
Dorpskern Schepdaal
Klaar  
voor  

morgen

Focus op verblijven 
Marktplein als hart van Schepdaal



De open ruimte is aan vernieuwing toe. Momenteel wordt de kern 
gedomineerd door verharding, wat een grijze aanblik geeft.

Dit is een kans om het 
dorp aantrekkelijker te 
maken, om het veiliger en 
comfortabeler te maken 
voor voetgangers, fietsers 
en auto’s en om plaats te 
maken voor ontmoeting, 
evenementen en groen.

Focus op verblijven

De open ruimte van de dorpskern   vandaag?

De open ruimte van de dorpskern   morgen?



We maken werk van een samenhangende 
dorpskern

De drie belangrijkste pleinen: het Marktplein, het Kerkplein en het 
Brasserplein

Het zuidelijke deel van de E. Eylenboschstraat verbindt de drie pleinen

Samen vormen ze een aaneengesloten kerngebied, waar het 
verblijfskarakter primeert

Het noordelijke deel van de E. Eylenboschstraat als een comfortabele 
verbindingsweg voor voetgangers, fietsers en auto’s

Talrijke voetgangers- en fietsdoorsteken
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Focus op verblijven



Gebrek aan leesbaarheid  
op het kruispunt

• De as Dreef-Eylenbosch is niet 
leesbaar als doorgaande route

• Geen aankondiging van de 
dorpskern

• Heel veel verkeersinfrastructuur

Het Brasserplein als 
aankondiging van de kern

• De as Dreef-Eylenbosch 
duidelijk leesbaar als 
doorgaande route

• De gewonnen ruimte wordt een 
pleintje ter aankondiging van 
de kern: het Brasserplein

• Boomgroepen benadrukken 
dorpskern

Focus op verblijven

Het Brasserplein    vandaag?

Het Brasserplein    morgen?



Het Brasserplein als aankondiging 
van de kern

Twee bomengroepen met zitbanken

Plateau op het kruispunt om het verkeer op de as  
Dreef-E. Eylenboschstraat te vertragen

Secundaire aansluiting van het zuidelijke deel van  
E. Eylenboschstraat

Aansluiting op de bestaande Dreef

Extra parkeerstrook
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Een weinig aantrekkelijk plein 

• Het plein wordt gedomineerd 

door parkeren

• Het plein nodigt niet uit om 

mekaar te ontmoeten

Een levendig dorpsplein 

• Een centrale, veilige, 

multifunctionele pleinruimte

• Trappen bakenen plekken af en 

verzachten de helling

• Compacte straat met parkeren 

aan de minst zonnige kant van 

het plein

Focus op verblijven

Het Marktplein    vandaag?

Het Marktplein    morgen?

CHIRO SCHEPDAALCHIR

ATLANTIS
KBC
bank en verzekeringen

Menu foodtruck
blabla    5.00 fvihsvno  8.00
barkdc 60.00 visjvpef 3.00



Ruimte voor verblijven, 
evenementen en parkeren 

• Trappen of terrassen benadrukken de 
kenmerkende topografi e

• Flexibel gebruik mogelijk voor 
evenementen

• Enkele strategisch geplaatste 
bomengroepen rekening houdend met 
het behoud van de lindes

• Mogelijkheden tot integratie groen, 
spelaanleidingen en zitelementen

Focus op verblijven

Het Marktplein   morgen?

Het Marktplein   door de jaren heen

Marktplein, 1935 Postkaart jaren 1950 Marktplein, 2019



• De kerk heeft een unieke 
ligging op de rand van het 
landschap met een prachtig 
uitzicht door het reliëf

• Dit wordt vandaag niet 
uitgespeeld en de verbinding 
tussen de omgeving van 
de kerk en de boomgaard 
ontbreekt

De relatie tussen kerk en 
boomgaard wordt gemaakt
door een ruime trappenpartij.

Beide plekken worden hierdoor
versterkt.

Focus op verblijven

Het Kerkplein    vandaag?

Het Kerkplein    morgen?



We maken werk van een ruimte voor 
groen, ontmoeting en parkeren

De groene trappenpartij

Een aangename publieke ruimte rond de kerk, in 
halfverharding, met bomen

Parkeren blijft mogelijk, maar bepaalt het uitzicht niet

Een nieuw pad op de helling tussen Zeypweg en Iverlek 
naar boomgaard en De Klimop
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Een groene trappenpartij als 
ontmoetingsplek

Focus op verblijven

• De trappen zijn 
tegelijkertijd een zit- 
en ontmoetingsplek
met een prachtig 
uitzicht over het 
landschap

• Er is ook plaats voor 
groen in de trappen

Het Kerkplein   door de jaren heen
Het kerkplein als scharnier tussen dorp en landschap


