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Een ruimtelijke toekomstvisie voor 
de dorpskern van Linden

Linden wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
omschreven als een woonkern. Voor deze kern diende een totaalvisie 
uitgewerkt te worden in een nota met beeld- en kaartmateriaal.

Momenteel is in Linden geen echte centrumstraat aanwezig. 
Voorzieningen zitten deels in de Gemeentestraat, deels in de 
Wolvendreef en deels langs de N2. De gemeente wil het centrum van 
Linden terug opwaarderen door de Gemeentestraat en de Wolvendreef 
als centrumstraten te ontwikkelen. Het centrum van Linden wordt in grote 
lijnen afgebakend langs Kerkdreef, Martelarenplein en Gemeentestraat 
tussen Kasteeldreef en Houwaartstraat, maar ook delen van de 
Nachtegalenstraat, Korenbloemstraat, Pastorijstraat, Wolvendreef en 
Kortestraat kunnen tot de centrumstraat gerekend worden. 

Het beeldkwaliteitsplan(masterplan) onderzocht de mogelijkheden van 
deze centrumstraat tot op perceelsniveau.  In dat onderzoek diende ook 
het mobiliteitsaspect bekeken te worden.

Het creëren van een centrumstraat kan bevorderd worden door 
functiewijzigingen in gebouwen en ruimere bouwmogelijkheden op het 
gelijkvloerse toe te staan ten behoeve van de ontwikkeling van lokale 
voorzieningen (kleinhandel, diensten, kantoorfunctie van een vrij beroep 
of zelfstandige, beperkte kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, 
horeca…). Deze functies mogen echter niet hinderend zijn voor de 
omliggende bebouwing. Grootschalige voorzieningen, die de schaal 
van de woonkern overschrijden, moeten vermeden worden.

Om een groter draagvlak te geven aan de centrumstraat en 
wonen boven winkels te stimuleren kan de bouwhoogte worden 
verhoogd tot 3 bouwlagen (gelijkvloers, 1ste verdiep en bewoonbare 
dakverdieping),voor zover dit niet hinderend is voor achterliggende 
bewoning. Om leegstand van de bovenliggende verdiepingen te 
voorkomen dienen deze een aparte grondontsloten toegang te hebben.
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De creatie van een centrumstraat kan eveneens worden versterkt door het 
openbaar domein op te waarderen. Een herinrichting van de centrumstraat 
is aangewezen om het belang van de straat als drager van de ruimtelijke 
verkeersstructuur te visualiseren. Hier wordt voorgesteld om ze als een dreef 
te ontwikkelen. De circulatie van de wegen in het centrum dient herbekeken te 
worden om zo het sluipverkeer te verminderen.

Het beeldkwaliteitsplan focust dus op de bebouwing, de inrichting van 
(semi)-publieke (rest)ruimtes, de link met achtergelegen gebieden enz. Het 
beeldkwaliteitsplan zal niet enkel uitspraken doen over de aspecten die het 
visueel uitzicht bepalen (vormgeving, materiaalkeuze enz.), maar ook over 
de beleving en het functioneren van de ruimte (karakter, multifunctionaliteit, 
organisatie enz.).

Het doel van de opdracht was dus ruimer dan louter het opmaken van een 
beeldkwaliteitsplan, het impliceerde eveneens een stedenbouwkundige visie op 
de ruimte, een masterplan.

De bedoeling is dat het beeldkwaliteitsplan als richtinggevend toetskader 
kan worden gebruikt bij de beoordeling van concrete bouwaanvragen. Indien 
gewenst kunnen ‘harde’ richtlijnen worden verankerd met een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan. De eventuele opmaak van een GRUP maakt geen 
onderdeel uit van deze opdracht.

Tijdens de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan (masterplan) was er interactie 
met de bevolking. Opmerkingen gemaakt tijdens dit overleg werden onderzocht 
en meegenomen ter verfijning van het plan en in het kader van de opmaak van 
een visie.

Ook de gecororaad werd betrokken en ingelicht bij de opmaak van dit 
beeldkwaliteitsplan.

Het werd ook afgetoetst bij de mobiliteitsraad, de ouderraad van de scholen, 
de handelaars.

De opmaak van dit plan was een zeer interactief proces tussen het 
bureau, het bestuur, de bevolking, de adviesraden. Het was een fijne 
oefening. Het resultaat mag er zijn. Nu volgt natuurlijk de implementatie. 
We zullen met budgettaire beperkingen moeten werken, maar hebben 
zoals in het plan beschreven verschillende fasen van uitwerking voorzien. 

Met dank aan de fijne, stimulerende, verrijkende samenwerking.

Tania Roskams, Burgemeester Lubbeek
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Een ruimtelijke toekomstvisie voor de dorpskern van 
Linden

BUUR werd aangesteld als ontwerper voor de opmaak van 
een beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern te Linden. Met dit 
beeldkwaliteitsplan wordt een omvattend ruimtelijk kader naar voor 
geschoven dat het ambitieniveau van de gemeente voor een kwalitatieve 
samenhangende dorpskern bepaalt. Het beeldkwaliteitsplan tracht de 
troeven van de dorpskern te omarmen en antwoord te bieden op de 
uitdagingen op korte en lange termijn. Door een brug te slaan tussen het 
ruimtelijk beleid en het ontwerp wordt er naar gestreefd de samenhang 
in de inrichting van de ruimte te verbeteren.

Bij een tijdloze beeldkwaliteit gaat het niet om mooie stadszichten of 
landschappen op zich, maar om beelden die gebaseerd zijn op een 
breed scala aan aspecten, zoals bijvoorbeeld gewenste functies en 
programma’s, lokale karakteristieken en historie, mobiliteit. Door deze 
aspecten op elkaar te betrekken, ontstaat een overkoepelend kader 
waarbinnen verschillende projecten betekenis krijgen en waarbinnen 
gebouwen en (stads)landschappen gecreëerd worden die passen 
binnen het grotere geheel én tegemoet komen aan een maatschappelijke 
vraag.

Het beeldkwaliteitsplan is in de eerste plaats bedoeld als een inspirerend 
document dat het ambitieniveau van de gemeente weerspiegelt, maar 
is daarnaast ook belangrijk als beheers- en toetsingsinstrument, 
overigens zonder een dwingend karakter.



02 RUIMTELIJKE LEZING: DORPSKERN LINDEN 
VROEGER EN VANDAAG



In het volgende hoofdstuk worden de troeven en uitdagingen voor de dorpskern beschreven vertrekkende vanuit een ruimtelijke 
lezing. Ook werd belangrijke input verkregen vanuit een workshop met bevoorrechte getuigen (scholen, scoutsgroepen, 
handelaars, vrije beroepen, mobiliteitsraad…) die als ervaringsdeskundigen vanuit hun specifieke werkdomeinen en kennis de 
huidige situatie in Linden beschreven alsook de trends van de afgelopen jaren en de vooruitzichten voor de komende jaren.



16

  Troeven  

Compacte kern met woonwijken in het groen

Linden heeft vandaag een nog vrij compact gebleven en consistente 
landelijke dorpskern die tot op vandaag bespaard gebleven is van 
grootschalige projecten (uitgenomen het nieuwe schoolgebouw). 
Verschillende woonwijken situeren zich, ingebed in de groene omgeving, 
rondom de dorpskern.

Centraal groen hart met clustering van voorzieningen

Een groot aanbod aan gemeenschapsvoorzieningen (de scholen De 
Stip en De Linde, de scoutsgroepen, de ontmoetingscentra De Lont en 
St. Kwinten, de voetbalclub, …) ligt geclusterd rondom een centrale, 
groene centrumruimte die veelzijdig is in gebruik omwille van haar 
openheid. Deze ruimte vormt vandaag een levendige ontmoetingsplek 
voor de inwoners. Linden heeft dan ook een actief gemeenschapsleven.
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Beeldbepalend patrimonium / beschermd dorpslandschap

Het beeldbepalend patrimonium in het dorpslandschap bepaalt nog 
steeds in grote mate de identiteit van de dorpskern: De Sint-kwintenkerk 
en het kerkhof, verbonden door de Kerkdreef, de kasteeldomeinen van 
het Wit en het rood Kasteel, het Hof van Raelbeek en de pastorijwoning... 
De Kasteelhoeve en het Kasteel De Beauffort zijn samen met de 
onmiddelijke omgeving geklasseerd als beschermd dorpsgezicht.

afbakening beschermd dorpsgezicht
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Zeer aanwezige groenstructuur

Dit beschermd dorpsgezicht wordt omgeven door een, omwille van de 
heuvelachtige topografie, erg aanwezige en gevarieerde groenstructuur 
van bossen, beekvalleien en kasteelparken. De heuvelachtige groene 
omgeving en de nabijheid van trekpleisters zoals de Abdij van Vlierbeek 
en het Provinciaal Domein Kessel-Lo zorgen voor een grote aantrekking 
van recreanten vanuit de ruimere omstreken: wandelaars, fietsers, 
joggers.

Nabijheid van Leuven

Naast deze ruimtelijke kwaliteiten vormt ook de nabijheid van Leuven 
een belangrijke troef. De dorpskern ligt op fietsafstand van Leuven (+- 5 
km) en ook met de bus bestaat er een relatief performante bediening 
van en naar de dorpskern.

Lokaal apparaat van handel, vrije beroepen en 
voorzieningen

Toch heeft Linden ook een eigen lokaal voorzieningenaanbod. De 
kleinhandelszaken (bakker, Spar, bloemist, slager, schoenmaker, 
banken, …) en vrije beroepen situeren zich voornamelijk langs de 
Gemeentestraat en de Wolvendreef. De verkavelingen rondom deze 
dorpskern zijn monofunctionele woonverkavelingen die wat betreft 
handel en voorzieningen aangewezen zijn op de dorpskern.
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  Uitdagingen  

Mobiliteitsdruk in de dorpskern

Omwille van het groeiend aantal jonge gezinnen is de vraag naar, en 
ook het aanbod aan voorzieningen geleidelijk gegroeid. Een grotere 
capaciteit van de scholen, de kinderopvang, de sportinfrastructuur, … 
zorgt echter ook voor een grotere druk op de verkeersafwikkeling ter 
hoogte van de dorpskern (o.a. de Gemeentestraat, de Martelarenplaats, 
de Kerkdreef, de Nachtegalenstraat). 

De huidige verkeersafwikkeling heeft een negatieve impact op de 
beleving van het centrumgebied, vooral op piekuren: conflicten 
aan de schoolomgevingen, parkeerproblematiek, sluipverkeer …. 
Vanuit de ouderraden van beide scholen bestaat de dringende vraag 
naar een grondige reorganisatie van de verkeersafwikkeling en het 
parkeergebeuren rondom de schoolomgevingen in functie van de 
verkeersveilheid en de verblijfskwaliteit op korte termijn.

Daarnaast zijn de inwoners van Linden erg autogericht. Hoewel 
de voorzieningen gebundeld liggen rondom het groen hart van de 
dorpskern, de Gemeentestraat en de Wolvendreef, en de woonwijken 
ongeveer binnen een straal van slechts 1 km van deze dorpskern liggen, 
wordt vaak naar de auto gegrepen, ook voor korte verplaatsingen.

Eén van de oorzaken ervan is de ondermaatse aanwezigheid van 
kwalitatieve fiets- en voetpaden op de belangrijke verbindingsassen 
tussen de woonwijken en de voorzieningen in de kern (Nachtegalenstraat, 
Pastorijstraat, Gemeentestraat, Kasteeldreef, ...). Hoewel deze drager 
zijn van verschillende verkeersgebruikers beantwoordt de huidige 
aanleg meestal niet aan de voorwaarden voor een kwalitatieve en 
verkeersveilige omgeving.  
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Nieuwe woonbehoeften

In de gemeente Linden kan men vandaag spreken over een eenzijdig 
woningenbestand van grote vrijstaande huizen op ruime percelen. 
Verschillende oorspronkelijke bewoners van de verschillende 
woonwijken komen vandaag op een leeftijd waarop het huis te groot 
is, het onderhoud van de tuin te veel werk vereist, en de nabijheid 
van openbaar vervoer en voorzieningen belangrijker wordt gezien 
de verminderde mobiliteit. De vergrijzing van een deel van de 
inwoners zorgt, naast de nieuwe behoeften omwille van de wijzigende 
gezinssamenstelling (eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, 
alleenstaanden …), in vele gemeentes voor een behoefte aan nieuwe 
woningtypologieën. 

