
Wandeling dorpskern Holsbeek Plein 

Vertrek: Jeugdhuis Tveldeke, Klein Langeveld 28, 3220 Holsbeek 

Filmpje vertrekpunt 

 

Duur: 1 u 6 min; afstand: 5,4 km  

Ga naar https://maps.app.goo.gl/YGjQMWj5dFiLx4gh8 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/rzCBH3NtwYjYj5xF9  

 

0. Vertrek aan Tveldeke 

 
1. Loop naar het zuidwesten op het Klein Langeveld 

‘Hoe wordt deze straat met T Veldeke, de school en de kerk ervaren? Omschrijf de 

identiteit van deze plek. Wordt dit als centrum ervaren? Wat ontbreekt eventueel? Welk 

soort bebouwing/functies zijn hier wenselijk?’ 

2. Scherpe bocht naar rechts richting het Eilandje (onder de spoorweg door) 

 
3. Weg vervolgen naar het Klein Langeveld 

4. Flauwe bocht naar rechts naar de Kessel-Losesteenweg 

Filmpje barrière spoorweg eilandje 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9pc2R5GX4aE&feature=youtu.be
https://maps.app.goo.gl/YGjQMWj5dFiLx4gh8
https://forms.gle/rzCBH3NtwYjYj5xF9
https://www.youtube.com/watch?v=MEo1S_xosnM&feature=youtu.be


5. Aankomst op de locatie: Wilselsesteenweg 371 

Op het einde van de straat in de foto zal een tunnel worden gebouwd. Dit wordt de 

hoofdtoegang tot het eilandje. ‘Hoe wordt dit ‘eilandje’ ervaren? Wat betekent de 

spoorweg- en autostrade barrière voor de bewoners?’ 

 
6. Keer terug  richting de Wilselsesteenweg 

 
7. Volg het fietspad 

 
 

  



8. Aankomst op de locatie bushalte Hulsberg 

 
11. Sla linksaf naar de Leuvensebaan 

12. Sla rechtsaf naar de Hulsbergweg 

 
13. Sla linksaf naar het Bovenveld 

14. Sla rechtsaf om op het Bovenveld te blijven 

‘Hoe wordt wonen op het Bovenveld ervaren? Als deel van Holsbeek-Plein of eerder 

Kessel-lo? Hoe kunnen de voortuinen en op het openbaar domein bijdragen aan de 

woonkwaliteit van deze buurt?’ 

 
 



16. Sla linksaf naar Bovenveld. Loop naar het noordoosten op het Bovenveld, richting de 

Schaliëndak 

Tussenstop: uitzicht op achterzijde Pastorij. 

Een deel van dit open binnengebied is in ontwikkeling (projectontwikkelaar). ‘Hoe wordt 

dit open binnengebied ervaren? Welke invulling is volgens u wenselijk? Wat zou hier 

kunnen? Hoe dient de weginfrastructuur te worden ontworpen?’ (Vragen hebben 

betrekking tot de volgende drie foto’s) 

 
17. Sla linksaf naar de Schaliëndak 

 
Filmpje Schaliëndak 

18. Aankomst op de locatie: Schaliëndak 10-8

 



19. Loop naar het noordwesten op de Schaliëndak, richting de Leuvensebaan 

20. Sla rechtsaf naar de Leuvensebaan 

 
Tussenstop: uitzicht op velden en Langeveld.  

 
Tussenstop: bespreek het profiel van de weg en de verhouding tussen de verschillende 

verkeersstromen.  

Leuvensebaan heeft een ander mobiliteitsprofiel (bussen, doorgaand verkeer,..). ‘Hoe 

ervaar je als fietser, bestuurder, busgebruiker, bewoner deze straat?’ 

 
21. Aankomst op de locatie: Leuvensebaan 207 

  



22. Neem de voetweg  

 
Tussenstop: bedrijfsgebouw 

‘Welke nabestemming kunnen percelen voor bedrijvigheid krijgen? Hoe kunnen we 

omgaan met bedrijvigheid in de dorpskern?’ 

 
23. Sla linksaf naar het Langeveld 

‘Hoe ervaar je Langeveld als fietser, autogebruiker, bewoner?’ 

 
 

  



Tussenstop: voetweg  

‘Zijn meerdere trage verbinding tussen Leuvensestraat en Langeveld wenselijk?’ 

 
24. Sla rechtsaf naar de Pleinstraat 

‘Hoe wordt de Pleinstraat ervaren als fietser, autogebruiker, bewoner?’ 

 
Tussenstop: barrière E314 en spoorweg.  

‘In hoeverre wordt dit als een barrière ervaren?’ 

 
  



31. Aankomst op de locatie: AD Delhaize 

Voorzieningen: ‘Volstaan deze voorzieningen voor de dorpskern Holsbeek-plein? Hoe 

wordt de afstand tot het dorpscentrum ervaren?’ 

Verblijfsfunctie: ‘Wat kan naar beeldkwaliteit en identiteit van deze plek beter?’ 

 
32. Loop naar het noorden, richting de Pleinstraat 

 
Filmpje barrière spoorweg winkelzone 

36. Sla rechtsaf naar het Klein Langeveld 

 
37. Aankomst op de locatie: Jeugdhuis Tveldeke 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9g0yaFxh72A&feature=youtu.be

