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de betrokken overheidsinstanties en ook de ruime bevolking
geïnformeerd en betrokken bij het planningsproces. De
1035 bezwaarschriften en adviezen die gedurende de

[

Voorwoord

periode van het openbaar onderzoek werden ingediend,
spreken wat dat betreft boekdelen. Al deze
bezwaarschriften en adviezen werden gebundeld,
gecoördineerd en besproken door de provinciale commissie

Beste lezer,

inzake ruimtelijke ordening - kortweg de PROCORO. Ook in
de provincieraad en de raadscommissie ruimtelijke

Een kleine 10 jaar geleden begon een ploeg enthousiaste

ordening, verkeer en mobiliteit werd er lang gediscussieerd

mensen aan de opmaak van het ruimtelijk structuurplan

en werden pro's en contra's grondig afgewogen.

Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant was in volle

Uiteindelijk heeft het openbaar onderzoek tot meer dan

oprichting en de voorbereidingen voor de splitsing van de

200 wijzigingen geleid.

oude unitaire provincie Brabant waren in volle gang. De

>>
4

opmaak van een ruimtelijk structuurplan was nog geen

De goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-

verplichting en was niet opgenomen in de wetgeving over

Brabant luidt voor onze provincie een nieuwe periode in. De

de ruimtelijke ordening. Toch vond de provincie het toen al

provincie krijgt er nieuwe verantwoordelijkheden bij. Zodra

belangrijk om na te denken over de toekomst van haar

het goedkeuringsbesluit gepubliceerd wordt in het

grondgebied. Ze wou immers als jongste provincie het

Belgische Staatsblad zal de provincie de taak van het

goede voorbeeld stellen. 10 jaar is een lange periode en ik

Vlaamse Gewest overnemen wat betreft het goedkeuren

weet dat velen al wel eens durfden te twijfelen of we de

van de gemeentelijke structuurplannen en ruimtelijke

eindmeet wel zouden halen. Maar vandaag kan ik u niet

uitvoeringsplannen. Gemeenten zullen dus niet langer hun

zonder trots het eindresultaat van het ruimtelijk

structuurplan ter goedkeuring moeten voorleggen aan de

structuurplan Vlaams-Brabant voorstellen.

Vlaamse minister, maar aan de bestendige deputatie. Dit zal
voor onze provincie een belangrijke extra inspanning

De provincie is met de opmaak van haar ruimtelijk

vragen, maar we zijn er van overtuigd dat we voldoende

structuurplan Vlaams-Brabant niet over één nacht ijs willen

kennis en middelen ter beschikking kunnen stellen om deze

gaan en heeft de vele pro's en contra's op een evenwichtige

taak tot een goed einde te kunnen brengen. Wij willen in

manier afgewogen. Er werd op alle vlakken van hoog tot

ieder geval de gemeenten helpen en ondersteunen om dit

laag overleg en inspraak georganiseerd. Van de eerste

voor hen zo belangrijke proces tot een goed einde te

startnota tot het laatste ontwerp werden de gemeenten,

brengen.

Maar de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan

structuurplan over een plan beschikken dat ons de komende

Vlaams-Brabant luidt een nog veel belangrijkere periode in.

jaren doorheen de vele valkuilen en wolfsklemmen van de

In de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan

ruimtelijke ordening zal kunnen loodsen. Hoe ambitieus we

Vlaams-Brabant is er een uitgebreide lijst van acties en

ook zijn en welke moeilijkheden ons ook te wachten staan,

prioriteiten opgesomd. Wie deze bepalingen leest, kan

het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant zal voor ons

slechts besluiten dat het ruimtelijk structuurplan een

een gids zijn. Het zal ons de richting aanduiden hoe we van

ontzettend ambitieus plan is geworden. Een plan dat de

Vlaams-Brabant een aangename, aantrekkelijke en

ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie gedurende de

duurzame provincie kunnen maken, waar inwoners,

komende jaren zal bepalen. En we willen daartoe niet

bedrijven en bezoekers de ruimte hebben om zich thuis te

passief aan de kant blijven toekijken, maar zelf actief de

voelen. De ruimte om creatief bezig te zijn, om zichzelf te

handen uit de mouwen steken. Niet in ons eentje, maar

ontplooien. Kortom de ruimte om die dingen te doen

samen met alle partners die op één of andere manier - hoe

waarmee onze provincie groot is geworden en zich in de

klein ook - onze ruimte in Vlaams-Brabant vormgeven.