Hoewel vandaag nog in beperkte mate, minder dan in andere 
gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen, valt er in de dorpskern van 
Linden toch een stijgende trend van ‘verappartementisering’ op te 
merken. Deze trend kent een tweeledige oorzaak: enerzijds neemt de 
vraag naar kleinere woningen toe en anderzijds zijn er de hoge prijzen 
van de woningen.

Voor het opvangen van de ontwikkelingsdruk komende van de 
ontwikkelaars is de opmaak van een ruimtelijk kader belangrijk om 
een negatieve ‘verappartementisering’ van het landelijke Linden te 
vermijden. Hierbij dient dit negatieve beeld omgedraaid te worden 
naar een positief verhaal van kernversterking. Groepswoningen (zoals 
appartementen ed.) zijn waardevol gezien de toenemende vraag 
naar kleinere woningen. Echter dient de uitstraling, de schaal en de 
gebruikskwaliteit afgestemd te worden op de lokale kern van Linden.

De locaties waar nieuwe ‘grotere’ groepswoningenprojecten in de 
toekomst mogelijk worden gemaakt, moeten zorgvuldig gekozen 

worden en steeds gecombineerd worden met andere functies, een 
sterke publieke ruimte en een landschappelijk kader. Hiervoor is een 
sturend en overkoepelend kader noodzakelijk waarin wordt vastgelegd 
waar en hoe nieuwe gebouwtypologieën en publieke ruimte typologieën 
toegepast en ingericht moeten worden.
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Draagvlak voor kernversterking

Nieuwe gebouwtypologieën, groepswoningbouwprojecten, 
functiewijziging in bestaande gebouwen vormen een opportuniteit voor 
de integratie van nieuwe kernversterkende handel, horeca, kantoren en/
of vrije beroepen. Niet alleen bieden deze projecten meer ruimtelijke 
mogelijkheden voor nieuwe functies, daarnaast betekenen nieuwe 
inwoners in de kern ook een groter draagvlak voor de handel en vrije 
beroepen, zonder bijkomende aansnijding van waardevolle open ruimte 
op grote afstand van openbaar vervoer en voorzieningen.

Daarnaast dient ook een sterkere samenhang, kwaliteit en continuïteit 
in het openbaar domein de aantrekkingskracht, de leesbaarheid en de 
goede werking van de centrumruimte te versterken. Een randvoorwaarde 
om meer inwoners en nieuwe handel en voorzieningen in de dorpskern 
te trekken is immers de aanwezigheid van een kwaliteitsvolle publieke 
ruimte met grote verblijfskwaliteit waar iets te beleven valt voor jong en 
oud.

Aantakking op Regionet Oost-Brabant

Lubbeek heeft nood aan richtlijnen voor het beleid van morgen, maar 
ook voor dat van over een paar jaar, en voor over tien jaar. In het beleid 
van de gemeente zijn er verschillende fases, waarvoor de visie telkens 
anders ingezet kan worden.

De gordel van Leuven heeft te maken met een grote ontwikkelingsdruk, 

waaronder ook Lubbeek en Linden. Een gevolg van deze grote ontwikkelingsdruk is ook de druk op 
mobiliteit waar de Leuvense regio mee kampt, ondermeer omwille van het pendelverkeer vanuit de 
randgemeentes van en naar de stad.

Ook al zitten plannen nog in een onderzoeksfase, toch begint de visie rond een performant regionaal 
stedelijk openbaar vervoersnetwerk in en rond Leuven meer en meer te leven. Binnen deze visie 
worden toekomstige verdichtingsmogelijkheden gekoppeld aan een performant OV-netwerk en 
loopt een nieuwe openbaar vervoerslijn (bus in vrije bedding) door de gemeente Linden aan de 
overzijde van de Diestsesteenweg ten opzichte van de dorpskern, met een tramstop ter hoogte van 
de Wolvendreef. Indien deze, vandaag nog theoretische plannen, realiteit zouden worden, zorgt de 
optimale bereikbaarheid voor heel wat opportuniteiten, maar dient de gemeente ook een duidelijk 
ruimtelijk kader te hebben om hierop te anticiperen.

Hoewel vandaag nog niet concreet toont dit voorbeeld wel aan dat de visie in een beeldkwaliteitsplan 
de basis vormt voor een breder debat, zowel als het gaat om verdiepende studies, als bij de 
uitwerking van beleidsvisies of in de communicatie met de omwonenden. Daarbij vormt het een 
dynamisch document, dat blijft leven en meegroeit met het voortschrijdend inzicht en nieuwe 
opportuniteiten die worden ontdekt.
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  SWOT - Analyse van de 
deelstructuren  

Het is het doel van het beeldkwaliteitsplan om een overkoepelend kader 
aan te reiken dat de ruimtelijke basis vormt om deze uitdagingen aan te 
gaan. Een beeldkwaliteitsplan is echter meer dan de opsomming van 
regels om de esthetische kwaliteit van het straatbeeld en de omliggende 
bebouwing te verbeteren. Het reikt ook een omvattend ruimtelijk kader 
aan waarbinnen de verschillende projecten een betekenis krijgen.

De basis voor dit kader ligt volgens ons in de verschillende 
deelruimtes die in het landschap aanwezig zijn. Het gaat hierbij om 
enerzijds historische structuren zoals de Abdijbeek, de Kerkdreef, de 
Wolvendreef... en anderzijds nieuwe structuren.

De inzet van het beeldkwaliteitsplan is om deze structuren als dragers 
van unieke landschappen uit te spelen, elk met hun eigen kwaliteit en 
programma’s. Door deze stadslandschappen onderling beter met elkaar 
te verbinden, ontstaat een gevarieerde, duurzame en samenhangende 
dorpskern.

Een eerste ruimtelijke lezing onderscheidt volgende deelstructuren:

• Dorpsportiek: Martelarenplaats – Gemeentestraat tot aan 
Pastorijstraat  Wolvendreef tot aan Molenbeek - Korenbloemstraat

• Centraal groen hart met historische structuur kerk – kerkdreef – 
kerkhof

• Ontsluitingsassen Nachtegalenstraat – Pastorijstraat – 
Gemeentestraat

• Wolvendreef als centrumas

• Netwerk voor zacht verkeer

• Recreatieve groenstructuur

Voor elk van deze deelstructuren werd een SWOT-analyse opgemaakt 
die de sterktes – zwaktes – kansen en bedreigingen naar voorbrengen.
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STRENGTHS

Beeldkwaliteit

Kwalitatieve groene omgeving met 
heuvelachtige topografie

Consistente landelijke dorpskern

Beeldbepalend patrimonium 
(kerk, kasteeldomeinen, kerkdreef, 
pastorijwoning, Raelbeekhoeve)

Woonwijken in de nabijheid van de 
kern, ingebed in een kwalitatieve 
groenstructuur

Mobiliteit

Nabijheid Leuven

Performante bediening OV

Programma

Groot aantal voorzieningen geclusterd 
rondom centrale groene ruimte

Actief gemeenschapsleven

 Dorpskern Linden (geheel) 

WEAKNESSES

Beeldkwaliteit

Autogerichtheid van de Lindenaars: 
de auto is prominent aanwezig in het 
publieke ruimte

Verrommeling en versnippering van de 
publieke ruimte (ad hoc inrichtingen in 
functie van de auto, en niet in functie 
van verblijfskwaliteit)

Integratie recente projecten zonder 
ruimtelijk kader

Verloedering van landschappelijk 
ensemble (beschermd dorpsgezicht)

Mobiliteit

Sluipverkeer legt hypotheek op 
verkeersveiligheid en leefbaarheid 
van de kern

Gebrek aan / ondermaatse 
infrastructuur voor zacht verkeer op de 
belangrijke verbindingsassen tussen 
de woonwijken en de voorzieningen 
in de kern

Programma

Eenzijdig woningenbestand

Beperkte architecturale kwaliteit van 
publieke gebouwen

OPPORTUNITIES

Beeldkwaliteit

Aantrekken recreanten omwille 
van attractieve omgeving (Abdij 
van Vlierbeek, Provinciaal Domein, 
Bossen): de kern van Linden als 
stapsteen in een ruimer recreatief 
netwerk

Mobiliteit

Herorganisatie mobiliteit in functie 
van verhoging beeldkwaliteit en 
verkeersveiligheid

Programma

Ontwikkelingsdruk als aanleiding voor 
kernversterking

Behoefte aan nieuwe woontypologieën 
dragen bij aan kernversterking 
(publieke ruimte, functies)

Levendige centrumstraten

THREATS

Beeldkwaliteit / Programma

Ontwikkelingsdruk mag niet ten koste 
van de ruimtelijke kwaliteiten van de 
dorpskern

Verder aansnijden van waardevolle 
open ruimte dient vermeden te 
worden

Verappartementisering ten koste van 
landelijk karakter

Mobiliteit

Dominantie van de auto ten koste van 
de beeldkwaliteit en verkeersveiligheid 
van de publieke ruimte 

+ -* !
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STRENGTHS

Beeldkwaliteit

Patrimonium als identiteitsbepalende 
kwaliteit (kerk, pastorijwoning, 
schoolgebouwen)

Mobiliteit

Performante verbinding OV met 
Leuven

Programma

Grote dynamiek omwille van veelheid 
aan voorzieningen

Veelzijdig gebruik van de 
gemeentelijke schoolinfrastructuur 
(sportactiviteiten, naschoolse opvang, 
vergaderruimte,…)

 Dorpsportiek 

WEAKNESSES

Beeldkwaliteit

Dominantie van de auto in het 
straatbeeld, ook in de beperkte 
breedte van de Gemeentestraat

Beperkte en weinig kwalitatieve 
verblijfsplekken (banken)

Groeninrichting gericht op de 
begeleiding van de auto, niet in 
functie van beeld- en verblijfskwaliteit

Geen aanwezigheid/zichtrelatie tot OV

Molenbeek niet aanwezig in de 
publieke ruimte

Weinig kwalitatieve integratie van het 
schoolgebouw (grootschaligheid, 
dode hoeken)

Mobiliteit

Verkeersonveilige schoolomgeving 
aan beide scholen

Versnipperde inrichting werkt 
wangedrag in de hand

Kus- en rijzones functioneren niet

Snel doorgaand (sluip) verkeer zorgt 
voor onveiligheid en overlast

OPPORTUNITIES

Beeldkwaliteit

Mobiliteit als sleutel voor de 
transformatie van het publiek domein 
in functie van verkeersveiligheid en 
versterking beeldkwaliteit

Molenbeek doorheen dorpscentrum: 
mogelijke drager voor traag pad

Versterking van de beeldkwaliteit 
van de toegangen tot de dorpskern 
(bebouwing – aanleg publiek domein)

Programma

Versterkte relatie tussen functies en 
publieke ruimte (bibliotheek, scholen, 
oud-gemeentehuis, parochiehuis)

Pastorijwoning in eigendom van de 
gemeente

THREATS

Mobiliteit

Bereikbaarheid van de publieke 
voorzieningen voor alle 
verplaatsingsmodi (OV, auto, fiets, 
voetganger)

Programma

Nood aan extra voorzieningen vanuit 
de verenigingen, kinderopvang

Beperkte mogelijkheden voor nieuwe 
functies die de verblijfszone opladen 
met activiteiten

+ -* !
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STRENGTHS

Beeldkwaliteit

Identiteitsvolle historische structuur 
(kerk, Kerkdreef, begraafplaats) als 
drager van voorzieningen

Waardevol aanpalend patrimonium 
(kasteelhoeve)

