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Heusden-Zolder,  of  etymologisch  verklaard  als 
'Husdinio',  hospitium  of  gasthuis.  Een  plek  waar  
je te gast bent, zo ook in de Domherenwijk.

Een  traditionele  verkaveling  in  Zolder,  gebouwd 
vanaf de jaren 60, en een wijk waar de focus op het 
geïndividualiseerde en geprivatiseerde karakter 
ligt.  Ook de wijk ontbreekt het aan linken  met  de  
omgeving  en  het  omringende landschap. 
De  wijk  kent  op  1  basketpaal  en  een  mooie kapel  
na, geen  plekken die ten dienste staan van de gehele 
buurt.  Er  heerst  een  gebrek  aan  collectiviteit. 
De  verkaveling  kenmerkt  zich  voornamelijk  door 
vrijstaande  woningen  voorzien  van  een  royale 
voortuin en ongebruikte oprit. De woningen zijn vaak 
onnodig  van  elkaar  gescheiden door (een  overmaat 
aan) asfalt.
 
En toch  zijn  de  voortuin,  het  maaiveld  en  de straat  bij  
uitstek  de  perfecte  tools  die  je  welkom kunnen voelen 
in de wijk.  Deze elementen zijn de basiselementen 
die de onderlinge relatie intern (wijk) en extern  
met  het  omliggende  landschap kunnen versterken 

We stellen daarom 2 ingrepen voor: 

Als  eerste  willen  we  enkele  collectieve  plekken 
inrichten,  op  maximaal  500meter  wandelafstand 
van elke woning. Deze plekken zullen het spontaan 
samenbrengen van bewoners of mensen van buitenaf 
stimuleren. We richten de plekken centraal in de wijk 
in.  Dit op strategische locaties zoals het kruispunt 
met de mooie vrijstaande kapel, de elektriciteitsmast 
als herkenningsbaken  en  als  laatste  plek  het 
groene pleintje in de Brandeborg. 
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De plekken knippen we van het autoverkeer zodat 
ze kunnen  ingericht  worden  als  plek  voor  
ontmoeting, rust, spel,... Omwonenden bouwen samen 
een grote picknickbank, planten enkele bomen, zaaien 
bloemen,...  Een  oude  buurtweg  vanaf  Brandeborg  
kan  opnieuw opengesteld worden.  Kleine ingrepen 
met een grootse impact.

Een  tweede  ingreep  focust  zich  op  het  groene  
en landschappelijke karakter van de wijk.  Op 
korte termijn focussen we op het activeren van de  
privatieve  voortuinen  en  de  openbare  strook 
naast de rijweg. Deze zaaien we in met een kleurrijk 
en meerjarig bloemmengsel. Huiseigenaars kunnen 
gratis  voor  een  bepaalde  periode  intekenen  en  de 
individueel of samen met de buren en het collectief 
groen uit te breiden. 

Het is een win-win voor elke partij: bewoners en 
de gemeente hebben aantrekkelijke voortuinen 
en straten, minder onderhoud, de biodiversiteit 
vergroot,... Straten  kunnen  spontaan  uitgroeien  tot  
natuurlijke groene ruimtes en opnieuw de verbinding 
maken met het omringende landschap.
 
Op  lange  termijn  zal  de  wijk  uitgroeien  tot  
een kleurrijke  en  landschappelijke  omgeving  waar  
het aangenaam vertoeven is, en je je te gast voelt, 
zowel als bewoner, bezoeker, of passant te voet en 
met de fiets.

De  kapel,  de  elektriciteitsmast,  de  heropende 
buurtweg en het groene pleintje in Brandeborg zijn 
groene plekken op maat van de wijk waar m'n kan 
samenkomen voor een gezellige picknick, barbecue,...

een lappendeken van 
materialen

een collectief landschap 
voor de verkaveling

collectieve plekken in 
de wijk


