
 

 

IMMAC2 : OPENDEURDAG OP 29 
SEPTEMBER 2O18 

 

 

 
 
De eerste fase van het “Immac2-project”, gelegen in het historische centrum van Tienen, situeert zich tussen de 
Onze-Lieve-Vrouw-Broedersstraat en de Ooievaarstraat, doch maakt deel uit van een groter project, dat zich finaal 
zal uitstrekken tot aan de Alexianenweg.  
Einde juni 2017 werden op Immac2 de lesactiviteiten van het voormalig Immaculata-instituut stopgezet; deze 
werden overgebracht naar de schoolcampus op de Waaiberg. De eigenaar van de site (de VZW Aartsbisschoppelijke 
Colleges en Gestichten van de provincie Brabant) is inmiddels volop bezig met de herbestemming en de verkoop van 
gebouwen en gronden van deze site. De werken zouden eind 2018 moeten voltooid zijn. 
Het begin van de werken voor het deel aan de Alexianenweg is voorzien voor medio 2019. In 2021 volgt de 
herbestemming van de voormalige klasgebouwen, aan de overkant van de Ooievaarstraat. 
 
In het kader van het “Immac2 -project” werden het voormalige ACV-kantoor en het architectenkantoor Brasseur-
Trekels, gelegen langs de Onze-Lieve-Vrouw-Broedersstraat, aangekocht.  
Deze zijn inmiddels afgebroken, wat toelaat doorheen de site een doorgang voor voetgangers en fietsers te 
realiseren, kaderend binnen de door de stad gewenste stadskernversterking.  
Deze doorgang wordt op 29 september 2018 uitzonderlijk voor het publiek geopend. Eind 2018 wordt hij voor het 
normaal gebruik open gesteld. Later zal hij doorlopen tot de Alexianenweg. 
 

 

 



Reeds van bij de start van het project is het projectteam (samen met de Stad) op zoek gegaan naar de juiste lokale 
partners en invulling voor elk gebouw(deel). Daarbij is maximaal rekening gehouden met de erfgoedwaarde van de 
bewaarde, beschermde gebouwen. Alle niet beschermde gebouwen op de site werden afgebroken.  
 
Naast de creatie in eerste fase van 27 nieuwe wooneenheden, vooral grondgebonden woningen, is in de 
beschermde gebouwen een cluster van welzijn en onderwijs ontstaan. 
Het voormalige klooster biedt momenteel plaats aan het CAW Oost Brabant en het Agentschap Integratie en 
Inburgering. Tegenaan het klooster is het nieuwe kantoor van ACV-Tienen gebouwd.  
In het voormalige hertogenhuis (een van de oudste gebouwen van Tienen) is CBE Open School Tienen gevestigd. 
 
Verder plant de Landelijke Kinderopvang om in het Art-Decogebouw een kinderopvang te organiseren. De 
Kringwinkel Hageland voorziet een kringboetiek in de oude muziekklas onder de kapel. Voor beide zijn de nodige 
herbestemmingswerken in voorbereiding. 
In de kapel (en de nieuwe aanbouw) is een restaurant gepland, waarvoor de gesprekken nog aan de gang zijn.  
 
Ook op zaterdag 29 september 2018 stellen deze organisaties vanaf 14.00 hun lokalen open voor een groter 
publiek.  
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