Programma

Clustering van voorzieningen zorgt 
voor mogelijkheid tot samengebruik 
van open ruimte, infrastructuur en 
parking

Openheid groene ruimte biedt plaats 
aan tal van activiteiten en vormt een 
ontmoetingsplek voor verschillende 
leeftijden

 Centraal groen hart met historische structuur kerk - Kerkdreef - begraafplaats 

WEAKNESSES

Beeldkwaliteit

Parkeren tussen de bomen beschadigt 
de bomen

Restruimte en verloederd patrimonium

Watergevoeligheid voetbalterreinen

Mobiliteit

Kerkdreef: conflict parkerende auto’s 
tussen de bomen en fietspad

Breedte onvoldoende voor elkaar 
kruisende auto’s (op fietspad)

Programma

Vandalisme speelplein wegens 
gebrek aan sociale controle

OPPORTUNITIES

Beeldkwaliteit

Herstel van het beschermd 
dorpsgezicht als landschappelijk 
ensemble (inbedding in de ruimere 
groenstructuur, versterken relatie 
tussen bebouwing en open ruimte)

Watermanagement geïntegreerd in de 
landschapsstructuur

Mobiliteit

Ontlasting verkeer op kerkdreef heeft 
grote impact op de verkeersveiligheid 
in de omgeving van de verschillende 
voorzieningen

Programma

Versterken als ontmoetingsplek / 
recreatieve zone voor verschillende 
doelpublieken

Herbestemming van patrimonium als 
hefboom, grotere sociale controle

THREATS

Beeldkwaliteit / Programma

Verzoenen bereikbaarheid met 
verkeersluwe en verkeersveilige zone

Vermijden verdere inname groene 
ruimte in functie van mobiliteit (bv. 
door uitbreiding parking)

Programma

Flexibel gebruik combineren met 
gecontroleerde toegankelijkheid (cfr. 
zigeuners)

+ -* !
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STRENGTHS

Beeldkwaliteit

Door hoogteverschil in de 
Nachtegalenstraat: ‘balkon’ met mooi 
overzicht op de dorpskern

Poorten tot Lubbeek = visitekaartje 
voor de gemeente

Mobiliteit

Cruciale link tussen de verschillende 
woonwijken – voorzieningen en groen

Belangrijke rol in de verschillende 
verkeerstromen (auto-bus-fiets-
recreatieve wandelaars)

 Ontsluitingsas Nachtegalenstraat - Pastorijstraat - Gemeentestraat 

WEAKNESSES

Beeldkwaliteit

Profiel van de straten beantwoordt 
niet aan rol die deze opnemen in 
functie van beeldkwaliteit: 

• perceptie van betonnen 
‘steenweg’ temidden van de 
lokale dorpskern

• bomenrij Nachtegalenstraat 
verhindert overzicht dorpskern

• autogerichte inrichting  van de 
Gemeentestraat

Mobiliteit

Profiel beantwoordt niet aan de rol die 
deze straten opnemen in functie van 
verkeersveiligheid: 

• geen plek voor de zachte 
weggebruiker

• gevaarlijke kruispunten ter 
hoogte van de Kasteeldreef, 
Steenveldstraat, Houwaartstraat

• geen veilige oversteken ter 
hoogte van voetwegen

• sluipweg naar de E314 en Leuven

• breedte Nachtegalenstraat geeft 
aanleiding tot hoge snelheden

OPPORTUNITIES

Beeldkwaliteit / Mobiliteit

Van barrière naar connector:

• Inrichting als onderdeel van 
de dorpsportiek (m.i.v. veilige 
oversteken ter hoogte belangrijke 
verbindingen)

• Prioriteit aan zacht verkeer: de 
auto ‘te gast’

• Landschappelijke integratie in 
kwalitatieve omgeving

Heraanleg koppelen aan werken 
RIOBRA

THREATS

Beeldkwaliteit / Mobiliteit

Ontraden van doorgaand (sluip)
verkeer in functie van de leefbaarheid 
en de verkeersveiligheid

Timing heraanleg afhankelijk van 
planning RIOBRA: onderzoek 
maatregelenkorte termijn

+ -* !
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STRENGTHS

Beeldkwaliteit

Brede representatieve as

Mobiliteit

Rechtstreekse link vanuit de kern 
naar performante OV-lijn op de 
Diestsesteenweg

Programma

Dynamiek in voorzieningenapparaat

 Wolvendreef 

WEAKNESSES

Beeldkwaliteit

Sterk autogericht (parkeren aan beide 
zijden) ten koste van de kwaliteit en de 
plaats voor de zachte weggebruiker

Functionele inrichting zonder 
identiteit, geen verblijfskarakter

De oorspronkelijke dreef (bomenrij) is 
verdwenen

Mobiliteit

Snelheid verkeer omwille van 
rechtlijnigheid

Sluipverkeer naar E314

Verkeersveiligheid fietsers naast 
geparkeerde voertuigen

Programma

Niet bereikbaar vanuit aanpalende 
woonwijken

Lage densiteit aanpalend weefsel

OPPORTUNITIES

Beeldkwaliteit

Breed profiel laat veel mogelijkheden 
toe (transformatie naar 
dorpsboulevard)

Perspectief naar achterliggend 
kasteeldomein

Mobiliteit

Mogelijke komst van de tramlijn 
Regionet Oost Brabant betekent extra 
draagvlak als centrumstraat en de link 
met het OV

Programma

Grote percelen vormen een optie 
voor transformatie naar gemengde 
bebouwing

Onderzoek naar een grotere 
doorwaadbaarheid voor zacht verkeer 
vanuit de aanpalende woonwijken: 
de nabijheid van voorzieningen vormt 
een troef

THREATS

Beeldkwaliteit / Mobiliteit

Het is een uitdaging om de combinatie 
van parkeren, een plek voor zacht 
verkeer, ruimte voor verblijfskwaliteit 
te integreren in het profiel : er zullen 
prioriteiten gesteld moeten worden

Programma

Welke  flankerende  beleids-
maatregelen zullen noodzakelijk  
zijn in functie van actieve 
verdichtingsstrategieën?

+ -* !
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STRENGTHS

Mobiliteit

Uitgebreid netwerk aan voetwegen 
binnen de grote groenstructuren

Aantakking op ruimere recreatieve 
netwerken in de omgeving

Netwerk voor zacht verkeer

WEAKNESSES

Mobiliteit

Afwezigheid van een functioneel 
netwerk voor zacht verkeer voor 
woon-werk / school-werk / woon-OV 
verplaatsingen

Ondermaatse verkeersveiligheid van 
de huidige wegeninfrastructuur voor 
zacht verkeer

OPPORTUNITIES

Beeldkwaliteit

De kwalitatieve omgeving biedt 
kansen voor een kwalitatief netwerk 
voor zacht verkeer, recreatief en 
functioneel

Mobiliteit

Ontrading doorgaand verkeer 
en de integratie van functionele 
verbindingen voor zacht verkeer langs 
de Nachtegalenstraat – Pastorijstraat 
– Wolvendreef – Gemeentestraat 
moedigt fietsverkeer aan en zal de 
druk vanuit de mobiliteit verminderen

Programma

Een efficiënt netwerk voor zacht 
verkeer biedt een sterke relatie tussen 
woonwijken en voorzieningen in de 
kern

THREATS

Programma

Integratie functioneel netwerk zacht 
verkeer is gekoppeld aan de kost 
van de heraanleg van hoofdwegen: 
een gefaseerde aanpak is realistisch, 
prioriteit geven aan waar de grootste 
impact is en aan tijdelijke maatregelen

+ -* !
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STRENGTHS

Beeldkwaliteit

Kwalitatieve grootschalige 
groenstructuren (Bleekbos en 
Kasteeldomein) hebben verdere 
uitbreiding van het wonen verhinderd 
en vormen de troef bij uitstek van 
Linden

Het centraal groen hart speelt een 
belangrijke rol als schakel tussen 
grootschalige groenstructuren en als 
recreatieve ontmoetingsplek in de 
dorppskern

Programma

Bovenlokale aantrek van recreanten 
(wandelaars, mountenbike, 
wielertoerisme)

In de nabijheid van andere 
trekpleisters Provinciaal Domein, 
Abdij van Vlierbeek

 Recreatieve groenstructuur 

WEAKNESSES

Beeldkwaliteit

Verloedering van het beschermd 
dorpsgezicht 

Dominantie van de auto tijdens 
piekmomenten

Probleem van watermanagement 
zorgt voor aftakeling van het groen 
hart (oefenterrein)

Mobiliteit

Netwerk van voetwegen sluit niet aan 
op de dorpskern

Onveilige toegankelijkheid voor zacht 
verkeer vanuit de woonwijken

OPPORTUNITIES

Programma

Geplande wijngaarden en 
wijnproeverij als extra trekpleister

Het versterken van het centraal groen 
hart aan de dorpskern als stapsteen 
in het ruimere recreatieve netwerk en 
als recreatieve ontmoetingsplek voor 
verschillende doelgroepen

THREATS

Beeldkwaliteit

Geïntegreerd watermanagement met 
beperkte middelen

Mobiliteit

Versterken van de beeldkwaliteit en 
troef van de bestaande groenstructuur 
door het terugdringen van de impact 
van de auto noodzakelijk

+ -* !
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STRENGTHS

Beeldkwaliteit

Beeldbepalend patrimonium dat de 
kern een sterke identiteit verleent 
(kerk,  kasteelhoeve, pastoriewoning)

Programma

Dorpskern voorziet in een ruim 
aanbod aan voorzieningen ingebed in 
het landelijke karakter van Linden

Bebouwing

WEAKNESSES

Beeldkwaliteit

Ruimtelijke integratie van recente 
bebouwing die niet bijdraagt tot 
de kwaliteiten van het historisch 
dorpsgezicht (nieuwe school)

Beperkte mogelijkheden voor horeca

OPPORTUNITIES

Beeldkwaliteit

Oksel Nachtegalenstraat-
Korenbloemstraat in zone voor 
gemeenschapsvoo rz i en ingen : 
kwalitatieve nieuwbouw kan het 
ensemble van de dorpskern 
versterken, de toegang tot de 
dorpskern markeren en extra 
programma integreren

Programma

Invulling en herbestemming van 
onderbenut gemeentelijk patrimonium  
met nieuwe publieke functies (oud 
gemeentehuis, pastoriewoning)

Verappartementisering draagt d.m.v. 
een gelijkvloerse handelsplint bij 
tot de verdere uitbouw van het 
voorzieningenniveau

Breed aanbod (her)ontwikkelbare 
sites met aanzienlijke marges voor 
kernversterking aanwezig in de 
dorpskern

THREATS

Beeldkwaliteit

Ontwikkelingsdruk mag niet ten koste 
van de ruimtelijke kwaliteiten van de 
dorpskern

Schaalvergroting en ruimtelijke 
integratie bij verappartementisering 
ten koste van landelijk karakter

+ -* !



03 CONCEPTEN VOOR KERNVERSTERKING



In het volgend hoofdstuk worden een aantal ruimtelijke concepten naar 
voorgeschoven die de ambitie uitdrukken van de gewenste ruimtelijke 
structuur voor de dorpskern te Linden. 
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 Concepten voor kernversterking 

AMBITIES VOOR KERNVERSTERKING

Het beeldkwaliteitsplan wil de troeven van de dorpskern omarmen en 
een antwoord bieden op de uitdagingen op korte en lange termijn.

Het is echter geen blauwdruk maar vormt een overkoepelend kader 
waarbinnen verschillende projecten betekenis krijgen. 

Het beeldkwaliteitsplan zet de krijtlijnen uit voor een gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling en vertrekt daarbij vanuit de definitie van het 
cultuurlandschap (met een natuurlijke, bebouwde en netwerklaag) 
als meest permanente kader waarbinnen bestaande en toekomstige 
maatschappelijke dynamieken plaatsvinden. Deze hebben een 
ruimtelijke impact die we vandaag vaak nog niet kunnen inschatten .