toekomst nog verder op de wereldkaart kan plaatsen. Het

Gemeentebesturen, Vlaamse overheidsinstanties,

voorliggende structuurplan wil deze activiteiten mogelijk

landbouwers- en natuurverenigingen, werknemers en

maken, ondersteunen, stimuleren en begeleiden. Want

werkgevers, u, ik en alle anderen. De definitieve

tenslotte draait het in het structuurplan niet alleen om de

goedkeuring van het provinciaal structuurplan is dan ook

ruimte op zich, maar wel om de wijze waarop we als

niet echt een eindmeet te noemen, maar eerder de start van

mensen met de ruimte omgaan. Hoe we daarin onze

een nieuw proces.

activiteiten kunnen ontplooien zodat de ruimte er zelf beter
van wordt. Ik ben er van overtuigd dat het voorliggende

Wat voorligt is het product van 10 jaar hard zwoegen en

structuurplan daartoe de nodige garanties kan geven.

veel, oneindig veel overleg, geduld en af en toe ook wel
eens wat harde woorden. Alle details zijn nog niet
uitgeklaard en er zal nog hard gewerkt moeten worden om

Julien Dekeyser, gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke

ons einddoel te bereiken, maar toch denk ik dat we met dit

ordening
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Het structuurplan werd opgemaakt door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met het studiebureau ARCADIS Gedas.

In toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het
register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de
voorwaarden voor opname van personen in dat register en
tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de
verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de
opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke
uitvoeringsplannen werd dit plan opgesteld onder de
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verantwoordelijkheid van volgende ruimtelijke planners:
Tom Lagast

Leo Van der Vliet
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Inleiding
Voorgeschiedenis Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-Brabant

te halen waar de politiek verantwoordelijken een antwoord op
willen geven. Tevens wordt hierin aangegeven vanuit welke
ruimtelijke visie deze problemen kunnen aangepakt worden.
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In een eerste fase van het provinciaal structuurplanproces

Over deze beleidsnota is herhaaldelijk structureel overleg

en voorafgaandelijk aan het decreet van 18 mei 1999

gepleegd met de leden van de bestendige deputatie,

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, heeft de

colleges van gemeenten, de provinciale administratie, de

bestendige deputatie van de toenmalige provincie Brabant in

commissie ruimtelijke ordening van de provincieraad en

1994 een beperkte studie laten uitvoeren. Het resultaat

belangenorganisaties. Op basis van onder meer hun

hiervan is vervat in de startnota. Hierin komen

opmerkingen is een tweede versie van de beleidsnota

de planningscontext, de ruimtelijke context, de

uitgewerkt. Deze versie werd in zitting van 21 april 1998 door

maatschappelijke trends en de problemen, kwaliteiten en

de provincieraad goedgekeurd.

potenties van de provincie aan bod. Er worden tevens enkele
visie-elementen en een eerste aanzet van de gewenste

De plangroep werkte de beleidsdoelstellingen uit in een eerste

ontwikkeling van Vlaams-Brabant gegeven. Tenslotte wordt

ontwerp van gewenste ruimtelijke structuur. In deze "Eerste

een mogelijk samenwerkingsmodel en een voorstel voor

discussienota" werden, naast een aantal globale richtlijnen met

verdere werkzaamheden beschreven.

betrekking tot de nederzettingsstructuur, de open ruimte, de
economische infrastructuur en de vervoersinfrastructuur, ook

In de tweede fase van het provinciaal structuurplanproces werd,

een aantal concrete selecties en een verdeling van de

op basis van de startnota en de bemerkingen die tijdens een

taakstelling wonen uit het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

uitgebreide informatieronde door verschillende betrokken

verwerkt. Deze "Eerste discussienota" is in een uitgebreid

instanties (gemeente, instellingen, hogere overheid…) werden

conclaaf met de bestendige deputatie ten gronde besproken.

geformuleerd, een ruimtelijke beleidsnota uitgewerkt. Waar de

Op basis van deze besprekingen en de bemerkingen

startnota voornamelijk de visie van de plangroep weergaf, is het

geformuleerd door de Administratie Ruimtelijk Ordening,

de bedoeling in deze ruimtelijke beleidsnota de problemen aan

Huisvesting en Monumenten, afdeling Ruimtelijke Planning van

de Vlaamse gemeenschap werd deze eerste discussienota

Naast deze externe expert besliste de bestendige deputatie

bijgewerkt en vervolledigd in "Tweede discussienota

ook om bij de verdere totstandkoming van het ruimtelijk

ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant". (mei 2000)

structuurplan een nieuwe communicatiestructuur op te
starten. Deze communicatiestructuur is opgebouwd rond de

