
5. Loop naar het zuidoosten op de Rotselaarsebaan/de N229, richting de Sint-

Maurusstraat 

6. Sla rechtsaf naar de Gebr. Van Tiltstraat 

 
 

  



Tussenstop: appartementen en openruimte met zicht op Nobelberg.  

‘Wat is volgens u de waarde van de vrije percelen in dit gesloten weefsel? Welk soort 

bebouwing of welke functies zijn hier wenselijk? Welk beeld moeten we nastreven?’ (zie 

ook tussenstop in Nobelberg) 

‘Moeten (architecturale) kwaliteitseisen worden bepaald of opgelegd in regels? Hoe zou u 

dit aanpakken?’ 

  
7. Sla linksaf naar de Nobelberg 

 
 

Tussenstop: zichten op kerk en mogelijke trage verbindingen met Gebr. Van Tiltstraat 

‘Wat is de betekenis van deze open zichten voor de identiteit/beeldwaarde van het 

centrum?’ (zie ook tussenstop in Gebr. Tilstraat) 

  
  



Tussenstop: wegprofiel Nobelberg 

‘Kunnen zich hier conflicten voordoen tussen de verschillende vervoersmodi? Is een 

aanpassing volgens u noodzakelijk en in welke zin?’ 

 
8. De Nobelberg draait iets naar rechts en wordt de Kortrijksebaan 

U komt voorbij de school en het rust- en verzorgingstehuis, ook een kleuterschool en een 

Chiro grenzen aan dit gebied. ‘Welke synergie kan tussen al deze functies gezocht 

worden? Hoe dient toekomstige bebouwing/uitbreiding er uit te zien?’ 

 
 

Tussenstop: Tuincentrum 

‘Zijn soortgelijke handelscentra wenselijk in een dorpskern? Zijn er andere voorzieningen 

die volgens u ontbreken? Welke voorzieningen zou u eventueel bijkomend wensen in 

Holsbeek?’ 

 
  



9. Aankomst op de locatie: Kortrijksebaan 66 

‘Wat vind u van deze woonvorm? Wat zijn volgens u voordelen en eventuele nadelen? 

Mogen er nog meer van soortgelijke projecten komen in de dorpskernen van Holsbeek?’ 

 
10. Loop naar het westen op de Kortrijksebaan 

11. Neem de voetweg 

 
 

12. Sla linksaf naar het Schuttersveld 

 
 

  



13. Aankomst op de locatie: Schuttersveld 29.  

Bespreking woontypologie/openbare ruimte Bergenveld.‘Wat vindt u van de inrichting 

van deze publieke ruimte? Zijn er elementen die u wenst mee te geven om de inrichting 

van de publieke ruimte in Holsbeek nog te verbeteren?’ 

 
14. Loop naar het westen op het Schuttersveld, richting de Wingeweg 

15. Sla rechtsaf naar de Wingeweg 

 
 

  



16. Sla linksaf naar de Verhaegenstraat.  

Hier bevinden zich nog enkele mogelijk te bebouwen kavels. ‘Hoe dient een rand aan een 

dorpskern eruit te zien? Hoe maken we de overgang naar het achterliggende openruimte 

gebied?’ 

 
17. Sla rechtsaf om op de Verhaegenstraat te blijven 

 
18. Aankomst op de locatie: Verhaegenstraat 

RUP Sport- en recreatie. Bespreking nieuwe sportinfrastructuur. ‘Welke infrastructuur is 

hier aanwezig? Wie maakt hier gebruik van? Heeft iedereen hier toegang toe? Welke 

infrastructuur zou kunnen worden toegevoegd? Moet dit meer open/toegankelijk worden 

ingericht? Op welke manier zou dit kunnen gebeuren zonder aan de infrastructuur van de 

voetbal te raken?’ 

 

  



19. Loop om de kantine heen richting de voetbalvelden 

 
20. Laat de voetbalvelden links liggen en neem vervolgens de voetweg in de foto. 

Bespreek de landschappelijke inkleding/omheining van deze voetweg. ‘Hoe kan deze 

voetweg aantrekkelijker worden gemaakt?’ 

 
22. Aankomst op de locatie: Sint-Maurusstraat (sportschuur) 

 

Alternatief: 

20. Sla rechtsaf naar de Sint-Maurusstraat  

21. Sla rechtsaf om op de Sint-Maurusstraat te blijven 

22. Aankomst op de locatie: Sint-Maurusstraat 

 

 