Een dorpskern staat uiteraard niet op zichtzelf maar speelt ook een rol 
als schakel binnen de verschillende netwerken waarvan ze onderdeel 
vormt (ecologisch netwerk, toeristisch netwerk, stedelijk netwerk, 
infrastructuurnetwerk, economisch netwerk, energienetwerk). Er dient 
ook buiten de grenzen van Lubbeek gekeken te worden.

De studie vormt een aanzet tot een strategisch ruimtelijk beleidsplan dat 
de basis vormt voor het definiëren van strategische projecten waar de 
gemeente actief op kan inzetten, maar dat ook een vertrekpunt vormt 
voor een meer generiek beleid. 

De beide op elkaar afstemmen zorgt ervoor dat elke ingreep, elke 
transitie, op perceel niveau, wijkniveau, gemeentelijk niveau en zelfs op 
het niveau van de stadsregio, telkens bijdraagt aan de verdere uitbouw 
van Linden tot een duurzame en samenhangende omgeving waar de 
ruimtelijke kwaliteiten als identiteitsbepalende troef naar voorgeschoven 
worden, een levendige dorpskern voor verschillende doelgroepen en 
een verkeersveilige en leefbare dorpskern. 
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HERSTEL BESCHERMD DORPSGEZICHT

Geleidelijk aan is het beschermd dorpsgezicht in de dorpskern 
van Linden verloederd of weinig in ere gehouden: de groeiende 
aanwezigheid van de auto(infrastructuur), het ziek worden van de 
bomen in de Kerkdreef, de verloedering van het patrimonium van de 
kasteelhoeve, de inplanting van een eerder grootschalig schoolcomplex 
dat weinig rekening houdt met de morfologie en de schaal van de 
historische context, vandalisme aan het speelplein…. Vandaag staan 
er echter een aantal projecten vanuit private initiatieven gepland die een 
positieve impact zullen hebben op de beeldkwaliteit van de kern. Recent 
werd het kasteelpark heraangelegd, momenteel wordt het kasteel De 
Beauffort gerenoveerd en er zijn de plannen voor de renovatie van de 
kasteelhoeve tot woningen, waardoor ook een grotere sociale controle 
zal bestaan ter hoogte van het speelpark,.. 

Het beeldkwaliteitsplan heeft de ambitie om stap voor stap de 
historische structuur en de oorspronkelijk sterke link tussen de 
dorpskern en het omliggende landschap op te waarderen. Om dit te 
bereiken zijn maatregelen nodig om de aanwezigheid van de auto in 
de dorpskern terug te dringen, of op een kwalitatieve landschappelijke 
wijze te integreren met respect voor de historische context.

Ook de omgevende groenstructuur rondom de dorpskern, bestaande 
uit bossen en kasteeldomeinen, is zeer waardevol. Behalve een 
identiteitsbepalend groen ‘decor’ voor de dorpskern, vormt deze 
een recreatieve groenstructuur die door een netwerk van paden de 
woonwijken met de dorpskern verbindt.

Het beschermd dorpsgezicht ingebed in een kwalitatieve groenstructuur 
wordt als ensemble versterkt als trekpleister voor recreanten vanuit de 
ruime omgeving van Linden.

 Ruimtelijke concepten 
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GROEN HART ALS GEMEENPLAATS VOOR ACTIVITEITEN

De centrale groene ruimte wordt omringd door een groot aantal gemeenschapsfuncties 
en vormt vandaag al het levend hart van de dorpskern. Gelinkt aan het Bleekbos 
wordt ze naast de voetbaltrainingen frequent gebruikt voor uiteenlopende activiteiten, 
evenementen en educatieve doeleinden door de schoolkinderen van beide scholen, 
door de scoutsbewegingen in het weekend, door de Grabbelpas tijdens de vakantie, 
door wandelaars en recreanten van binnen en buiten Linden. Deze dynamiek kan nog 
versterkt worden door in te grijpen in de verkeersorganisatie, een sterkere link te leggen 
tussen publieke ruimte en voorzieningen, en door de integratie van extra programma 
zodat de open ruimte uitgroeit tot het Groen Hart van de dorpskern.

Het beeldkwaliteitsplan stelt voor om de Kerkdreef te ontlasten als verkeersruimte 
en het parkeren te bundelen aan de rand van het Groen Hart. Hierdoor ontstaat een 
verkeersvrije publieke ruimte tussen  kerk, bibliotheek, school de Stip, VK Linden en de 
evenementenweide.

De historische structuur van kerk – kerkdreef en begraafplaats transformeert tot 
kwalitatieve ruimtelijke drager van de verschillende voorzieningen, maar ook van 
de bovenlokale fietsroute (fietsknooppuntennetwerk). De plaats die vrijkomt door 
het verdwijnen van de auto in de kerkdreef en op de huidige parking naarst de Kerk 
biedt ruimte aan nieuwe activiteiten die het Groen Hart nog versterken (bv. Finse piste, 
verblijfszone, speelzone,ruimte voor  horeca, …).
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EEN SAMENHANGENDE DORPSPORTIEK TUSSEN 
HANDELSKERN EN GROEN HART

De Martelarenplaats, de Wolvendreef ter hoogte van de ingang van de 
scholen en de Gemeentestraat tot aan de Pastorijstraat kunnen, mits 
een reorganisatie van het verkeer en parkeren transformeren tot een 
ware ‘dorpsportiek’ voor de dorpskern van Linden: een kwalitatieve en 
levendige verblijfszone, een centrale ontmoetingsruimte, een startpunt 
van verschillende activiteiten.

Voornamelijk op piekmomenten transformeert de ruimte rondom 
de kerk vandaag tot een chaotisch verkeerskruispunt met grote 
verkeersconflicten tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer 
voor de (parking voor de) verschillende voorzieningen, amper 
doorwaadbaar voor de zachte weggebruiker. Dit leidt tot de enigszins 
absurde situatie dat ouders, omdat het te onveilig is, kinderen met de 
auto naar school, voetbal en scouts brengen en op die manier zelf de 
omgeving onveilig maken voor de kinderen die wél nog te voet of met 
de fiets gebracht worden.

Door naast de Kerkdreef ook het verkeer tussen de Korenbloemstraat 
en de Wolvendreef te knippen, kan het huidig verkeerskruispunt 
transformeren tot een echte dorpsportiek die een schakel vormt 
tussen de handelskern rond de Wolvendreef en Gemeentestraat 
enerzijds, en de voorzieningenkern rondom het Groen Hart anderzijds. 
De dorpskernkern van Linden krijgt als geheel een grote samenhang 
en biedt plaats aan verschillende activiteiten en extra programma 
waardoor het een levendige ontmoetingsplek vormt voor verschillende 
doelgroepen.

vlnr: Korenmarkt Mechelen / schoolomgeving Nicolaischool 

Denemarken / dorpskernvernieuwing Assenede
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NACHTEGALENSTRAAT - PASTORIJSTRAAT - 
GEMEENTESTRAAT (TOT AAN HOUWAARTSEBAAN) VAN 
BARRIÈRE NAAR GEÏNTEGREERDE CONNECTOR

De Nachtegalenstraat, de Pastorijstraat, en de Gemeentestraat 
omkaderen de dorpskern. Ze vormen vandaag belangrijke verbindingen 
voor verschillende verkeersmodi (auto, bus, fietsers, voetgangers):

• verbinding tussen woonwijken (Hooglinden, Steenveld, Sliepersveld, 
Rozenveld, Jan Davidt straat, Kerkenbosstraat, Raelbeekstraat, 
…) en centrumfuncties (scholen, jeugdbewegingen, voetbal, 
ontmoetingscentra, handel en horeca)

• verbinding tussen de woonwijken en het hoger autonetwerk (N2, 
E314,…)

• busverbinding voor de buslijnen 271 en 272

• fietsknooppuntennetwerk (knooppunt 83 – 84)

• schakel in het omliggende recreatieve netwerk (zie de aanduiding 
van de intensiteit van gebruik van deze verbindingsstraten door 
recreatieve fietsers en lopers). 

De huidige aanleg van deze straten beantwoordt niet aan de rol die ze 
opnemen als belangrijke as voor de verschillende vervoersmodi, noch 
als kwalitatieve toegang tot Linden waar groen en verblijfskwaliteit naar 
voorgeschoven worden als speerpunten van het beleid (T(r)oeven in 
rustig groen - Lubbeek minder CO², burgemeesterconvenant).

In de toekomst worden deze verkeersaders getransformeerd van 
barrière naar connector waar op een verkeersveilige manier ruimte 
geboden wordt aan alle verkeersmodi (voetgangers, fietsers, bus en 
auto), met verkeer remmende maatregelen ter hoogte van belangrijke 
oversteekpunten, en met een landschappelijke aanleg waardoor 
ze volwaardig onderdeel vormen van een dorpskern met grote 
beeldkwaliteit. Global Heatmap Strava, aanduiding 

van de hoge intensiteit van fietsers en 

lopers op de verbindingsassen
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Samen met een netwerk van bestaande en nieuwe informele 
verbindingen voor zacht verkeer die aansluiten op deze straten zorgen 
zij voor een grote doorwaadbaarheid van de dorpskern. Ter hoogte van 
de dorpsportiek is de auto ‘te gast’.
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DE WOLVENDREEF: VERBINDENDE CENTRUMSTRAAT

De Wolvendreef vormt vandaag al een belangrijke verbinding tussen 
de dorpskern en de bushalte op de Diestsesteenweg (lijnen 370, 
373, 374, 485), die de meest performante verbinding met Leuven 
verzorgt. Deze rol als link met het netwerk van openbaar vervoer zou 
nog versterken in het scenario van een regionaal openbaar vervoer 
netwerk rond Leuven waarbij een halte voorzien wordt aan de overzijde 
van de Diestsesteenweg ter hoogte van de Wolvendreef. De rol van 
de Wolvendreef als centrumruimte zal ook versterken wanneer de 
verdere verdichting van de dorpskern gepland wordt rondom dit nieuw 
multimodaal knooppunt in de toekomst. Ze zal in de toekomst fungeren 
als belangrijkste verbinding tussen 2 kernen: de dorpsportiek en de 
centraliteit ter hoogte van het multimodaal knooppunt in de toekomst.

Op termijn dient de Wolvendreef te transformeren van een lineaire 
verkeersas naar een meer driedimensionale kwalitatieve centrumruimte 
met plaats voor zacht verkeer richting een performant openbaar vervoer 
en met sterke relatie met de dorpsportiek en de handelskern rond de 
Gemeentestraat. Om dit mogelijk te maken zal het noodzakelijk zijn 
het (bovenlokaal) doorgaand verkeer ter hoogte van de Wolvendreef 
te ontraden.

Vandaag al heerst er een zekere dynamiek in het handelsapparaat 
langs de Wolvendreef. De ruime perceelstructuur langs deze straat 
zorgt voor mogelijkheden tot functiewijziging op het gelijkvloers en/of 
groepswoningbouw ter versterking van het lokaal voorzieningenniveau. 
Deze transformatie en verdichting dient gefaciliteerd te worden in de 
toekomst.

Het parkeren en de bereikbaarheid dienen behouden te blijven, maar 
ook hier zal de auto een minder prominente rol spelen in het straatbeeld 
en zal een kwalitatieve ruimte voorzien worden voor voetgangers en 
fietsers. Om de handel en voorzieningen bereikbaar te maken voor zacht 
verkeer vanuit de verschillende woonwijken in de kern (Sliepersveld, 
Rozenveldstraat,…) wordt de verbinding voor zacht verkeer ter hoogte 
van de Abdijbeek doorgetrokken tot de Gemeentestraat en wordt ook 
een tweede doorsteek gesuggereerd naar de Sliepersveldweg en/of de 
Klaproosstraat.
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EEN BEREIKBARE DORPSKERN

In het beeldkwaliteitsplan wordt een kwalitatief en samenhangend netwerk voor 
de zachte weggebruiker voorop gesteld. Een nieuw netwerk in de dorpskern (dat 
vandaag zo goed als afwezig is) sluit in de toekomst aan op het reeds bestaande 
recreatieve netwerk in de omgevende groenstructuur (Bleekbos, voetwegen) zodat 
de dorpskern een volwaardige stapsteen wordt binnen het bovenlokale recreatieve 
netwerk. 

