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Unizo* kiest voor de  Kazerne site 
 
 
We kunnen het realiseren van een nieuwe administratief centrum niet los bekijken van een 
volledige visie op het binnencentrum door middel van het creëren van een strategie op 
lange termijn. De vraag is niet, “waar zetten dit nieuwe administratieve centrum (N AC)”, 
maar waar past dit nieuwe N AC het beste in onze strategie van het centrum?” 
 
Met deze denkoefening ligt de opportuniteit voor het grijpen om het wonen, werken en de 
mobiliteit binnen het centrum van Heist te herbekijken en te hertekenen. 
 
 
De vier C’s 
 
Wij zien vier duidelijke “C”’s, clusters in het centrum van Heist, die elk “slim” met elkaar 
zouden moeten verbonden worden. Elke realisatie binnen het centrum kan gekoppeld en 
afgetoetst worden aan deze clusters.  
 
Het erkennen van deze clusters brengt ook duidelijkheid aan de gebruikers, de bewoners, 
bezoekers aan het centrum, veelal Heistenaren. 
Zo zal een mobi-plan met een mobiliteits-hub opgesteld kunnen worden met het verbinden 
van deze clusters: ze kunnen duidelijk in beeld gebracht worden en brengen structuur in het 
centrum. Het valt tevens makkelijk te marketeren als krachtpunten van het centrum van 
Heist. 
 
 
De clusters starten in het dal van het centrum, het station van Heist. Vandaar gaat het 
bergop richting de voet aan de Berg van Heist.  
 

➢ Stationssite;  werken en wonen aan het station. 
o De nog te realiseren Aldi site is een uitgelezen kans om het station te 

betrekken als partner voor het aantrekken van werk- en woonverkeer. Mis 
deze opportuniteit niet wat een station te bieden heeft als een economische 
stimulans in deze cluster. 

o Een combinatie van kantoren, onderzoeks- en ontwikkelingsruimte en wonen  
nabij het station en eventueel hoger gebouwd is op deze locatie een niet te 
versmaden troef.  
 

➢ Administratieve site;  aan de voet van de Bergstraat. 
o Nabij het station, en toch aan de voet van het commercieel centrum is er 

voldoende ruimte voor de administratieve cluster. 
o Goed bereikbaar en toch niet pal in het centrum. 
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o De creatie van het administratieve hart van de gemeente zal deze cluster 
opwaarderen. 

o De maquette onderstreept bovendien de mogelijke toekomstige invulling met 
het N AC samen met de huidige Molenstraat-parking als een sterke 
ontwikkelingsader op een ideale plek aan de voet van de Bergstraat. 

 
➢ Culturele site; in het midden van de Bergstraat 

o In het midden van de Bergstraat staat reeds de culturele site.  
o Goed bereikbaar via het station en de Boudewijnlaan. 
o Deze cluster kan gemoderniseerd worden en eventueel versterkt worden met 

een residentiële site. Extra handel, horeca en wonen kan deze cluster nog 
meer cachet geven. 

o In het centrum hoort een beleving te gebeuren, daar is het tijdens de dag en 
de avond aangenaam verblijven.  We moeten het centrum voldoende lucht 
geven om een zo breed mogelijke beleving toe te laten. Geen centrum dat na 
18u een verlaten indruk geeft.  Het huidige CC kan hier een trekkende functie 
vervullen. 

o Bovendien is het deze centrumlokatie een zeer uitgelezen plek om events van 
verschillende aard in dit centrum door te laten gaan.  Ook hier is het CC met 
zijn infrastructuur een grote opportuniteit. 
 

➢ Academische site; aan het einde van de Bergstraat, de voet van de Berg van Heist. 
o Het einde van de Bergstraat wordt getekend door de academische cluster, 

gekenmerkt door de (deels nieuwe) muziek- en tekenacademie. 
o Ook hier kan de bestaande beleving aan de voet van de berghelling op deze 

unieke locatie nog sterk geoptimaliseerd worden. 
 
