
waarderingsfiche
Basiliekstraat

In relictzone

In ankerplaats In beschermd dorspgezicht

In beschermd landschap

Toegang tot puntrelict

Erkend als lijnrelict

Bij archeologische site

Toegankelijkheid ja, helemaal

Type wegdek klinkers

Type weggebruik trage weg

Omschrijving van de weg

belangrijkste winkelstraat van Halle; straatnaam dateert van na  

1947; onderdeel van de Weg Om; oude straatnaam "Kleine 

Steenweg" leeft voort in de volksmond ("Keutte Stieweg")

Types naar wegennet

Kruispunten / Met waterlopen / Bruggen; Kruispunten / 

Met waterlopen / Voorden

Types naar functie

Transportwegen / Wandelwegen ; Handelswegen / 

Winkelstraten; Religiewegen / Processiewegen

Types naar ligging

Bestemmingswegen / Invalswegen

Types naar vorm

Verharding / Verharde wegen / Steenwegen; Verharding / 

Verharde wegen / Steenwegen/Klinkerwegen; Tracé / 

Slingerwegen

Ruimtelijke en juridische context

Actuele toestand

Cultuurhistorische typologie

Gewestplan woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde, aanvullend voorschrift gp 25, art. 8

RUP nee

Cultuurhistorische waarde

archeologische betekenis; relatie met bouwkundig relict; relatie 

met gebeurtenis; sporen uit verschillende tijdsvakken; zeldzaam

Esthetische waarde

beeldbepalend; belevingswaarde; ensemblewaarde; gaaf

Natuurwetenschappelijke waarde

Ruimtelijk-structurerende waarde

structuurbepalend

Socio-culturele waarde

economische betekenis; relatie met culturele praktijk; 

religieuze betekenis

Waardering

Landbouwzone nee

Ruilverkaveling nee

Bedrijvenzone nee

Biologische waarderingskaart nee

Historische toestand

Historische functies uitvalsweg richting Hallerbos; 

Zenneovergang

Opmerkingen historische toestand

onderdeel van prehistorische verbindingsweg; eerste 

wintervaste oversteekplaats van de streek oo de Zenne, 

later stenen brug;  Kwade poort is allusie op de 

overstromingen, Bospoort wijst op uitvalsweg richting bos; 

tracé is laatste 450 jaar nagenoeg intact gebleven

Staat historisch tracé intactAndere straatnamen Steenweg; Kleine Steenweg; 

Stadhuisstraat; Lange Steenweg; 

Bosstraat; Bospoortstraat

Opmerkingen

p. 1



waarderingsfiche
Beertsestraat

In relictzone

In ankerplaats In beschermd dorspgezicht

In beschermd landschap

Toegang tot puntrelict

Erkend als lijnrelict

Bij archeologische site

Toegankelijkheid ja, helemaal

Type wegdek asfalt

Type weggebruik autoverkeer

Omschrijving van de weg

buiten de historische stadskern; parkje met  bochtafsnijding (?) 

van originele weg; deel van de Weg Om, met verscheidene 

Mariakapelletjes

Types naar wegennet

Types naar functie

Religiewegen / Processiewegen

Types naar ligging

Bestemmingswegen / Invalswegen; Ontsluitingswegen / Parkwegen

Types naar vorm

Verharding / Verharde wegen / Asfaltwegen

Ruimtelijke en juridische context

Actuele toestand

Cultuurhistorische typologie

Gewestplan agrarisch gebied, natuurgebied

RUP nee

Cultuurhistorische waarde

archeologische betekenis; relatie met bouwkundig relict; relatie 

met gebeurtenis; relatie met natuurlijk relict; representatief; 

sporen uit verschillende tijdsvakken

Esthetische waarde

beeldbepalend; ensemblewaarde; gaaf; herkenbaar

Natuurwetenschappelijke waarde

Ruimtelijk-structurerende waarde

structuurbepalend

Socio-culturele waarde

economische betekenis; relatie met culturele praktijk; 

religieuze betekenis

Waardering

Landbouwzone ja, blijvend grasland, stallingen

Ruilverkaveling Pepingen 1985, uitgevoerd - oude stijl

Bedrijvenzone nee

Biologische waarderingskaart complex van biologisch waardevolle en minder waardevolle elementen; soortenrijk permanent 

cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden; bomenrij met dominantie van wilg