Tussen de woonwijken en de dorpskern worden verkeersveilige verbindingen 
(gescheiden van het autoverkeer, verkeersveilige oversteekpunten, verhard en 
verlicht) gecreëerd zodat de inwoners in de toekomst minder naar de auto grijpen 
voor de dagdagelijkse verplaatsingen die vaak slechts 1 à 2 km bedragen. Ook 
wordt ingezet op een verkeersveilige en kwalitatieve verbinding tussen de dorpskern 
en het performant openbaar vervoer ter hoogte van de Diestsesteenweg via de 
Wolvendreef.

De dorpskern met handel en voorzieningen dient echter ook bereikbaar te blijven 
voor de auto. Op strategische plaatsen worden de parkeerplaatsen gebundeld aan 
de rand van de dorpsportiek. De Wolvendreef en Gemeentestraat behouden het 
aantal parkings ter ondersteuning van de bestaande toekomstige handelsfuncties.
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VERDICHTING IN FUNCTIE VAN KERNVERSTERKING

De ontwikkeling van enkele strategische sites vormt een opportuniteit 
voor kernversterking. Meer woningen verhogen het draagvlak voor 
de bestaande handel en voorzieningen, nieuwe projecten bieden 
opportuniteiten voor de integratie van nieuwe handel en voorzieningen. 
Door een kwalitatieve ontwikkeling kunnen de projecten ook bijdragen 
aan het versterken van de ruimtelijke structuur van de dorpskern.

Een aantal bestaande gebouwen krijgen door de ingrepen in het 
Beeldkwaliteitsplan een nieuwe context van een kwalitatieve en 
autoluwe dorpsportiek (bv. oud gemeentehuis, de Pastorijwoning, 
het ontmoetingscentrum St. Kwinten, de kasteelhoeve). Deze nieuwe 
context kan de aanleiding betekenen voor de invulling ervan met 
nieuw programma (fietspunt, horeca, ontmoetingscentrum, culturele 
evenementen).

De meeste van deze gebouwen vormen echter onderdeel van grotere 
terreinen die in aanmerking komen voor verdichting in de nabijheid van 
de dorpskern: 

• Site bouwblok Pastorijstraat

• Site Gemeentestraat 14-16-18

• Site Kasteelhoeve

• Site Pastorijwoning - Realbeekhoeve

Het zijn sites die een beeldbepalende rol hebben en in de toekomst 
een visitekaartje kunnen vormen van de dorpskern. Ze hebben een 
belangrijke link met de historiek van Linden, en kunnen in de toekomst 
ontwikkelen tot kwalitatieve ‘dorpsentrees’ van Linden. Bovendien 
vormen ze een belangrijke schakel  in het netwerk voor zacht verkeer en 
kan een nieuwe ontwikkeling enkele missing links integreren.



04 EEN GEFASEERDE IMPLEMENTATIE



De vooropgestelde ruimtelijke ambities kunnen stapsgewijs geïntegreerd 
worden. Elke stap draagt in belangrijke mate bij aan de realisatie van de 
gewenste structuur. 



54

Ambitie: een autovrije dorpsportiek

Van een dorpskern die ingericht is in functie van de 
auto willen we evolueren naar een dorpskern waar 
de auto ‘te gast’ is. Daar waar nodig in functie van 
verkeersveiligheid of beeldkwaliteit wordt de auto geweerd 
en wordt ruimte gecreëerd voor de zachte weggebruiker. 
De ruimte die vrijkomt biedt plaats aan verkeersveilige 
schoolomgevingen en aan de vele activiteiten die 
voortvloeien uit de verschillende voorzieningen in de 
dorpskern (jeugdbeweging, ontmoetingscentra, handel, 
sportactiviteiten,…).

Testscenario verkeersveilige schoolomgeving

Als eerste stap werd in samenwerking met de mobiliteitsraad 
van de scholen De Linde en De Stip een testscenario naar 
voor geschoven dat een belangrijke eerste stap vormt in 
de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur voor de 
dorpskern. Enkele belangrijke ingrepen in de bestaande 
verkeerscirculatie zullen een grote impact hebben op de 
verkeersveiligheid rondom de schooltoegangen.

knip Kerkdreef / Korenbloemstraat

De Kerkdreef wordt geknipt ter hoogte van de Kasteelhoeve. 
De bestaande parkings blijven bereikbaar. De Kerkdreef kan 
selectief toegankelijk gemaakt worden (bv. met een code) 
voor lokaal bestemmingsverkeer zoals de toekomstige 
woningen in de gerestaureerde kasteelhoeve, de scouts, 
de schoolbus, de begrafeniswagen, laden en lossen van 
de voorzieningen aan de school De Stip en VK Linden, ....

toegankelijke parking vanuit Korenbloemstraat

De parking van de Korenbloemstraat wordt toegankelijk 
gemaakt vanuit de Korenbloemstraat. Een tijdelijke 

  Stap 0: een verkeersveilige schoolomgeving  

24pp

34pp

24pp

7pp

6pp

4pp

K&R

helling geeft toegang tot de bestaande parking en tot een 
nieuwe overloopparking van een 24-tal parkeerplaatsen. 
Het doorgaand verkeer wordt via de Pastorijstraat om de 
dorpsportiek heen geleid. Tenzij er maatregelen komen 
om het sluipverkeer tegen te gaan (zie verder) zal deze ten 
opzichte van vandaag meer verkeer moeten dragen.

De bestaande parkings dienen beperkt heringericht te 
worden tot rechte parkings (de huidige parkings staan 
geschrankt in de verkeerde richting). Deze herinrichting kan 
gebeuren binnen het bestaande gabarit van de parking.

aanleg overloop parking Korenbloemstraat

Omdat de Kerkdreef vandaag dienst doet als overloop 
parking op piekmomenten, en deze in de toekomst niet 
meer toegankelijk zal zijn, wordt ter compensatie in deze 
fase ook een overloopparking voorzien van een 24-tal 
tijdelijke parkeerplaatsen. Deze overloopparking vergt 
enkel zeer beperkte ingrepen en het parkeren gebeurt 
enkel occasioneel op het gras.

Daarnaast kan ook de open ruimte ter hoogte van de 
bestaande parkings aan het kerkhof occasioneel dienst 
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doen als overloopparking op onverharde ondergrond 
bereikbaar vanuit de Nachtegalenstraat (24-tal 
parkeerplaatsen).

knip Korenbloemstraat

De Korenbloemstraat wordt geknipt voor doorgaand 
verkeer en zal enkel het bestemmingsverkeer voor de 
parking aan de Kerk ontsluiten.

Door deze ingreep ontstaat er een autovrije zone tussen 
de parkings aan de Korenbloemstraat en het kerkhof, 
en de toegang tot de verschillende voorzieningen 
(jeugdbeweging, VK Linden, de school De Stip.

autodelen centraal in de dorpskern

De kleine parking aan de kerk wordt ontruimd en kan in 
de toekomst dienst doen als parking voor autodelen (cfr. 
Cambio) centraal in de dorpskern.

Kiss & Ride in de Wolvendreef

Door de herorganisatie van het doorgaand verkeer 
zal de Gemeentestraat tussen de Pastorijstraat en het 
Martelarenplein en de Wolvendreef gedeeltelijk ontlast 
worden van doorgaand verkeer en kan de kiss & ride 
geïntegreerd worden ter hoogte van de kleuteringang van 
de school De Stip en de hoofdingang van de school De 
Linde.

Mits toezicht ter hoogte van de oversteek van de 
Wolvendreef ter hoogte van de kiss & ride en de ingang van 
De Linde kunnen alle schoolgaande kinderen van beide 
scholen zonder conflict met doorgaand autoverkeer de 
school bereiken vanuit de parkings en vanuit de kiss & ride.

te ondernemen acties / flankerend beleid

Actie Wie?

Inrichtingsplan herorganisatie parking Kerk Gemeente Lubbeek

Aanvraag vergunning tijdelijke helling in beschermd 
dorpsgezicht

Gemeente Lubbeek

Overleg met de scholenraden mobiliteit Gemeente Lubbeek en BUUR
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24pp

34pp

24pp

7pp

6pp

4pp

K&R

inpassing kiss & ride op bestaand publiek domeintijdelijke kiss & ride tussen de scholen



58

Ambitie: bevestiging van het testscenario

Nu de aanwezigheid van het autoverkeer uit de kern 
geweerd is kunnen verschillende ruimtelijke ingrepen er 
voor zorgen dat de oorspronkelijke relatie tussen kern 
en landschap opnieuw hersteld worden. Ook biedt de 
autovrije dorpskern opportuniteiten voor de integratie van 
nieuwe activiteiten. 

Kerk - kern en landschap als ensemble

In de huidige situatie heeft naast leegstand, de 
aanwezigheid van de auto schade aangericht aan de 
historische structuur van kerk – kerkdreef en begraafplaats. 
Het wild parkeren tussen de bomen in de Kerkdreef is 
de oorzaak van het afsterven van enkele bomen van de 
kerkdreef en de kerk wordt omgeven door een verharde 
parking met auto’s. Binnen deze fase wordt een herstel van 
het historisch dorpsgezicht als ensemble en de relatie met 
het landschap vooropgesteld. 

herstel bomenrij Kerkdreef

De oorspronkelijke kerkdreef wordt opnieuw in haar waarde 
hersteld door de aanplanting van nieuwe bomen waar deze 
verdwenen zijn.

heraanleg oefenterrein i.f.v. watermanagement

Het oefenterrein wordt parallel getrokken met de bomenrij. 
Zo ontstaat meer ruimte voor de integratie van een 
natuurlijke wadi langsheen de bomenrij van de Kerkdreef 
in functie van het watermanagement van dit oefenterrein 
en dient het gras er niet meer jaarlijks opnieuw ingezaaid 
te worden.

aanleg parking kerkhof + overloopparking

Ter hoogte van het kerkhof wordt een nieuwe parking 

  Stap 1: Herstel en versterking van het beschermd dorpslandschap  
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aangelegd die naast de parking aan de kerk de 
verschillende voorzieningen rondom het Groen Hart kan 
bedienen: (kerkhof, jeugdbeweging, toekomstig horeca 
/ evenementenlocatie, ontmoetingscentrum De Lont, VK 
Linden, de Stip). Het meervoudig gebruik van een centrale 
parking is duurzamer en efficiënter qua ruimtegebruik in 
vergelijking met een aparte parking per programma.

Deze parking biedt plaats aan 35 vaste parkings. Ook de 
bestaande glasbollen en kleding containers kunnen hier 
opnieuw geïntegreerd worden. 

De integratie van de parking dient op een landschappelijke 
manier te gebeuren. Het beeldkwaliteitsplan stelt voor 
de materialisatie af te stemmen op de verharding van de 
toekomstige evenementenlocatie in de kasteelhoeve zodat 
een coherente ruimte ontstaat aan de ingang ervan.

verleggen recreatief fietspad

Het fietspad dat naast de Kerkdreef gelegen is 
vormt onderdeel van het bovenlokale recreatieve 
fietsroutenetwerk. Vandaag zijn er een aantal scherpe 
bochten en is het slecht zichtbaar ter hoogte van de 
aansluiting met de Nachtegalenstraat ten koste van de 
veiligheid en het comfort. 

In het beeldkwaliteitsplan wordt voorgesteld de aanleg van 
de nieuwe parking aan het kerkhof aan te grijpen om ook het 
fietspad te verleggen zodat er comfortable bochten zijn, er 
overal een goede zichtbaarheid is en zodat de aansluiting 
met de Nachtegalenstraat veiliger is. De heraanleg van het 
fietspad wordt bovendien voor 80% gesubsidieerd door 
de Provincie Vlaams-Brabant (Fietsfonds bovenlokale 
fietsroutes).