De 2e discussienota werd uitgebreid voorgesteld in

verschillende instanties die betrokken zijn bij het ruimtelijk

5 infoavonden en besproken in verschillende

beleid (zowel de voorbereiding als de uitvoering op het

overlegvergaderingen met de verschillende betrokken

terrein), met name:

actoren: de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en de

• het Vlaamse Gewest als laatste goedkeuringsinstantie en

aanpalende provincies en gewesten. Tevens kreeg elke
burger of instantie de mogelijkheid om schriftelijk te

als opsteller van het RSV
• de provincieraad, de raadscommissie(s) en de bestendige

reageren. Alle reacties die gedurende de overlegverga-

deputatie als opdrachthouders van het ruimtelijk

deringen of naderhand schriftelijk werden ontvangen,

structuurplan Vlaams-Brabant

werden gebundeld en gesynthetiseerd in een synthesenota.
Deze synthesenota werd ter informatie aan de voormalige
deputatie voorgelegd. De deputatie heeft de synthesenota
echter nooit formeel goedgekeurd.

• de gemeenten als lokale actoren samengevoegd per
deelgebied
• de verschillende betrokken beleidsinstanties als sectoriele
actoren, opgenomen in 4 kernwerkgroepen.
De betrokken actoren worden opgenomen in 4 kernwerk-

Met het aantreden van de nieuwe bewindsploeg (oktober

groepen die de 4 hoofdthema’s van het structuurplan

2000) kwam ook het planningsproces in een nieuw vaarwater

behandelen: bebouwde ruimte, open ruimte, mobiliteit en

terecht. De deputatie koos voor een vernieuwde werking

recreatie. De kernwerkgroepen zullen elk op regelmatige

waarbij de plangroep van het structuurplan door een externe

basis samenkomen om vanuit hun specifieke invalshoek de

expert werd bijgestaan. Deze externe expert dient in te staan

door de plangroep voorbereidde documenten te

voor de inhoudelijke coherentie van het provinciale

bespreken. Dit overleg heeft tot doel om enerzijds de

structuurplan en er voor te zorgen dat het

doelstellingen zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de

structuurplanningsproces binnen de vooropgestelde

mogelijkheden of doelstellingen van de verschillende

termijnen wordt afgesloten. De plangroep zal het planproces

actoren, maar anderzijds ook om voor een aantal

inhoudelijk opvolgen en de externe expert door middel van

doelstellingen reeds een uitgebreide discussie ten gronde

een gedragen visie bijstaan in het uitwerken van het plan. Op

te kunnen voeren.

13 december 2001 besliste de bestendige deputatie de
begeleidingsopdracht aan het studiebureau ARCADIS Gedas

De bestendige deputatie keurde tevens kort na zijn

nv toe te vertrouwen

aantreden de derde discussienota goed, waarin de
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opmerkingen van de voorgaande discussienota werden

ruimtelijke ordening - kortweg de PROCORO - gebundeld,

verwerkt. Deze derde discussienota vormde de basis voor de

gecoördineerd en geadviseerd. De provincieraad heeft op

gesprekken die in de kernwerkgroepen werden gevoerd.

11 mei 2004 het provinciaal structuurplan definitief

Deze nota werd in de loop van het planningsproces

vastgesteld. Op 29 juni 2004 heeft de provincieraad nog een

aangevuld met bijkomende nota’s die enerzijds een aantal

aanvullend raadsbesluit getroffen waarbij de gewestelijke

thema’s verder uitwerken (o.a. woonbehoeftestudie,

ruimtelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde campings

gewenste recreatieve structuur…) en anderzijds een aantal

het statuut verkregen van provinciale ruimtelijke

gebiedsgerichte onderzoeken (per deelgebied).

uitvoeringsplannen.

De werking van de kernwerkgroepen, het overleg met de

Op 7 oktober 2004 heeft minister Dirk Van Mechelen het

betrokken gemeentebesturen, de besprekingen in de

provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

raadscommissie en procoro en de opdracht van de externe

goedgekeurd. Het provinciaal structuurplan treedt in werking

expert leidden tot een voorontwerp van ruimtelijk

14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit in

structuurplan Vlaams-Brabant.

het Belgisch Staatsblad.