Historische toestand

Historische functies uitvalsweg richting Beert

Opmerkingen historische toestand

westelijke stuk rechtgetrokken, maar oude bocht is nog 

aanwezig; Blauwkousstraat = oude benaming voor het 

begin van de Beertsestraat

Staat historisch tracé rechtgetrokkenAndere straatnamen Blauwkousstraat

Opmerkingen

p. 2



waarderingsfiche
Leeuwenstraat

In relictzone

In ankerplaats In beschermd dorspgezicht

In beschermd landschap

Toegang tot puntrelict

Erkend als lijnrelict

Bij archeologische site

Toegankelijkheid ja, helemaal

Type wegdek kasseien

Type weggebruik autoverkeer

Omschrijving van de weg

slechts één enkele zichtas van het Oudstrijdersplein is 

interessant: de Baron Jacquesstraat; de andere assen rond het 

Oudstrijdersplein hebben geen zichteinder

Types naar wegennet

Wegpatronen / Kruisdoorsteken

Types naar functie

Types naar ligging

Ontsluitingswegen / Transversalen

Types naar vorm

Verharding / Verharde wegen / Steenwegen/Kasseiwegen; 

Ontstaanswijze / Kunstwegen

Ruimtelijke en juridische context

Actuele toestand

Cultuurhistorische typologie

Gewestplan woongebied, aanvullende voorschriften gp 25, art. 8

RUP nee

Cultuurhistorische waarde

relatie met bouwkundig relict; relatie met gebeurtenis; 

technologische betekenis 

Esthetische waarde

beeldbepalend; ensemblewaarde; gaaf; herkenbaar

Natuurwetenschappelijke waarde

Ruimtelijk-structurerende waarde

ruimtelijk gaaf

Socio-culturele waarde

relatie met verhaal

Waardering

Landbouwzone nee

Ruilverkaveling nee

Bedrijvenzone nee

Biologische waarderingskaart nee

Historische toestand

Historische functies onbekend

Opmerkingen historische toestand

straatnaam is verwijzing naar de uitbraak van 

circusleeuwen op het aanpalende Leeuwenplein

Staat historisch tracé intactAndere straatnamen /

Opmerkingen

p. 3



waarderingsfiche
Onze-Lieve-Vrouwweg

In relictzone

In ankerplaats In beschermd dorspgezicht

In beschermd landschap

Toegang tot puntrelict

Erkend als lijnrelict

Bij archeologische site

Toegankelijkheid ja, helemaal

Type wegdek grind

Type weggebruik trage weg + lokaal autoverkeer

Omschrijving van de weg

deel van de Weg Om; zuidelijke deel fungeert als oprit; huidige 

deel van de Weg-Om; straatnaam = verwijzing naar de Onze-Lieve-

Vrouwommegang; halverwege bevinden zich vier kapelletjes

Types naar wegennet

Types naar functie

Transportwegen / Wandelwegen ; Religiewegen / 

Processiewegen

Types naar ligging

Bestemmingswegen / Kapelwegen; Bij gebouwen / Huiswegen / 

Oprijlanen

Types naar vorm

Verharding / Halfverharde wegen / Steenslagwegen/Grindwegen

Ruimtelijke en juridische context

Actuele toestand

Cultuurhistorische typologie

Gewestplan woongebied, recreatiegebied

RUP nee

Cultuurhistorische waarde

archeologische betekenis; relatie met bouwkundig relict; relatie 

met gebeurtenis; representatief; sporen uit verschillende 

tijdsvakken; zeldzaam

Esthetische waarde

beeldbepalend; belevingswaarde; ensemblewaarde; gaaf; 

herkenbaar

Natuurwetenschappelijke waarde

Ruimtelijk-structurerende waarde

ruimtelijk zeldzaam; structuurbepalend

Socio-culturele waarde

relatie met culturele praktijk; religieuze betekenis

Waardering

Landbouwzone deels, blijvend grasland

Ruilverkaveling nee

Bedrijvenzone nee

Biologische waarderingskaart minder dichte bebouwing met beplanting - biologisch minder waardevol

Historische toestand

Historische functies processieweg

Opmerkingen historische toestand

oorspronkelijk veel langer: door het Galgeveld tot aan de 

"faubourg de la porte de Bruxelles"; tracé dateert minstens 

uit 18de eeuw, maar is mogelijk veel ouder (prehistorisch, 

vroegmiddeleeuws?)