Aanleg parking Korenbloemstraat

Om de verkeersvrije dorpsportiek, en meerbepaald het 
zicht op de kerk te vrijwaren van auto’s kan worden beslist 
de parking aan de kerk te verschuiven ten noorden van de bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
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heraanleg oefenterrein i.f.v. watermanagementverschuiven parking Korenbloemstraat aanleg parking kerkhof, overloopparking en 
herleggen fietspad
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kerk waar ze bereikbaar is vanuit de Korenbloemstraat. Een 
lichte nivellatie herstelt de natuurlijke topografie waar de 
parking als plateau wordt geïntegreerd. Deze parking biedt 
plaats aan 35 vaste parkings. De ruimte van de huidige 
parking aan de kerk wordt ingericht, onverhard en in functie 
van verblijf.

Behalve de parking biedt het talud ook plaats aan een 
landschapstribune met zicht op de activiteiten van het 
groen hart, en wordt een halfverhard pad geïntegreerd dat 
de link legt tussen de dorpsportiek en het Bleekbos. 

Een levendige dorpskern

aanleg Finse piste

Door het knippen van de Kerkdreef voor autoverkeer kan 
een Finse piste rondom de voetbalterreinen aangelegd 
worden zonder enig conflict met de auto. Het parcours 
is gevarieerd in het Groen Hart, langs de dorpsportiek, 
langs het kasteelpark en heeft zoals ingetekend in het 
beeldkwaliteitsplan een lengte van ongeveer 800m. De 
verlichting ervan kan gecombineerd worden met de 
verlichting van de voetbalterreinen.

Een (verlichte) Finse piste zal zowel tijdens de winter- 
als zomermaanden heel wat activiteit introduceren in de 
dorpskern en vormt een extra plaats van ontmoeting.

verhuis speelpark

Er kan overwogen worden het huidige speelplein te 
verplaatsen naar de verkeersvrije dorpsportiek, meer in 
de nabijheid van beide scholen en jeugdbewegingen. Op 
die manier is er een grotere sociale controle, ontstaat er 
een grotere levendigheid in de dorpsportiek en kan deze 
speelzone gecombineerd worden met een zone voor 
verblijf (banken) en in de toekomst ook horeca (bv. in het 
oud gemeentehuis).

De aanleg ervan dient in samenspraak met de scholen 
gebeuren zodat de inrichting ook een ondersteuning kan 

bieden  voor verschillende activiteiten vanuit de scholen 
(cfr; theateropstelling)

overloopparking tijdens evenementen

De ruimte die vrij komt ter hoogte bij de verhuis van 
het speelplein biedt plaats aan een multifunctionele 
groene ruimte. In het kader van evenementen (startpunt 
mountainbike toertocht, competitie VK Linden, …) kan deze 
ruimte plaats bieden aan een 90-tal auto’s, zoals vandaag 
het geval is voor de groene zone tussen de parking aan 
de kerk en het oefenterrein. De overloopparking is zonder 
niveauverschil bereikbaarheid vanuit de Nachtegalenstraat.

aanleg verblijfsplaats kerk

De ruimte die vrij komt ter hoogte van de huidige parking 
aan de kerk kan ingericht worden als ontmoetingsruimte 
met zicht op het groen, en een gezellige inrichting krijgen 
in functie van verblijf (bv. picknick banken, petanque 
terrein,…). De bestaande bomen kunnen behouden 
blijven en geïntegreerd worden in de inrichting van deze 
verblijfsplek.

plaats voor nieuwe programma

Het oud gemeentehuis, de ontmoetingscentra De Lont en 
St. Kwinten en de kasteelhoeve sluiten in de toekomst aan 
op een kwalitatieve en verkeersvrije dorpskern. Hierdoor 
ontstaan opportuniteiten voor extra functies met grotere 
uitstraling naar het publiek domein toe bv. horeca in het oud-
gemeentehuis, tijdelijke inrichting vanuit burgersinitiatief…. 
De evenementenfunctie die in de kasteelhoeve gepland is 
kan zich ook profileren met een ligging in de kwalitatieve 
dorpskern (bv. terrasruimte).

te ondernemen acties / flankerend beleid

Actie Wie?

Opmaak subsidiedossier heraanleg fietsroute Kerkdreef Gemeente Lubbeek / studiebureau

Opmaak inrichtingsplan groen hart (incl. parking kerkhof 
en parking Korenbloemstraat)

Ontwerpbureau
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aanleg Finse piste aanleg verblijfplaats aan de kerk verhuis speelpark centraler in de dorpskern  
ruimte voor tijdelijke activiteiten
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Ambitie: een bereikbare dorpskern voor alle 
verkeersmodi

Zoals reeds beschreven is de dorpskern van Linden erg 
autogericht ten koste van de beeldkwaliteit, levenskwaliteit 
en de verkeersveiligheid. Om de drempel te verkleinen en 
de inwoners aan te moedigen de auto te laten staan voor 
korte verplaatsingen (de meeste woonwijken bevinden 
zich op een afstand van niet meer dan 1 à 2 km van de 
dorpskern), dient de publieke ruimte ingericht te worden 
in functie van comfortabele en verkeersveilige routes 
voor zacht verkeer. Het beeldkwaliteitsplan zet in op een 
performant netwerk van voet- en fietsdoorsteken in de 
dorpskern, dat aansluiting vindt op het reeds bestaande 
recreatieve netwerk van de omgeving.

Het beeldkwaliteitsplan stelt voor om het doorgaand 
verkeer uit de kern te halen door de Kerkdreef en de 
Kornbloemstraat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. 
Dit betekent dat de as Nachtegalenstraat – Pastorijstraat – 
Gemeentestraat de belangrijkste verbindingsas zal vormen 
voor autoverkeer en openbaar vervoer. Deze as vormt ook 
een cruciale schakel in het netwerk voor zacht verkeer en 
binnen het recreatief netwerk van de omgeving (voetwegen). 
Daarom is een adequate heraanleg noodzakelijk om deze 
verschillende verkeersmodi een plaats te geven, en er 
bovendien voor te zorgen dat ze landschappelijk onderdeel 
vormt van een dorpskern met grote beeldkwaliteit.

Een groot aandeel van het verkeer dat vandaag door de 
dorpskern rijdt is bovenlokaal verkeer dat een kortere 
route zoekt via de Nachtegalenstraat – Schoolbergenstraat 
richting oprittencomplex van de E314, en via de 
Kortrijksestraat richting Leuven – centrum, en via de 
Kasteeldreef richting de oprit naar de E314 te Holsbeek. 
Ook al wordt het verkeer rond de dorpskern heen geleid 

  Stap 2: Een bereikbare dorpskern  

door het knippen in de Korenbloemstraat en de Kerkdreef, 
zou het de levenskwaliteit van de dorpskern ten goede 
komen indien de doorstroom voor bovenlokaal verkeer 
ontmoedigd wordt, voornamelijk in de ochtendspits 
wanneer de piek van verkeer samenvalt met de start van de 
scholen. Daarom werd onderzocht waar het mogelijk is het 
doorgaand verkeer te ontraden en toch de bereikbaarheid 
van de woonwijken en de dorpskern niet te hypothekeren.
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verkeersveilige routes tussen woonwijken en 
dorpskern

Heraanleg Nachtegalenstraat – Pastorijstraat – 
Gemeentestraat

De Nachtegalenstraat – Pastorijstraat – Gemeentestraat 
transformeert van een steenweg doorheen de dorpskern 
tot een verkeersveilige drager van verbindingen voor alle 
modi.

De rijbaan wordt versmald tot 5,5m, voldoende voor een 
vlotte kruising van 2 bussen, waardoor er ruimte komt voor 
een enkel richting fietspad aan beide zijdes van de straat, 
gescheiden van de rijbaan. Indien ook de strook tussen 
de rijbaan en de private percelen die in eigendom is van 
de gemeente in de totale breedte opgenomen wordt komt 
er extra ruimte vrij voor een kwalitatieve landschappelijke 
heraanleg.

Ter hoogte van een kruising met de straten Kasteeldreef, 
Steenveldstraat, Houwaartstraat en Tempelstraat, wordt 
de rijstrook onderbroken en wordt de materialisatie van 
het zacht verkeersnetwerk over de rijbaan getrokken. 
Dit heeft een verkeer remmend effect en markeert dat er 
voorrang geboden wordt aan de zachte weggebruiker. Ook 
ter hoogte van de kruising met de voetwegen (oversteek 
van de bovenlokale fietsroute richting Kasteeldreef ter 
hoogte van het kerkhof, pad richting Bleekbos, pad richting 
Vossekoten) wordt de materialisatie van de padenstructuur 
over de rijbaan getrokken. Op die manier worden deze 
oversteken duidelijk gemarkeerd. Indien gewenst kan een 
versmalling het verkeer extra afremmen en de oversteek 
voor zacht verkeer veiliger maken

Omdat de Nachtegalenstraat ter hoogte van de dorpskern 
geen historische dreef was, wordt voorgesteld de bomen 
in de toekomst weg te halen om het open zicht op het 
beschermd dorpsgezicht te behouden.

bestaande situatie gewenste situatie



heraanleg Nachtegalenstraat

principesnede Nachtegalenstraat

typedetail kruising Gemeentestraat - zijstraat



68 principesnede Kasteeldreef

Comfortabele verbindingen met Steenveld  en Hoog Linden

De Kasteeldreef vormt een belangrijke verbinding tussen 
de wijk Hoog Linden en de dorpskern. Vandaag is er geen 
ruimte voor de zachte weggebruiker en door de hoge 
snelheid van het verkeer is het niet aangenaam en veilig 
deze korte afstand te voet of per fiets te doen. 

Het beeldkwaliteitsplan stelt voor een fietspad te integreren 
gescheiden van de rijbaan. Er dient verder onderzocht te 
worden of dit al dan niet aan de binnenzijde van de bomenrij 
mogelijk is. De integratie van duidelijk gemarkeerde 
fietssuggestiestroken kan een alternatief vormen maar zal 
een veel minder efficiënte oplossing bieden in functie van 
de verkeersveiligheid. Gezien de Kasteeldreef onderdeel 
vormt van het bovenlokaal fietsroutenetwerk wordt de 
aanleg van fietspaden voor 80% gesubsidieerd door de 
Provincie.

Ook de wijk Steenveld kent vandaag geen comfortabele 
en verkeersveilige verbinding voor zacht verkeer met de 
dorpskern. De beperkte breedte van de Steenveldstraat 
laat niet toe een ruimte voor zacht verkeer, gescheiden van 
de rijbaan te integreren. Daarom wordt voorgesteld een 
alternatieve route die vandaag al bestaat te formaliseren 
tot volwaardige (verlicht en verhard) verbinding voor 

68

zacht verkeer. Door de link dorpsportiek - Vossenkoten 
te verharden, te verlichten en door te trekken tot aan de 
Lijsterdreef enerzijds en de Steenverkdstraat anderzijds, 
wordt een kwalitatieve bediening van de dorpskern voor de 
inwoners van Steenveld gerealiseerd.

Gebundeld parkeren 

In het groen hart wordt het parkeren gebundeld in de 
parkings aan het kerkhof en de Korenbloemstraat. 
Ter ondersteuning van het handelsapparaat in de 
Wolvendreef wordt het langsparkeren behouden. Ook in de 
Gemeentestraat worden de bestaande publieke parkings 
behouden. De bestaande parking van de Spar is privé en 
zal mogelijks in de toekomst niet meer beschikbaar zijn 
wanneer de site ontwikkeld zal worden. Een deel van de 
parkings kan opnieuw geïntegreerd worden in een nieuwe 
ontwikkeling door het dwars parkeren aan de straatzijde 
door te trekken.

