
 

OVERSTRAAT HERENT 

De overgang tussen het bestaande woonweefsel en de nieuwe woontypologieën verloopt geleidelijk: 
De Overstraat is zeer dens en de omliggende Binnenstraat kent grotere loten. Het project schuift zich 
hierin en maakt de overgang tussen deze twee korrels.  

 
De wijk krijgt een autoluw karakter door bezoekersparkeren te centraliseren aan de ingang. Deze 
worden ingeplant onder een bladerdek van hoogstambomen en voorzien van een groene verharding. 
Deze groene as wordt ondersteund door een bomendak en buffert het parkeren ten op zichten van 
de woningen. Een dreefstructuur als toegang tot de wijk.  

 
Het centrale plein kent een overwegend groene invulling en zorgt voor de waterbuffering en 
infiltratie van het project. Deze centrale wadi wordt opgeladen met zit- en speelmogelijkheden ten 
diensten van de hele omgeving. Ze moet als 1 geheel zien met de naastgelegen brouwerij die mee 
dienst doet als beeldsluiter. Rond het centrale groene plein worden woningen zonder voortuin 
voorzien. Hierdoor wordt er een pleinwand gedefinieerd samen met de bestaande brouwerij.  



 

 
Door het plein naar binnen te trekken sluit dit aan op het bestaande groen- en speelnetwerk in de 
gemeente waardoor dit netwerk kan uitbreiden en als alternatieve veilige looproute kan fungeren. 
Ook verbindt het de nieuwe wijk met de bestaande ontwikkelingen op een zachte manier. Het 
project wordt mee ingeschoven in het reeds bestaande netwerk en versterkt dit.  

 
De verharding rond het groene plein bediend de woningen en de garages. Er kan hier niet geparkeerd 
worden, parkeren gebeurt aan de toegang van de wijk. Bezoekers dienen hun wagen hier reeds te 
stallen. Hierdoor is het een echt verkeersluw plein met een hoge verkeersveiligheid waar veilig 
spelen gegarandeerd is. De voetganger is de hoofdrolspeler in dit achterliggende gebied, de auto is 
hier te gast.  
Het plein krijgt een overwegend groene invulling, maar blijf wel een plein door zijn sterke wanden. 
Binnen het project zijn dit aangesloten eengezinswoningen zonder voortuin en buiten het project is 
dit de voormalige brouwerij. Zij definiëren de ruimte en geven het plein betekenis. Tevens sluit het 
project op deze manier ook aan op de verharde ruimte rond de voormalige brouwerij. 


