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Opmaak van het RUP Zolder
Voor de aanvang van het masterplan werd gestart met 
de opmaak van het RUP Zolder. Met de opmaak van 
dit RUP heeft de gemeente Heusden-Zolder de ambitie 
om in de toekomst een duidelijk en coherent ruimtelijk 
beleid te voeren in haar kern. Het RUP Zolder dient 
een nieuwe impuls te geven aan het gebied en moet 
nieuwe mogelijkheden creëren voor het bereiken van 
een samenhangende en meer uniforme gemeentelijke 
structuur.
De verschillende BPA’s en verkavelingen die de afge-
lopen decennia werden opgemaakt waren tijdsgebon-
den en soms zelfs louter pragmatisch. De bestaande 
gebiedscategorieën die vervat zijn in de BPA’s blijven 
normaliter behouden maar het RUP zal komaf moe-
ten maken met de stringente bepalingen van diverse 
BPA’s of verkavelingen. Daarnaast dienen via het RUP 
ook mogelijkheden geboden te worden voor het creë-
ren van ruimte voor innovatieve woontypologieën die 
een vernieuwde eenheid aan ruimtelijke visie moeten 
bekrachtigen.

Ontwerpend onderzoek

Vanuit de verschillende gevoerde participatiemomen-
ten werden 3 strategische sites geselecteerd waar ont-
werpend onderzoek opportuun is. Deze sites kunnen 
als casestudie inzichten verwerven voor gelijkaardige 
zones binnen het plangebied. Een eerste site bevindt 
zich in het centrum ter hoogte van het Heldenplein. 
Een tweede site bevindt zich aansluitend aan het cen-
trum ter hoogte van de uitloper tussen de Ringlaan en 
Dorpsstraat en aansluitend op de site Beekbeemden. 
Een derde en laatste site bevindt zich in het oosten 
van het plangebied ter hoogte van de site Vrijheid. De 
drie cases worden hieronder verder toegelicht.

1 | Site Centrum

Bestaanse toestand
• 1: NAC
• 2: Heldenplein
• 3: groenzone
• 4 woonzorgcentrum
• 5: Sint Vincentiuskerk
• 6: overige pleinwanden
• 7: CVO
• 8: basisschool ’t Molenholleke

Inrichtingsvoorstel
• 1: knippen Pironlaan
• 2: overgangszone met gemeenschapsvoorzienin-

gen
• 3: verkleinen plein
• 4: aparte atmosfeer
• 5: kort-parkeren
• 6: waterbuffering
• 7: nieuwe woonontwikkeling met supermarkt
• 8: nieuw schoolgebouw

2 | Site Ringlaan - Dorpsstraat

Bestaanse toestand
• 1: supermarkt
• 2: binnengebieden
• 3: bebouwing langsheen Dorpsstraat/Dekenstraat
• 4 gemeentelijk sportcomplex

Inrichtingsvoorstel
• 1: nieuwe woonontwikkeling met grootschalige 

detailhandel
• 2: afwerking van het woonlint met speciaalzaken 

en ambachtelijke bedrijvigheid
• 3: groen ingericht centraal parkeergebied

3 | Site Vrijheid

Bestaanse toestand
• 1: Rugbyclub 9
• 2: bebouwing langsheen de Sint-Annastraat

Inrichtingsvoorstel
• 1: uitbreiding van de sportvelden
• 2: nieuwe sportaccommodatie
• 3: centraal multifunctioneel plein
• 4: toegang voor traag verkeer
• 5: parkeerruimte

3 strategische sites als 
casestudie

Masterplan Beekbeemden
Het plangebied van het masterplan sluit aan op de site 
Ringlaan - Dekenstraat en omvat onder meer het cul-
tureel centrum Muze, de voormalige Witherenpasto-
rie Woutershof en de sporthal van Zolder. In de nabije 
omgeving bevindt zich eveneens de basisschool Beek-
beemden te midden van het erkend natuurreservaat 
‘Schansbeemden’ en het Domherenpark met het Dom-
herenhuis.
Het masterplan zet in op enkele concrete ruimtelijke 
principes. Zo wordt de Dekenstraat, gelegen ten zui-
den van het plangebied, geknipt om zodoende het 
Domherenpark beter te laten aansluiten. Op deze ma-
nier worden stedelijke functies verweven met het land-
schap. Op de site worden nieuwe functies geïntrodu-
ceerd zoals wonen en een gemeentelijke basisschool. 
De sportzaal wordt vernieuwd en de Witherenpastorie 
Woutershof krijgt een nieuwe invulling.
Het masterplan wordt opgemaakt met respect voor 
de Witherenpastorie Woutershof. De historische dreef-
structuur wordt verlengd richting het Domherenpark 
en vindt zo aansluiting met het Weyerke. De histori-
sche tuin wordt toegankelijk en dus ook beleefbaar ge-
maakt. Dit met brugjes over de ringgracht.
Het masterplan streeft naar een multifunctioneel ge-
bruik. Er worden twee niveaus van multifunctioneel 
ruimtegebruik onderscheiden. Op siteniveau wordt 
gesproken over het samenbrengen van verschillende 
functies. Binnen het plangebied zijn dit bijvoorbeeld de 
educatieve, recreatieve- en residentiële functies. Op 
gebouwniveau kunnen verder verschillende gedeelde 
gebruiksmogelijkheden afgetoetst worden. Zo kun-
nen verenigingen bijvoorbeeld gebruik maken van de 
turnzaal voor de organisatie van sportactiviteiten. De 
school kan eveneens lokalen ter beschikking stellen in 
functie van muzieklessen, vergaderingen en dergelijk.

Ingang van de school via het park Park met respect voor de Witherenpastorie en historische dreef

Ingang van de school via de Beenhouwersstraat Kwalitatief integreren van leveringontsluiting Witherenpastorie