Om deze parking te compenseren en er voor te zorgen 
dat ook aan de kant van de Wolvendreef /Gemeentestraat 
plaats komt, bestaat de mogelijkheid om op langere termijn 
de site van de scouts Sint-Kwinten in de Wolvendreef 
als parking in te vullen. Deze site kan plaats bieden aan 
een 30-tal parkings die zeer strategisch gelegen zijn ten 
opzichte van zowel de dorpskern, als de handelsfuncties in 
de Wolvendreef en de Gemeentestraat. De bestaande link 
naast de Abdijbeek wordt doorgetrokken in de toekomstige 
ontwikkelingen ter hoogte van de Gemeentestraat 14-
16-18. De scouts zelf kan op termijn verhuizen naar de 
verkeersvrije dorpsportiek waar er tussen de muur van het 
kasteeldomein en het voetbalterrein een vrije strook is van 
gelijkaardige afmeting als het huidig terrein van de scouts.
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Parkeerbalans

In het beeldkwaliteitsplan blijft het totaal aantal publieke 
parkings in de dorpskern ongeveer behouden (-5 
parkeerplaatsen) maar niet uitgebreid. Daar waar ze 
vandaag zeer verspreid liggen worden ze in de toekomst 
gebundeld in 3 parkings aan de rand van de dorpsportiek 
(kerkhof, Korenbloemstraat, Wolvendreef). Om het wild 
parkeren van vandaag (in de Kerkdreef, op de groene 
ruimte aansluitend naast de parking aan de kerk,…) dat 
niet mee in de balans werd opgenomen te compenseren 
is een onverharde overloop parking mogelijk als uitbreiding 
van de parking aan het kerkhof die enkel op piekmomenten 
plaats kan bieden aan een 90-tal parkeerplaatsen. Onze 
voorspelling is dat deze, tenzij tijdens evenementen, niet 
dagelijks zal gebruikt worden gezien meer inwoners de 
overstap op de fiets zullen maken gezien de kwalitatieve en 
verkeersveilige infrastructuur in de dorpskern. 

Indien de site van de parking van de Spar in de toekomst zal 
ontwikkelen (privédomein) zullen de 22 parkings niet meer 
beschikbaar zijn als publieke parking. Aan de ontwikkelaar 
kan opgelegd worden aan de straatzijde langsparkeren 
te voorzien (11 parkeerplaatsen) en te voorzien in een 
ondergrondse parking voor het nieuw programma op de 
site.

PARKEERBALANS bestaand plan verschil

Gemeentestraat (excl. privé parking Spar) 29 23 -6

Wolvendreef langsparkeren 74 74 0

Wolvendreef parking Abdijbeek 0 30 30

Martelarenplaats 9 0 -9

parking schoolplein 10 0 -19

huidige parking kerk groot 30 0 -30

huidige parking kerk klein 10 cambio / fiets -10

parking Korenbloemstraat 0 35 35

parking kerkhof 22 35 13

extra (parkings kerkhof Nachtegalenstraat, 
parkings Pastorijstraat…)

9 0 -9

TOTAAL 202 197 -5

privé parking Spar 22 11 -11

gebundeld parkeren in Wolvendreef
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Ontraden sluipverkeer

Vandaag vormen de Gemeentestraat, Korenbloemstraat, 
Nachtegalenstraat en Schoolbergenstraat / Kortrijksestraat 
een parallelle doorsteek naar de E314 enerzijds en Leuven 
centrum anderzijds. Deze route is belastend voor de 
omgeving, zowel op grondgebied van Lubbeek als dat van 
Kessel-lo (schoolomgevingen, woonstraten).

Het enkel richting maken van de Nachtegalenstraat op het 
korte (160m) en smalle stuk tussen de Kortrijksestraat en 
de Jan Davidtstraat heeft een zeer beperkte invloed op de 
bereikbaarheid van de dorpskern vanuit de verschillende 
woonwijken, maar heeft een grote impact op de algemene 
leefbaarheid van de dorpskern van Linden en de 
verkeersveiligheid in de ochtendspits. De omrijfactor via 
de Diestsesteenweg bedraagt tussen de 1 (link Linden – 
oprittencomplex Holsbeek via Gobbelsrode) en 3 minuten 
(link Linden – oprittencomplex Wilsele via Eenmeilaan of 
Holsbeeksesteenweg) afhankelijk van de bestemming en 
is dus verwaarloosbaar ten opzichte van de impact van het 
verkeer in de dorpskern van Linden.

Autodelen

Er kan overwogen worden om een Cambio standplaats te 
integreren in de dorpskern. Autodelen is een opkomende 
trend, niet enkel in de steden, en biedt een oplossing 
voor een duurzamer autogebruik. Het maakt mensen 
minder afhankelijk van de auto, zonder de wagen in het 
verdomhoekje te duwen. Zeker wanneer de standplaats in 
de kern van Linden op kwalitatieve manier bereikbaar wordt 
voor zacht verkeer biedt cambio een alternatief, bv. voor het 
bezit van 2 wagens per gezin. Elke cambio-wagen vervangt 
tot 12 particuliere auto’s.

Een cambiostandplaats kan geïntegreerd worden in de 
parking van de Korenbloemstraat, of indien Linden zich wil 
profileren als duurzame gemeente kan ze zelfs een heel 
prominente plek krijgen in het centrum ter hoogte van de 
huidige kleine parking aan de kerk.

te ondernemen acties / flankerend beleid

Actie Wie?

opmaak subsidiedossier fietspad Kasteeldreef Gemeente Lubbeek

Uitvoeringsontwerp verbindingsas Nachtegalenstraat – 
Pastorijstraat - Gemeentestraat

Ontwerpbureau

Opmaak subsidiedossier aanleg fietsroute Kasteeldreef Gemeente Lubbeek

Realisatie verharding link Vossekoten – Lijsterdreef /
Steenveldstraat

Gemeente Lubbeek

Overeenstemming stad Leuven i.v.m. ontraden 
sluipverkeer

Gemeente Lubbeek – Stad Leuven

Overleg autodelen in Linden (Cambio) Gemeente Lubbeek - Cambio

referentie autodelen op prominente plek70
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weergave bestaande routes doorgaand verkeer

weergave toekomstige routes doorgaand 

verkeer bij enkel richting op segment van 160 m



72

Ambitie: van inrichting in functie van verkeer 
naar inrichting in functie van verblijf 

De verschillende ingrepen in functie van mobiliteit hebben 
een grote impact op de dorpskern. Vandaag is deze volledig 
ingericht in functie van verkeer (rond punt, parkings, groen 
ter begeleiding van de parkings). Indien het verkeer uit de 
dorpskern grotendeels verdwijnt kan de publieke ruimte 
ingericht worden in functie van verblijf.

Het omliggende netwerk voor zacht verkeer krijgt met de 
verkeersvrije dorpsportiek een kwalitatieve bestemming en 
vormt een stapsteen in het ruimere recreatieve netwerk.

Een gezellig en karakteristiek dorpsplein

heraanleg Martelarenplaats tot terrassenzone

In de dorpsportiek (Gemeentestraat tot aan Pastorijstraat 
en Martelarenplaats blijven de solitaire bomen behouden 
en worden ze geïntegreerd in een gezellige verblijfsruimte 
waar plaats komt voor nieuw programma zoals horeca met 
terrassenzone aan het Oud Gemeentehuis.

De parking aan de school de Stip is niet meer bereikbaar 
voor autoverkeer en kan ontmanteld worden en een 
(groene) inrichting krijgen in functie van sport en spel. 

Op de kleine parking aan de kerk worden enkele Cambio 
standplaatsen en een fietsenparking geïntegreerd.

Wolvendreef - Gemeentestraat: zone 30 met kiss & ride aan 
de ingang van de scholen

De Wolvendreef en de Gemeentestraat krijgen ter 
hoogte van de dorpsportiek een inrichting zone 30. De 
dubbele rijrichting blijft behouden en beide rijstroken 
worden uit elkaar getrokken in functie van een betere 

  Stap 3: Versterking beeldkwaliteit in de kern  
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oversteekbaarheid. Ter hoogte van de Pastorijstraat en 
de Abdijbeek wordt de overgang naar zone 30 duidelijk 
gemarkeerd in de aanleg zodat duidelijke toegangen tot de 
dorpsportiek ontstaan. Hier is de auto ‘te gast’.

De kiss & ride wordt definitief ingericht in de Wolvendreef 
ter hoogte van de ingang van de school De Linde en de 
ingang Wolvendreef van de school De Stip. Op die manier 
zijn de schooltoegangen zichtbaar vanuit deze kiss & ride. 

Op piekmomenten bij de start en de stop van de 
schooluren (bv. tussen 8u en 9u in de voormiddag en 
tussen 15u15 en 16u15 in de namiddag) kan overwogen 
worden de Wolvendreef tijdelijk af te sluiten ter hoogte 
van de Abdijbeek en ontstaat een verkeersvrije zone 
tussen beide scholen. Op die manier krijgt ook de school 
De Linde een veilige verkeersvrije verbinding tussen de 
verschillende vaste parkings (Korenbloemstraat – Kerkhof 
en Wolvendreef) en de schoolingang.

Integratie netwerk voor zacht verkeer

De verschillende opgewaardeerde routes voor zacht 
verkeer krijgen met de heraangelegde dorpskern een 
waardevolle bestemming voor verschillende activiteiten.

• De bovenlokale fietsroute langs de Kerkdreef wordt 
opgewaardeerd, krijgt een verkeersveilige oversteek 
ter hoogte van de Nachtegalenstraat en sluit aan op 
het vrijliggende fietspad in de Kasteeldreef naar de 
wijk Hoog Linden. 

• De verbinding van de dorpskern met het Bleekbos 
wordt geïntegreerd in de verblijfsruimte aan de kerk 
en langsheen de parking Korenbloemstraat, en krijgt 
een verkeersveilige oversteek ter hoogte van de 
Nachtegalenstraat. 

• De doorsteek naar de Pastorijstraat wordt 
opgewaardeerd en geïntegreerd in de nieuwe 
ontwikkelingen (zie verder), krijgt een verkeersveilige 
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grotere oversteekbaarheid van de Wolvendreef ter 
hoogte van de schooltoegangen

optionele organistatie kiss & ride tijdens 
piekmomenten

referentie kiss & ride WijgmaalGemeentestraat: overgang naar zone 30 bij 
entree dorpsportiek
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oversteek ter hoogte van de Pastorijstraat en 
wordt doorgetrokken via de Vossekoten tot aan de 
Lijsterdreef en Steenveldstraat tot de wijk Steenveld.

• Het bestaande pad vanuit de Wolvendreef langs 
de Abdijbeek wordt doorgetrokken tot aan de 
Gemeentestraat en geïntegreerd in de nieuwe 
ontwikkelingen op de site Gemeentestraat 14-16-
18 (zie verder). De wijken Sliepersveld en Rozenveld 
krijgen dus ook aansluiting op de dorpsportiek.

• Indien ook de Nachtegalenstraat wordt heringericht 
tussen de Kasteeldreef en de Kortrijksestraat 
krijgen ook de woningen in de Jan Davidtstraat een 
verkeersveilige verbinding met de dorpskern. Dan pas 
vindt de dorpskern op volwaardige manier aansluiting 
bij het recreatieve netwerk met de Abdij van Vlierbeek 
en het Provinciaal Domein in Kessel-lo, en met het 
centrum van Leuven voor woon – werk – school 
verplaatsingen. 

Zichtbare bushaltes

De bestaande buslijnen en bushaltes kunnen in het 
vooropgestelde beeldkwaliteitsplan behouden blijven. Om 
de bushaltes meer zichtbaar en toegankelijk te maken vanuit 
de dorpskern kan overwogen worden de bus opnieuw tot in 
de dorpsportiek te brengen via het traject Gemeentestraat 
– Korenbloemstraat – Nachtegalenstraat. De bushalte aan 
de Pastorijwoning kan verplaatst worden naar de kerk, en 
de halte aan de Nachtegalenstraat (momenteel ver van de 
dorpskern) kan geïntegreerd worden ter hoogte van het 
kerkhof.

te ondernemen acties / flankerend beleid

Actie Wie?

