
Eerste ideeën 

In dit document vind je eerste ideeën van het studiebureau ‘BUUR Part of Sweco’. Op basis van de projectambitie
die het bestuur samen met inwoners, bezoekers en handelaars opmaakte, heeft het studiebureau ideeën 
getekend. Per deelgebied zijn er verschillende eerste ideeën uitgewerkt. 

We willen…
✓ de dorpskern verkeersveiliger maken

✓ de dorpskern groener maken

✓ de dorpskern bruisender maken

✓ zorgen voor meer beleving

✓ ons karaktervol patrimonium en erfgoed meer zichtbaar maken

✓ ontmoeting stimuleren

De keuze voor het definitieve ontwerp is nog niet gemaakt. Wat wél vaststaat, is dat het ontwerp moet voldoen 
aan de hierboven omschreven ambities. 

Op 29 maart zijn de eerste ideeën besproken tijdens een participatieavond. Op 1 juni is er een nieuw 
participatiemoment. Alvorens er beslissingen genomen worden, krijgen alle inwoners, bezoekers, handelaars -
kortom iedereen die wil - nog de kans om feedback te geven op hoe de dorpskern er in de toekomst zal uitzien. 

https://bpart-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vajm67h5245lzb1eb03gaohgyqo1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%2220222701_Projectamb_definitief.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%2720222701_Projectamb_definitief.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5ZDYEOOE44JMZIUC%2F20220404%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220404T205224Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7290d45da239d6aa03a1631b1fa919a8979aa0cbe1cd60035e703f74e4d7ba02


Dorpsplein – Idee 1

De krachtlijnen van dit idee:
- Maximaal verhard dorpsplein.
- Parkeren: Blauwe zone aan noordzijde 

N18 blijft behouden en wordt eventueel 
uitgebreid naar het oosten. Parkeren op 
het dorpsplein is niet meer mogelijk. De 
privé-parkings blijven bereikbaar via een 
‘brandweg’ over het plein.

- Knip aan Rimbaud: auto’s kunnen hier niet 
meer inrijden, waardoor een gevaarlijk 
verkeerspunt verdwijnt.

- Knip aan Koning Boudewijnlaan: auto’s 
kunnen hier niet meer inrijden, waardoor 
het dorpsplein autoluw wordt.

- Markt: blijft mogelijk op het dorpsplein.
- Kermis: blijft mogelijk op het dorpsplein.
- Evenementen zoals ‘Zomer op het plein’: 

blijven mogelijk op het dorpsplein.
- Inrichten van een hoppinpunt: een 

bushalte met comfortabele wachtruimte 
en ruime fietsenstalling. Hier worden 
deelfietsen en een deelauto voorzien voor 
busreizigers die een bestemming hebben 
in Oud-Turnhout. 



Dorpsplein – Idee 2

De krachtlijnen van dit idee:
- Maximaal groen dorpsplein
- Parkeren: Blauwe zone aan noordzijde N18 

blijft behouden en wordt eventueel 
uitgebreid naar het oosten. Parkeren op het 
dorpsplein is niet meer mogelijk. De privé-
parkings blijven bereikbaar via een 
‘brandweg’ over het plein.

- Knip aan Rimbaud: auto’s kunnen hier niet 
meer inrijden, waardoor een gevaarlijk 
verkeerspunt verdwijnt.

- Knip aan Koning Boudewijnlaan: auto’s 
kunnen hier niet meer inrijden, waardoor het 
dorpsplein autoluw wordt.

- Markt: kan op de zuidwestelijke rand van het 
dorpsplein.

- Kermis: kan in dit idee niet op het 
dorpsplein, die moet dan op een andere 
centrale en visibele locatie, bijvoorbeeld aan 
de St. Bavo kerk.

- Evenementen zoals ‘Zomer op het plein’: 
blijven mogelijk op het dorpsplein

- Inrichten van een hoppinpunt: een bushalte 
met comfortabele wachtruimte en ruime 
fietsenstalling. Hier worden deelfietsen en 
een deelauto voorzien voor busreizigers die 
een bestemming hebben in Oud-Turnhout. 