Het voorontwerp werd op 4 april 2003 besproken op een

>>

plenaire vergadering waar de gewestelijke administratie en
de betrokken gemeentebesturen voor waren uitgenodigd.

10

Inhoud en juridische draagwijdte van een
ruimtelijk structuurplan

Op basis van deze adviezen en de bemerkingen van de
andere betrokken actoren werd het voorontwerp

Met het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

aangepast tot het ontwerp van ruimtelijk structuurplan

van de ruimtelijke ordening wordt de provincie ingevoegd

Vlaams-Brabant, dat op 1 juli 2003 door de provincieraad

als intermediair niveau tussen de gemeente en het gewest.

voorlopig werd vastgesteld.

De provincie krijgt onder meer de taak een provinciaal
ruimtelijk structuurplan op te stellen. De verdeling van de

Het ontwerp van ruimtelijk structuurplan werd van

taakstellingen tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

1 september 2003 tot en met 1 december 2003 aan een

is gebaseerd op het principe van de subsidiariteit. Dit

openbaar onderzoek onderworpen. Gedurende deze

principe houdt in dat de beslissingen worden genomen op

periode kon iedereen zijn adviezen, bezwaren en/of

het meest geschikte en geëigende beleidsniveau.

opmerkingen formuleren. In totaal werden er 1035

Het provinciaal structuurplan bevat volgens artikel 18-2° de

adviezen en bezwaarschriften ingediend. Al deze adviezen

structuurbepalende elementen van provinciaal belang en

en bezwaarschriften werden door de provinciale commissie

de planologische taakstellingen. Er wordt aangeduid welke

taken door de provincie en welke door de gemeente
moeten uitgevoerd worden. Het provinciaal structuurplan
richt zich naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en
focust zich op de problemen van bovenlokaal belang.

provinciaal niveau;
• de selectie en uitwerking van de stedelijke netwerken op
provinciaal niveau;
• uitwerking van een visie op de kleinhandel van regionale
schaal;

De taakstellingen van het provinciaal ruimtelijk

• aanduiden van de lijninfrastructuur van bovenlokaal

structuurplan worden duidelijk omschreven in de

belang gerelateerd aan een gebiedsgerichte

omzendbrief RO/96/06; met name:

mobiliteitsvisie;

• het uitwerken van een ruimtelijke visie voor het geheel
van de kleinstedelijke gebieden;

• de uitwerking van een visie op de toeristisch-recreatieve
infrastructuur.

• de selectie van hoofddorpen en woonkernen;
• de verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen

De gewenste ruimtelijke structuur beschreven in een

in buitengebiedgemeenten en gemeenten opgesomd als

structuurplan, is richtinggevend voor de overheid. De

kleinstedelijk gebied;

overheid kan er alleen maar van afwijken op basis van een

• de verdeling van de behoefte aan bedrijventerreinen in

aantal zeer duidelijke motieven.

de kleinstedelijke gebieden en overige economische

Het bindend gedeelte bevat beleidsmaatregelen die

knooppunten;

noodzakelijk zijn om de gewenste ruimtelijke structuur tot

• de selectie van de secundaire wegen.

uitvoering te brengen. De provincie kan hier niet van
afwijken.

De omzendbrief bevat, naast de verplichte taken, ook een

Structuurplannen worden uitgevoerd door middel van

aantal facultatieve die bij voorkeur in het provinciaal

ruimtelijke uitvoeringsplannen. De structuurplannen

structuurplan worden uitgewerkt.

kunnen geen beoordelingsgrond vormen bij het

Het betreft:

beoordelen van stedenbouwkundige vergunningen.