 
De vier clusters verspreiden zich van aan het station tot aan de Berg van Heist. De clusters 
kunnen netjes aan mekaar geknoopt worden met slimme en toekomstbestendige 
mobiliteit. De Bergstraat is van drie clusters de “rode draad”. De rijrichting voor de een 
éénrichting in de Bergstraat is eveneens vanuit de administratieve cluster richting de 
academische cluster, en niet andersom zoals nu  gerealiseerd is. Na grondig onderzoek in 
2018/19 zijn we tot de vaststelling gekomen dat de beste rijrichting met de makkelijkste 
lusvormen mogelijk zijn indien de wagens de Bergstraat inrijden vanaf de Kazerne-site 
richting de Berg. Meer in de bijlage. 
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Niet minder maar meer kwaliteitsvolle parking in het centrum 
 
Een centrum zonder een centrum parking wordt een centrum zonder handel, horeca, 
samenkomen en beleven. De Bergstraat is nu eenmaal een winkelstraat, en een winkelstraat 
heeft nu eenmaal specifieke faciliteiten nodig.  
Het wordt ondertussen ook duidelijk dat we niet met minder wagens zullen rijden maar dat 
de verbrandingsmotor zal vervangen worden door een elektrische wagen, en die heeft 
parking nodig.  
De vastgoedontwikkeling van de parking en de BIB site wordt een uitgelezen kans om in 
samenwerking met privé-ontwikkelaar een ondergrondse parking te ontwikkelen. Op deze 
twee plaatsen kan de ondergronds parking geoptimaliseerd worden. Zo zal deze niet 
uitsluitend worden gebruikt door de bewoner van het vastgoed, maar toegankelijk worden 
gemaakt voor de bezoeker aan het centrum en aan het Cultuurcentrum.  
We zien her en der interessante ontwikkelingen, Hasselt, Knokke, …, waardat een 
ondergrondse parking slim en creatief worden geïmplementeerd in een centrum. 
 
 
 
Wij kiezen voor de Kazerne site 
 
De Kazerne-site is in alle opzichten de beste keuze voor de creatie van een N AC, en de 
administratieve cluster. Deze site past perfect in de strategie van de vier clusters. De ruimte 
van de “vlinderparking”, voorheen de scholengebouwen leent zich perfect voor de bouw van 
een nieuwe AC. Het zal de omgeving meer potentieel geven en sterk opwaarderen.  
 
Tevens hoort een gebouw van deze omgang niet thuis in een winkel- en woonzone in het 
hartje van het centrum. Voor en na de openingsuren staat het gebouw leeg en heeft het 
gebouw geen enkele meerwaarde.  
 
De verkoop van de gronden parking cultuurcentrum en BIB site aan een privé-ontwikkelaar 
zullen veruit het meeste rendement opleveren. Het biedt tevens dé opportuniteit om de 
centrumparking ondergronds in te passen. 
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Samengevat 

 
Een nieuwe en duurzame strategie dringt zich op om samen met de bouw van een N AC het 
hele binnencentrum aan te pakken. Installeren van de vier clusters met een doordachte 
structuur en strategie  inzake mobiliteit en centrum ontwikkeling is onontbeerlijk 
verbonden met de bouw van een nieuwe AC.  The Chance of a Lifetime ! 
 
Onze keuze wat de drie voorgestelde ruimtes betreft: 
 

➢ Kazerne site; De bouw van het AC hoort te staan op de Kazerne-site, op de 
administratieve cluster 

➢ Parking cultuurcentrum; creatie van residentiële bewoning met op de gelijkvloers 
ruimte voor handel en horeca. Ondergrondse parking voor de bewoners van de site, 
en bezoekers van het handelscentrum. 

➢ Bib site; creatie van een residentiële bewoning. Ondergrondse parking voor 
bewoners van de site, bezoekers van het centrum en het cultuurcentrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Zoals tijdens de creatie van het centrumonderzoek HEIST2019 hebben we (Unizo Heist) nu 
ook de mening en ervaringen van Luckas De Rijck (Gecoro voorzitter) en Kristien Vercammen 
(Berstraat com.) verwerkt in dit verslag. 

mailto:gert.vercammen@telenet.be

