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Intergemeentelijk trainingscentrum
midden 2020 de deuren

Goetsenhoven

opent

Politie- en veiligheidsdiensten trainen alle aspecten geweldbeheersing op 1 site
Op maandag 6 mei vond de officiële eerstesteenlegging plaats van het gloednieuw
trainingscentrum Goetsenhoven plaats in aanwezigheid van een 40-tal aanwezigen
waaronder verschillende burgemeesters, korpschefs en collega’s van de federale
politie en defensie.
Hans Eyssen - voorzitter Interleuven, Katrien Partyka – burgemeester Tienen en Jean-Paul
Mouchaers – korpschef politiezone Leuven spraken de aanwezigen toe en legden samen met
Louis Tobback – oud-burgemeester stad Leuven de officiële eerste steen van het
trainingscentrum. De werken voor het gebouw startten al in januari 2019 en vanaf de zomer
2020 zullen de lokale politiediensten en andere veiligheidsdiensten van het arrondissement
Leuven gebruik kunnen maken van de faciliteiten.
Het intergemeentelijk trainingscentrum Goetsenhoven maakt het mogelijk om alle aspecten van
geweldbeheersing te trainen op 1 site. Het project beschikt over 2 overdekte schietstanden (15
m en 50 m met elk 6 schietbanen), dojo-faciliteiten voor zelfverdedigings- en klemtechnieken
en wapenstoktrainingen, een leslokaal, en een binnen- en buitenruimte voor tactische
oefeningen. Hiermee is dit nieuwe complex uniek in zijn soort want nergens anders in
Vlaanderen is dit mogelijk.
Nieuwste technieken
Het project is functioneel en architecturaal een hoogstandje. Op vlak van geluidsisolatie, luchtafzuiging en -verversing worden de nieuwste technieken toegepast. De tactische buitenruimte
en oefenhal kunnen gevarieerd worden ingekleed om levensechte situaties te trainen.
De dienst gebouwen en infrastructuur van Interleuven maakte het ontwerp voor het volledige
gebouw alsook de buitenaanleg en startte begin 2019 met de bouwwerken. De bouwkost
bedraagt 6 miljoen euro.
Burgemeestersoverleg Oost-Brabant
Het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant verzocht Interleuven in 2013 om de mogelijkheden te
onderzoeken voor de oprichting van een nieuw trainingscentrum voor de politie, ter vervanging
van de huidige schietstand, die slechts een deel van de momenteel verplichte
trainingsmogelijkheden biedt. Interleuven ging op zoek naar een geschikte locatie en die werd
gevonden op het voormalig militair domein van Goetsenhoven in Tienen.
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Met de komst van dit nieuwe trainingscentrum krijgt een gedeelte van het verwaarloosde terrein
van de voormalige militaire kazerne een nieuwe functie die mogelijk een impuls kan geven voor
de revitalisering van de rest van de site. De site is goed bereikbaar via de E40 en ligt toch
voldoende geïsoleerd zodat er geen geluidshinder voor de omgeving is.
Gebruik door politie- en veiligheidsdiensten
De bedoeling is dat de politiezones en andere veiligheidsdiensten uit het arrondissement Leuven
zullen deelnemen aan dit gezamenlijk initiatief. Het trainingscentrum zal enkel worden gebruikt
door politie- en veiligheidsdiensten, privépersonen kunnen er niet terecht.
Beheer en uitbating
Het nieuwe gebouw zal worden beheerd door Interleuven. De uitbating van het gebouw en het
terrein zal gebeuren door de politiezone Leuven. Het trainingscentrum zal worden gebruikt op
weekdagen tussen 8 en 20 u. De verschillende politiekorpsen worden aangemoedigd om te
carpoolen om de mobiliteitsimpact zoveel mogelijk te beperken.
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