• gebiedseigen ontwikkelingsperspectieven van de
natuurverbindingsgebieden die aanleiding kunnen geven
tot een afbakening;
• de selectie van ecologische infrastructuur van bovenlokaal
belang;
• ontwikkelingsperspectieven en maatregelen voor de
agrarische macrostructuur;
• de selectie van bebouwde perifere landschappen op
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Leeswijzer
Het provinciaal structuurplan bevat een informatief, een

De provincie opteert om de ruimtelijke structuur van
Vlaams-Brabant te benaderen vanuit 4 beleidsthema’s.

richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatief

Hoewel er tussen de verschillende thema’s een
wisselwerking bestaat, vertonen zij toch een zekere

gedeelte beschrijft de bestaande ruimtelijke structuur. In

autonomie. Met dit onderscheid wordt een werkbare
opdeling beoogd voor de beschrijving van de ruimtelijke
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het richtinggevend onderdeel worden de visie, de principes

structuur.

en de gewenste ruimtelijke structuur geformuleerd. In het

Open ruimte
De open ruimte omvat de gebieden waarin de onbebouwde

bindend gedeelte worden de verschillende

ruimte overweegt en waar de harde elementen
(bebouwing, infrastructuren…) naar verhouding

beleidsmaatregelen beschreven.

ondergeschikt aanwezig zijn. Deze open ruimte kan
verschillen naar vorm, functie en samenstelling. Afhankelijk
van het schaalaspect kunnen openruimtestructuren van
verschillende aard van provinciaal belang bedoeld worden.
Het begrip wijkt dus enigszins af van het in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen gehanteerde begrip
"buitengebied".

Bebouwde ruimte
Gelet op het soms moeilijk te maken onderscheid tussen
stedelijke structuren, verstedelijkte delen en de
nederzettingsstructuur, wordt geopteerd om het begrip

bebouwde ruimte te hanteren. Bebouwde ruimte heeft

belangrijke impact op de mobiliteit. Om die redenen wordt

betrekking op die gebieden waar de bebouwing

toerisme en recreatie los van de drie hoofdthema’s

overheerst, los van de bestemming of activiteiten die er

besproken.

worden uitgevoerd. De bebouwde ruimte omvat dus
woningen, gebouwen met (klein)handelsactiviteiten,
bebouwing voor gemeenschapsvoorzieningen... Bebouwde
ruimte staat bijgevolg los van het beleidskader ‘stedelijk
gebied’ dat in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
wordt gehanteerd.

Mobiliteit
Mobiliteit is ruimtelijk waarneembaar door de
aanwezigheid van lijninfrastructuren. De lijninfrastructuur
is het geheel van verkeersinfrastructuur en haar omgeving,
bedoeld voor verkeer en vervoer van mensen, goederen en
berichten. Lijninfrastructuren bepalen in grote mate de
samenhang tussen de verschillende gebieden. Zij
structureren de ruimte en beïnvloeden de ontwikkeling van
nederzettingen en de vestiging van allerlei functies.
Mobiliteit dient steeds in relatie tot de open en bebouwde
ruimte geplaatst. Zij is immers een gevolg van ruimtelijke
ontwikkelingen, en heeft tegelijkertijd een sturende rol
binnen het ruimtelijke gebeuren. Ook
hoogspanningsleidingen en pijpleidingen worden onder dit
thema behandeld.

Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie zijn vaak een afgeleide functie en
worden gegenereerd door elementen vanuit zowel de
open ruimte, (bv. bossen) als de bebouwde ruimte (bv.
culturele centra binnen steden). Ze hebben bovendien een
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Leeswijzer
In deel I "Situering" wordt de provincie geplaatst in tijd en
ruimte.
In Deel II; "Bestaande ruimtelijke structuur" wordt het
fysisch systeem van de provincie en de bestaande structuur
beschreven aan de hand van 4 beleidsthema’s: open ruimte,
de bebouwde ruimte, mobiliteit en toerisme en recreatie.
Deel III: "Planningscontext" behandelt de juridische context
en de ruimtelijke beleidscontext van het voorliggend
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document.
Deel IV beschrijft de trends, knelpunten en potenties.
Deel V geeft de verdeling van de taakstelling uit het RSV
weer en beschrijft de methodiek hoe de provincie hiertoe
gekomen is.

I

[

Situering
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In dit hoofdstuk wordt de provincie Vlaams-Brabant
geplaatst in tijd en ruimte. Eerst wordt de provincie

[

geografisch gesitueerd. Nadien worden de historische
ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaams-Brabant beschreven.

1. Geografische situering
Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder naar invloeden

>>

Kaart 1
die vandaag nog terug te vinden zijn in de ruimtelijke

Algemeen; situering

>>

Kaart 2: Algemeen; arrondissementen en gemeenten
structuur. Tot slot wordt een demografisch profiel gegeven
Vlaams-Brabant ligt in het hart van Europa. De provincie is
aan de hand van een aantal kengetallen.