Dorpsplein – Idee 3
De krachtlijnen van dit idee:
- Kleinere verharde pleinzone met speelse 

groenzones.
- Parkeren: Blauwe zone aan noordzijde 

N18 blijft behouden en wordt eventueel 
uitgebreid naar het oosten. Parkeren op 
het dorpsplein is niet meer mogelijk. De 
privé-parkings blijven bereikbaar via een 
‘brandweg’ over het plein.

- Knip aan Rimbaud: auto’s kunnen hier niet 
meer inrijden, waardoor een gevaarlijk 
verkeerspunt verdwijnt.

- Knip aan Koning Boudewijnlaan: auto’s 
kunnen hier niet meer inrijden, waardoor 
het dorpsplein autoluw wordt.

- Markt: blijft mogelijk op het dorpsplein.
- Kermis: blijft mogelijk op het dorpsplein
- Evenementen zoals ‘Zomer op het plein’: 

blijven mogelijk op het dorpsplein.
- Inrichten van een hoppinpunt: een 

bushalte met comfortabele wachtruimte 
en ruime fietsenstalling. Hier worden 
deelfietsen en een deelauto voorzien voor 
busreizigers die een bestemming hebben 
in Oud-Turnhout. 



Dorpsplein – Idee 4

De krachtlijnen van dit idee:
- Maximaal verhard dorpsplein.
- Parkeren: Blauwe zone aan noordzijde 

N18 blijft behouden. Parkeren naast het 
dorpsplein blijft mogelijk en wordt blauwe 
zone.

- Knip aan het gemeentehuis: auto’s kunnen 
niet meer voor het gemeentehuis rijden, 
hierdoor komt er veel ruimte vrij. Fietsers 
kunnen hier wel over het plein rijden.

- Markt: blijft mogelijk op het dorpsplein.
- Kermis: blijft mogelijk op het dorpsplein.
- Evenementen zoals ‘Zomer op het plein’: 

blijven mogelijk op het dorpsplein.
- Inrichten van een hoppinpunt: een 

bushalte met comfortabele wachtruimte 
en ruime fietsenstalling. Hier worden 
deelfietsen en een deelauto voorzien voor 
busreizigers die een bestemming hebben 
in Oud-Turnhout. 



Dorpsplein – Idee 5

De krachtlijnen van dit idee:
- Maximaal groen dorpsplein.
- Parkeren: Blauwe zone aan noordzijde 

N18 blijft behouden. Parkeren naast het 
dorpsplein blijft mogelijk en wordt blauwe 
zone.

- Knip aan het gemeentehuis: auto’s kunnen 
niet meer voor het gemeentehuis rijden, 
hierdoor komt er veel ruimte vrij. Fietsers 
kunnen hier wel over het plein rijden.

- Markt: kan op de zuidwestelijke rand van 
het dorpsplein.

- Kermis: kan in dit idee niet op het 
dorpsplein, die moet dan op een andere 
centrale en visibele locatie, bijvoorbeeld 
aan de St. Bavo kerk.

- Evenementen zoals ‘Zomer op het plein’: 
blijven mogelijk op het dorpsplein.

- Inrichten van een hoppinpunt: een 
bushalte met comfortabele wachtruimte 
en ruime fietsenstalling. Hier worden 
deelfietsen en een deelauto voorzien voor 
busreizigers die een bestemming hebben 
in Oud-Turnhout. 



Dorpsplein – Idee 6

De krachtlijnen van dit idee:
- Kleinere verharde pleinzone met speelse 

groenzones.
- Parkeren: Blauwe zone aan noordzijde 

N18 blijft behouden. Parkeren naast het 
dorpsplein blijft mogelijk en wordt blauwe 
zone.

- Knip aan het gemeentehuis: auto’s kunnen 
niet meer voor het gemeentehuis rijden, 
hierdoor komt er veel ruimte vrij. Fietsers 
kunnen hier wel over het plein rijden.

- Markt: blijft mogelijk op het dorpsplein.
- Kermis: blijft mogelijk op het dorpsplein.
- Evenementen zoals ‘Zomer op het plein’: 

blijven mogelijk op het dorpsplein
- Inrichten van een hoppinpunt: een 

bushalte met comfortabele wachtruimte 
en ruime fietsenstalling. Hier worden 
deelfietsen en een deelauto voorzien voor 
busreizigers die een bestemming hebben 
in Oud-Turnhout. 