Staat historisch tracé ingekort; verlegdAndere straatnamen onbekend

Opmerkingen

p. 4



waarderingsfiche
Stoofstraat

In relictzone

In ankerplaats In beschermd dorspgezicht

In beschermd landschap

Toegang tot puntrelict

Erkend als lijnrelict

Bij archeologische site

Toegankelijkheid ja, helemaal

Type wegdek asfalt + klinkers

Type weggebruik trage weg

Omschrijving van de weg

hoekpanden Basiliekstraat-Stoofstraat werden archeologisch 

onderzocht

Types naar wegennet

Types naar functie

Types naar ligging

Bestemmingswegen / Waterstraten; Bij gebouwen / Gangen / 

Brandgangen

Types naar vorm

Verharding / Verharde wegen / Asfaltwegen; Verharding / 

Verharde wegen / Steenwegen/Klinkerwegen; Tracé / Bajonetten

Ruimtelijke en juridische context

Actuele toestand

Cultuurhistorische typologie

Gewestplan woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde

RUP nee

Cultuurhistorische waarde

archeologische betekenis; relatie met bouwkundig relict; 

representatief; sporen uit verschillende tijdsvakken

Esthetische waarde

beeldbepalend; belevingswaarde; herkenbaar

Natuurwetenschappelijke waarde

Ruimtelijk-structurerende waarde

ruimtelijk zeldzaam

Socio-culturele waarde

economische betekenis

Waardering

Landbouwzone nee

Ruilverkaveling nee

Bedrijvenzone nee

Biologische waarderingskaart nee

Historische toestand

Historische functies brandstraatje (door de Hallenaren 

"brandgat" genoemd); waterstraatje

Opmerkingen historische toestand

straatnaam = verwijzing naar kachel, publiek badhuis of 

bordeel; in Halle kwam er reeds vrij vroeg een verbod op 

publieke badhuizen uitgevaardigd; bevolking noemde het 

Stoofstraatje ook "Heete gat" (wijst op agrarische functie)

Staat historisch tracé intactAndere straatnamen Heete gat (?)

Opmerkingen

p. 5



waarderingsfiche
Vestingstraat

In relictzone

In ankerplaats In beschermd dorspgezicht

In beschermd landschap

Toegang tot puntrelict

Erkend als lijnrelict

Bij archeologische site

Toegankelijkheid ja, helemaal

Type wegdek kasseien

Type weggebruik autoverkeer

Omschrijving van de weg

wegdek met nieuwe kasseien; restant van weermuur van 

stadsomwalling in kasseistenen (pastiche of toch authentiek? elfde-

twaalfde-eeuws volgens Vandenbreeden e.a. 2005: 53)

Types naar wegennet

Types naar functie

Militaire wegen / Weergangen

Types naar ligging

Parallelwegen / Binnenwalstraten

Types naar vorm

Verharding / Verharde wegen / Steenwegen/Kasseiwegen; 

Verharding / Onverharde wegen / Aardewegen; Dwarsprofiel / 

Verhoogde wegen

Ruimtelijke en juridische context

Actuele toestand

Cultuurhistorische typologie

Gewestplan woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde

RUP nee

Cultuurhistorische waarde

archeologische betekenis; relatie met bouwkundig relict; relatie 

met gebeurtenis; representatief; sporen uit verschillende 

tijdsvakken; technologische betekenis 

Esthetische waarde

gaaf; herkenbaar

Natuurwetenschappelijke waarde

Ruimtelijk-structurerende waarde

structuurbepalend

Socio-culturele waarde

relatie met verhaal; religieuze betekenis

Waardering

Landbouwzone nee

Ruilverkaveling nee

Bedrijvenzone nee

Biologische waarderingskaart nee

Historische toestand

Historische functies weergang van de stadsomwalling

Opmerkingen historische toestand

straatnaam = verwijzing naar de stadsomwalling; oude 

naam "Keikensvest" alludeert op grind waarin de 

stadsvesten werden uitgegraven of op wegdek met puin 

van afgebroken stadsmuur; omwalling na ontmanteling in 

1691 pas geleidelijk opgeruimd en vanaf 1812 herverkaveld

Staat historisch tracé rechtgetrokkenAndere straatnamen de Vesten; Keikensvest

Opmerkingen

p. 6