>>
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centraal gelegen tussen de Deltametropool, de RijnRuhragglomeratie en de Rijselse agglomeratie. Daarnaast
liggen ook de Londense en Parijse regio vlakbij.
Ook in de Belgische context valt Vlaams-Brabant op door
haar centrale ligging. De provincie wordt omringd door de
provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en WaalsBrabant. Zij grenst, zij het in mindere mate, aan Luik en
Henegouwen. De provincie ligt centraal ten opzicht van de
belangrijke stedelijke gebieden Antwerpen-Gent en
Bergen-Charleroi-Namen-Luik.
Een belangrijke invloed op Vlaams-Brabant gaat uit van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een zelfstandige
territoriale eenheid vormt binnen Vlaams-Brabant.
Vlaams-Brabant is samengesteld uit twee arrondissementen,
Halle-Vilvoorde en Leuven, en telt 65 gemeenten.

2. Historiek

Meerdaalwoud, het Zoniënwoud, het Hallerbos het
Buggenhoutbos en de zuidwest-noordoost gerichte

Prehistorie

bosstructuur van het Hageland in het noordoosten van de

In het Paleolithicum had men een afwisseling van extreem

provincie nu nog de restanten vormen werden door Caesar

koude en warmere periodes. In Vlaams-Brabant zijn resten

in zijn 'Commentarii de Bello Gallico’ het 'Silva Carbonaria’

van het Oud- en Midden-Paleolithicum (ca. 3.000.000-35.000

of Kolenwoud genoemd. Naast de gewone bewoning van

Before Present) aangetroffen in de leemstreek.

landbouwers worden ook grote oppida, hoogteversterkingen

Tussen ca. 35.000 en 10.000 BP (Midden- tot Jong-

met prestedelijke kenmerken, aangetroffen. Als voorbeeld

Paleolithicum) verschijnt de moderne mens en verdwijnt de

in Vlaams-Brabant kan onder andere Borgstad bij Asse

Neanderthaler. De mens trok rond als jager-verzamelaar.

worden vernoemd.

Resten van hun vroegere aanwezigheid worden vooral
aangetroffen bij rivieren en in alluviale vlaktes, op de

Romeinse invloeden

leemplateaus en waar vuursteen in de ondergrond

In de loop van de eerste eeuw vóór Christus lijfde de

voorkomt. Na de (voorlopig) laatste ijstijd verbeterde het

Romeinse veroveraar onze streken in. De ontginningen

klimaat (ca. 10.000 BP). De natuurlijke omgeving van de

gebeurden hoofdzakelijk in de omgeving van de heirwegen.

mens veranderde dan ook sterk van een toendralandschap

Zo zijn Lennik, Kester en Gooik ontstaan langs een Romeinse

in een open boslandschap. De mens ging dan ook z'n

heirbaan, het huidige tracé van de N 285, Edingen-Asse.

werktuigen aanpassen en jaagde met pijl en boog op het

Ook in Haspengouw rezen Romeinse villae op in de

kleinere wild en verzamelde z'n voedsel in het bos. Hij hield

nabijheid van de heirbanen. Een agrarisch basispatroon

zich vooral op bij smalle zandruggen nabij lager gelegen

werd gelegd.

alluviale vlaktes.

Tussen Tongeren en Tienen bestond een belangrijke

Rond 5000 v.C. krijgt men voor het eerst landbouw in onze

Romeinse weg die een aftakking was van de grote heirbaan

streken. Deze landbouwers komen vanuit Oost-Europa.

die Keulen verbond met de Noordzeekust. Waar deze

Sporen van de allereerste landbouwers (de Bandkeramiek-

heirbaan de Grote Gete overstak, ontstond Tienen, dat

cultuur) in Vlaams-Brabant vindt men in Haspengouw.

dankzij de nabijheid van deze waterloop en de aanwezige

Overal verspreid in Vlaams-Brabant treft men ook sporen

lijninfrastructuur uitgroeide tot een bloeiende ‘vicus’ of

van de lokale bevolking die overschakelt op landbouw.

marktplaats.

Kenmerkend zijn de versterkingen op heuvels en ruggen.
Vanaf rond 500 v.C. heerste er een koeler en vochtiger

De Franken

klimaat en bedekten uitgestrekte wouden Midden-België.