Ventweg – Idee 1

De krachtlijnen van dit idee:
- De ventweg wordt enkel nog toegankelijk 

met de auto voor wie in de achterliggende 
privé-parkings moet zijn.

- De ruimte die vrijkomt wordt ruimte voor 
voetgangers én fietsers. Er is een subtiele 
visuele opdeling tussen fietspad en 
voetgangerszone. 

- Er is meer ruimte voor terrassen en voor 
banken. 

- Parkeren: Er komt een brede groene zone 
tussen de steenweg en de ventweg. In dit 
idee worden de parkeerplaatsen dus 
volledig vervangen door groen. De blauwe 
zone aan de noordzijde van de N18 blijft 
behouden. 



Ventweg – Idee 2

De krachtlijnen van dit idee:
- De ventweg wordt enkel nog toegankelijk 

met de auto voor wie in de achterliggende 
privé-parkings moet zijn.

- De ruimte die vrijkomt wordt ruimte voor 
voetgangers én fietsers. Er is een subtiele 
visuele opdeling tussen fietspad en 
voetgangerszone. 

- Er is ruimte voor terrassen en voor banken 
- Parkeren: In dit voorstel worden de 

parkeerplaatsen op de ventweg vervangen 
door parkeerplaatsen langs de rijbaan. Het 
langparkeren wordt vervangen door een 
blauwe zone (max. 2 uur). Het centrale 
deel krijgt een brede groene zone tussen 
de steenweg en de ventweg. De blauwe 
zone aan de noordzijde van de N18 blijft 
behouden. 



Ventweg – Idee 3

De krachtlijnen van dit idee:
- De ventweg wordt enkel nog toegankelijk 

met de auto voor wie in de achterliggende 
privé-parkings moet zijn.

- De ruimte die vrijkomt wordt opgesplitst: 
er komt een apart fietspad (rode zone op 
het plan) en een aparte ruimte voor 
voetgangers. 

- Er is ruimte voor terrassen en voor banken 
- Parkeren: In dit idee worden de 

parkeerplaatsen op de ventweg vervangen 
door parkeerplaatsen langs de rijbaan. Het 
langparkeren wordt vervangen door 
blauwe zone (max. 2 uur). Het centrale 
deel krijgt een brede groene zone tussen 
de steenweg en de ventweg. De blauwe 
zone aan de noordzijde van de N18 blijft 
behouden. 



Tramwissel – idee 1

De krachtlijnen van dit idee:
- Vergroten van parkeerzone: De 

beschikbare ruimte wordt volledig 
ingericht als parkeerzone. Hier worden 
geen parkeerduurbeperking voorzien.

- Inrichten van een hoppinpunt: een 
bushalte met comfortabele wachtruimte 
en ruime fietsenstalling. Hier worden 
deelfietsen voorzien voor busreizigers die 
een bestemming hebben in Oud-Turnhout 
(bv. op het bedrijventerrein Bentel). 



Tramwissel – idee 2

De krachtlijnen van dit idee:
- Een deel van het plein wordt gebruikt 

als parking en een ander deel wordt 
een groene pleinzone. Er is een 
duidelijke afscherming tussen groene 
pleinzone en parkeerzone.

- Inrichten van een hoppinpunt: een 
bushalte met comfortabele 
wachtruimte en ruime fietsenstalling. 
Hier worden deelfietsen voorzien 
voor busreizigers die een 
bestemming hebben in Oud-
Turnhout (bv. op het bedrijventerrein 
Bentel). 



Tramwissel – idee 3

De krachtlijnen van dit idee:
- Groene inrichting van gevel tot gevel, 

met parkeermogelijkheid.
- Inrichten van een hoppinpunt: een 

bushalte met comfortabele 
wachtruimte en ruime fietsenstalling. 
Hier worden deelfietsen voorzien 
voor busreizigers die een 
bestemming hebben in Oud-
Turnhout (bv. op het bedrijventerrein 
Bentel). 