Uitvoeringsontwerp Dorpsportiek (Martelarenplaats, 
Gemeentestraat tot aan Pastorijstraat, Wolvendreef tot 
aan Abdijbeek)

Ontwerpbureau

Uitvoeringsontwerp centrumstraat Wolvendreef Ontwerpbureau

Overleg de Lijn ivm verleggen lijn en haltes Gemeente Lubbeek

verhoogde zichtbaarheid en toegankelijkheid van 
de bushaltes
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referenties levendige dorpskern ingericht in functie van verblijf en (tijdelijke) activiteiten
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fietsstraat Wolvendreef

Wolvendreef als fietsstraat 

Zoals reeds vermeld zal de centraliteit van de Wolvendreef 
als belangrijkste verbinding tussen woonwijken, dorpskern 
met het performant openbaar vervoersnetwerk langs de 
Diestsesteenweg enkel toenemen met de mogelijke komst 
van een regionet Oost-Brabant. Bovendien zal ze in de 
toekomst door de verkeerswijziging in de dorpsportiek een 
minder belangrijke drager van doorgaand autoverkeer zijn.

Daarom wordt voorgesteld deze in te richten als fietsstraat, 
waar de auto (lokaal bestemmingsverkeer) in beide 
richtingen kan rijden, maar te gast is ten opzichte van 
de fietsers die ook op de rijbaan rijdt. Hierdoor wordt de 
snelheid van het gemotoriseerd verkeer verminderd en 
komt er plaats vrij voor bredere voetpaden en de integratie 
van een groenstructuur. In het beeldkwaliteitsplan wordt de 
integratie van een bomenrij voorgesteld om de historische 
rol als dreef te herstellen.



79

principesnede fietsstraat
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Ambitie: kwalitatieve verdichting aan de toegang 
van de dorpskern

De ontwikkeling van een aantal strategische sites kan een 
opportuniteit voor kernversterking vormen. In de eerste plaats 
zorgen nieuwe woningen voor een groter draagvlak voor de 
bestaande handel en voorzieningen, daarnaast dragen ze 
mits een kwalitatieve ontwikkeling ook bij tot de integratie van 
extra programma en een versterking van de leesbaarheid en 
beeldkwaliteit van de dorpskern, en bieden ze een antwoord op 
de nieuwe woonbehoeften (kleinere woningen, appartementen). 

Actief beleid voor strategische sites

Zoals reeds beschreven hebben de strategische sites 
(bouwblok Pastorijstraat, bouwblok Gemeentestraat, oude 
pastorij en Raelbeekhoeve en Kasteelhoeve) een belangrijke 
link met de historiek van Linden, en kunnen ze in de toekomst 
ontwikkelen tot kwalitatieve ‘dorpsentrees’ van Linden. 

Elk van de projecten kent een zichtbare ligging ter hoogte 
van de ingang van de dorpskern, in de nabijheid van handel, 
voorzieningen en openbaar vervoer. Het is dus wenselijk dat 
deze sites ontwikkelen met hogere densiteit in functie van 
een duurzaam woonbeleid, maar dit op voorwaarde dat de 
ontwikkelingen ook bijdragen aan de versterking van de 
beeldkwaliteit van de dorpskern: in de eerste plaats door 
een kwalitatieve architectuur, maar ook door de integratie 
van de noodzakelijke verbindingen voor zacht verkeer, 
door het behoud van waardevol groen, door de aanleg van 
een kwalitatieve publieke ruimte, door een geïntegreerde 
parkeeroplossing, door de integratie van ruimte voor nieuwe 
handel of vrije beroepen, door een mix aan typologieën, … Voor 
de ontwikkeling van deze sites zal dus een actief beleid en een 
grondige kwaliteitsopvolging vanuit de gemeente noodzakelijk 
zijn.

  Stap 4: Kwalitatieve verdichting in de dorpskern  
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bouwblok pastorijstraat

Het grootschalig bouwblok van de Pastorijstraat is 
historisch het eerste bouwblok van Linden en heeft 
een ruim binnengebied dat als woonzone bestemd is 
in het Gewestplan. Het binnengebied is in eigendom 
van verschillende eigenaars die op hun percelen 
vandaag geen bouwmogelijkheden hebben gezien de 
terreinen niet gelegen zijn aan uitgeruste weg. Mits een 
gemeenschappelijk draagvlak over een integrale visie kan 
een kwalitatief verdichtingsproject gerealiseerd worden 
met valorisatie van de verschillende eigendommen volgens 
hun aandeel in oppervlakte. 

Vandaag is het gebied slechts op enkele plaatsen 
toegankelijk via private, nog onbebouwde terreinen: een 
onbebouwd perceel aan de Nachtegalenstraat, de toegang 
tot een woning langs de voetweg aan de Pastorijstraat, de 
parking van In Den Hof aan de Pastorijstraat. 

Het beeldkwaliteitsplan voorziet een ontwikkeling met een 
mix aan grondgebonden en collectieve woonvormen, die 
rekening houdt met de morfologie van de omliggende 
bebouwing waarbij ook een aantal stedenbouwkundige 
lasten worden opgelegd:

• De integratie van een mix aan typologieën (zowel 
grondgebonden woningen als appartementen)

• De publieke toegankelijke doorsteek tussen 
Martelarenplaats – Pastorijstraat vrijwaren van 
autoverkeer

• Een geïntegreerde parkeeroplossing op eigen terrein

• Het behoud van waardevol groen

Het terrein van het huidige ontmoetingscentrum St. Kwinten 
sluit aan op deze ontwikkelingen. Het bestaande gebouw 
heeft een beperkte beeldkwaliteit en draait de rug naar 
deze nieuwe ontwikkelingen. Het is wenselijk dit terrein 
mee in de ontwikkeling te integreren, zodat de nieuwe 

ontwikkeling zich ‘representeert’ naar de dorpskern toe en 
een kwalitatieve entree tot de dorpsportiek vormt. 

Het huidige programma kan geïntegreerd worden in de 
ontwikkelingen en een grote afstraling hebben op de 
publieke ruimte (terrassenzone in de Korenbloemstraat) 
of kan verplaatst worden naar een ontwikkeling aan de 
overzijde van de Korenbloemstraat (zie verder).
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inrichtingsschets bouwblok Pastorijstraat zonder en met inbegrip parochiezaal

referenties bouwblok Pastorijstraat
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bouwblok Gemeentestraat

De bestaande parking van de Spar is privé eigendom en 
zal in de toekomst ontwikkeld worden. Deze site heeft 
een strategische ligging aan de Abdijbeek en kan een 
belangrijke schakelfunctie vormen tussen handelsfuncties 
aan de Wolvendreef en de handelsfuncties aan de 
Gemeentestraat indien het bestaande pad tussen de 
Wolvendreef en Sliepersveld langs de Abdijbeek wordt 
doorgetrokken tot aan de Gemeentestraat . 

Een mogelijke ontwikkeling oriënteert zich zowel naar 
de Gemeentestraat als naar de doorsteek vanuit de 
Wolvendreef. 

Ook hier voorziet het beeldkwaliteitsplan een densere 
ontwikkeling mits het opleggen van een aantal 
stedenbouwkundige lasten

• De integratie van kwalitatief groen langs de Abdijbeek

• De integratie van een publieke doorsteek en 
voetgangersbrug tussen de Gemeentestraat en het 
bestaande pad vanuit de Wolvendreef

• Een geïntegreerde parkeeroplossing (ondergronds)

• Handelsfunctie op het gelijkvloers

• Het voorzien van publieke parkings aan de 
Gemeentestraat

Onder de site loopt de Tempelbeek. Deze dient bij 
ontwikkeling omgeleid worden om een ondergrondse 
parking mogelijk te maken.

Kasteelhoeve

De Kasteelhoeve wordt momenteel verbouwd tot een 15-
tal wooneenheden met respect voor de historische context. 
Het parkeren wordt op landschappelijke wijze geïntegreerd 
op het aanpalend terrein ten oosten van de kasteelhoeve.

Pastorijwoning – Raelbeekhoeve

De Pastorijwoning en de Raelbeekhoeve vormen samen 
onderdeel van een historisch ensemble. De site heeft 
het potentieel als geheel uit te groeien tot een historisch 
kader voor een publiek programma (evenementenruimte, 
ontmoetingscentrum, culturele activiteiten,…). In de 
toekomst dient de opdeling van deze site als geheel, of 
een verdichting ervan vermeden te worden.

ontwikkeling aan de Korenbloemstraat 

In de oksel tussen de Nachtegalenstraat en de 
Korenbloemstraat stelt het beeldkwaliteitsplan een mogelijke 
nieuwe ontwikkeling voor, geïntegreerd in het natuurlijk 
talud. Het terrein vormt onderdeel van de blauwe zone in het 
gewestplan: ‘Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbare nutsvoorzieningen’.

De mogelijkheid bestaat dus het ontmoetingscentrum 
St. Kwinten hier te integreren samen met ruimte voor 
extra programma (bv. jeugdwerking Grabbelpas,…), 
en de huidige terreinen van het ontmoetingscentrum te 
valoriseren door deze mee op te nemen in de ontwikkeling 
van de bouwblok Pastorijwoning (woonzone). Via deze 
valorisatie kan bv. de verhuis van de scouts en de aanleg 
van de parking in de Wolvendreef bekostigd worden.

Gezien de representatieve ligging in het beschermd 
dorpsgezicht is een kwalitatieve architectuur een 
voorwaarde. Het gebouw dient ook rekening te houden 
met de korrel van de omgevende bebouwing en deze niet 
domineren.

ontwikkeling bouwblok Gemeentestraat 
met doorsteek naar de Wolvendreef

ontwikkeling aan de Korenbloemstraat
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Gewestplan en referentie ontwikkeling Korenbloemstraat

referenties ontwikkeling bouwblok Gemeentestraat
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te ondernemen acties / flankerend beleid

Actie Wie?

Masterplan bouwblok Pastorijstraat in coproductie met 
de eigenaars ter voorbereiding van RUP

Gemeente Lubbeek

Opmaak RUP bouwblok Pastorijstraat Gemeente Lubbeek

Masterplan bouwblok Gemeentestraat 14-16-18 Ontwikkelaar

Kwaliteitsbewaking verdichtingsprojecten Gemeente Lubbeek met ondersteuning van een 
stedenbouwkundig bureau

Generiek beleid voor verdichting

Naast de strategische projecten die de gemeente Lubbeek 
via een actief beleid dient te initiëren of op te volgen, 
komen er ook een aantal vragen vanuit particulieren en 
ontwikkelaars rond verdichting van het generisch weefsel. 

In de dorpskern van Linden staan een groot aantal ruime 
woningen op grote percelen en komen er vragen rond 
het opdelen in kleinere woonunits, al dan niet met de 
integratie van handel. Gezien de nabijheid van handel en 
voorzieningen en openbaar vervoer is dit een trend die 
in de dorpskern zelf (niet in de groene woonwijken zoals 
Hoog Linden en Steenveld)!) gefaciliteerd kan worden in 
functie van een duurzame stedenbouw mits respect voor 
de inpassing in de bebouwde omgeving.

Enkele grote percelen zijn gelegen aan de waardevolle 
groenstructuur (langs de Wolvendreef en de 
Nachtegalenstraat) waardoor er omzichtig moet omgegaan 
worden met verdichting.

• Verdichting door het opdelen in meerdere units op een 
individueel perceel is mogelijk mits een kwalitatieve 
inpassing in de context (maximaal 3 bouwlagen)

• De opdeling van een breed perceel in twee of meer 
percelen is mogelijk wanneer het perceel voldoende 
breedte heeft voor volwaardige wooneenheden 
(minimaal 25 m)

• Het samenvoegen van 2 percelen kan voor een 
schaalvergroting zorgen aan de straatzijde die niet 
wenselijk is. Een configuratie waarbij de korrel van 
de omgevende bebouwing gerespecteerd wordt en 
een doorzicht naar de kenmerkende groenstructuur 
behouden blijft is mogelijk. 
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typesituatie samenvoegen 2 percelen onwenselijke schaalvergroting aan straatzijde alternatief ontwikkelingsschema met gepaste 
korrel en doorzichten
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