In de 4e-5e eeuw verslapte de greep van Rome en kwamen

Het noordelijke woud, waarvan het Heverleebos, het

de Franken in onze streken aan. In het Pajottenland
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bepaalden de Franken het huidige nederzettingspatroon.

opkomst van de steden, zoals Leuven en Tienen.

Hun nederzettingen waren gelegen in de valleien, naast de

De Demervallei bestond uit een langgerekte band van grote

Romeinse villae en castra die veeleer op de vruchtbare

‘heerlijkheden’, waaronder de "landen" van Aarschot,

leemplateaus gesitueerd waren. Voorbeelden van deze

Zichem en Diest. Deze "landen" omvatten doorgaans

Frankische nederzettingen zijn Galmaarden, Herne, Sint-

meerdere dorpen en in de aangegeven drie gevallen zelfs

Pieters-Leeuw...

een "heerlijke stad".

Ook in Haspengouw diende zich een tweede

>>
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ontginningsfase aan. De Franken lieten de Romeinse villae,

15de tot de 18de eeuw

in de nabijheid van de heirbanen, links liggen en ze stichtten

De 15e en de 16e eeuw luidden een economische neergang

nieuwe nederzettingen nabij de waterlopen. Het verspreide

in. Antwerpen als opkomende havenstad zoog de laatste

nederzettingspatroon van de Romeinse ‘villae’ werd

druppels levenssap uit de Hagelandse Demerstadjes. De

nagenoeg volledig uitgewist. Resultaat: een tweede

periode van de 16e tot de 18e eeuw werd gekenmerkt door

‘nederzettings’-patroon sierde het landschap. In het

oorlogen en epidemieën. De Demersteden Aarschot, Zichem

Hageland ontwikkelen zich slechts kleine lokale

en Diest fungeerden, gezien het strategische belang van de

nederzettingen. Een gesloten bosmassief blijft de streek

Demer, meermaals als militaire slagvelden.

domineren tot in de 11de eeuw.
Vanaf 18de eeuw: aanleg van een netwerk van kanalen en
Massale ontginningen in de 10de eeuw

spoorwegen

De 10de eeuw wordt gekenmerkt door een toenemende

Leuven werd de draaischijf van de doorvoerhandel tussen de

bevolkingsdruk gepaard gaande met massale ontginningen.

kust en het Habsburgse rijk, ondersteund door een net van

De typisch aaneengesloten natuurlijke bosstructuur verwerd

steenwegen. Het realiseren van onder andere de verbinding

tot een aantal restfragmenten. Enkel in de gebieden

Leuven-Tienen in 1711, de verbinding

langsheen de Demer waar de heuvelhellingen het steilst en

Leuven-Aarschot-Scherpenheuvel-Diest en Leuven-Sint-Joris-

de gronden het schraalst waren, bleef een uitgestrekt

Winge-Diest tussen 1768 en 1781 zijn hier getuige van. Het

bosmassief over. Twee typerende nederzettingsvormen

dicht netwerk van de onder het Oostenrijks bewind

kwamen in de Hagelandse heuvels tot stand: de dries- of

aangelegde steenwegen, werd in de loop van de 18de en

straatdorpen en een patroon van grote geïsoleerde hoeven.

19de eeuw aangevuld met kanalen (kanaal Leuven-Dijle:

Het contrast in de nederzettingsstructuren tussen Hageland

1735, kanaal Brussel-Willebroek (huidige Zeekanaal Brussel-

en Haspengouw, waar de Frankische nederzettingen zich

Schelde): 1829 (werken reeds gestart in 1550), kanaal naar

ontpopten tot kerndorpen, blijft bestaan. De ontginningen

Charleroi: 1832) en een spoorwegennetwerk met Mechelen

en toenemende bevolkingsdruk gaan gepaard met de

en Brussel als belangrijkste knooppunten. Het dichte

netwerk van verschillende soorten lijninfrastructuur

lijninfrastructuren (spoor- en tramlijnen). De spoorlijn

kenmerkt Vlaams-Brabant, en meer specifiek de ruime

Leuven-Tienen-Luik (1839) werd in het leven geroepen. Deze

omgeving rond Brussel en Leuven, ook nog vandaag.

zal Landen uit zijn agrarisch isolement halen en toelaten dat

De ongelijkmatig verdeelde groei van bestaande kernen

een aantal arbeiders en bedienden er zich gaan vestigen. In

begon zich duidelijk af te tekenen. Het effect van de

1865 werd de spoorlijn Leuven-Aarschot en

industrialisatie en de bevolkingsaangroei werd zowel

Antwerpen-Diest-Hasselt aangelegd. Het meer noordelijke

afleesbaar in de omvang van de stadsuitbreiding als in de

Hageland zal pas effectief ontsloten worden met de aanleg

concentratie van het wegenstelsel. Naast steden als Brussel,

van de spoorlijn Tienen-Diest-Mol (1878) en een aantal

Leuven en (in mindere mate) Tienen, werd de ontwikkeling

tramlijnen. Pas eind 19de eeuw kwam de tramlijn

verdeeld over kleinere kernen (Aarschot, Halle, Vilvoorde,

Leuven-Diest, de lijn Aarschot-Tienen en de lijn

Asse) en grotere dorpen. De locatie van deze groeikernen

Aarschot-Werchter-Haacht tot stand. De Hagelandse

was sterk verbonden met de (dikwijls gecombineerde)

arbeider vond zijn weg naar de stad. Bovendien zagen de

aanwezigheid van weg- en spoorinfrastructuur. In de

kleinere boeren de kans om een eigen stukje grond te

tussengebieden van het netwerk bleef de structuur

verwerven op de vroegere gemeenschappelijke gronden. Dit

grotendeels behouden.

betekende een verspreiding van het nederzettingspatroon
en anderzijds ook een verdichting van de dorpskernen. De

Latere industriële ontwikkelingen in het oostelijk deel van

laatste bosrestanten sneuvelden. Een typisch naakte

de provincie

Hagelandse heuvelrug bleef achter.

In het Hageland deden zich in de eerste helft van de 19de
eeuw grote wijzigingen in het landschap voor. Met behulp

Het interbellum: ontwikkeling van tewerkstellingspolen

van kunstmest konden de minder vruchtbare gronden

De uitbouw van de verkeersinfrastructuur trok in het

ontgonnen worden en moesten de laatste bosrestanten

verleden tal van nieuwe ondernemingen uit diverse sectoren

wijken. De oude driesen van de Hagelandse dorpen en

aan en zorgde voor een grote impuls voor de Vlaams-

gehuchten werden verkaveld. De noordelijke boscomplexen

Brabantse economie. De meest geïndustrialiseerde regio’s

langsheen de Demer werden, omwille van hun schraalheid,

uit de vooroorlogse periode (Leuven, Vilvoorde-Zaventem

niet vervangen door akkerlanden. Wel werden op sommige

en Halle) hebben tijdens het interbellum hun positie

heuvels de loofbossen massaal omgetoverd in

versterkt. Terwijl economische impulsen daarbuiten gegeven

naaldwouden.

werden door de vestiging van firma’s als Eternit (Kapelle-op-

Pas in de tweede helft van de 19de eeuw trad er een

den-Bos) en Asphaltco (Asse). Pendelarbeid werd in de

industriële ontwikkeling op, voornamelijk te Tienen. Dit

tussenoorlogse periode een courant maatschappelijk

werd mede ondersteund door de aanleg van een aantal

fenomeen. De toenemende tewerkstellingsmogelijkheden
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in het Brussels bank- en verzekeringswezen en de uitbouw

E314/A2 en de verharding van wegenissen.

van het bestuursapparaat bevorderden de pendel naar

Pendelbewegingen verhogen.

Brussel. Tot op vandaag is Brussel een belangrijke

Ook het Pajottenland heeft de jongste jaren aan

tewerkstellingspool, al verplaatst de economische activiteit

landelijkheid ingeboet. Naast het gedeelte, grenzend aan

zich naar de rand van de hoofdstad: voornamelijk naar de

de Brusselse agglomeratie (St-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Halle),

luchthavenregio Machelen-Vilvoorde-Zaventem, naar Groot-

dat onder een forse verstedelijkingsdruk gebukt gaat,

Bijgaarden, Wemmel… Ook andere stedelijke gebieden

worden ook de meer westelijk gelegen gemeenten en

zoals Leuven, Asse… zijn belangrijke tewerkstellingspolen.

kernen aangezien als aantrekkelijke woonomgevingen.
Uitbreidende lintbebouwingen en luxueuze verkavelingen

Massale suburbanisatie na WOII
Sedert de tweede wereldoorlog is de veralgemeende
mobiliteit, met name door de toename van het individueel
gemotoriseerd vervoer, in versneld tempo toegenomen. Op
die manier werd een veel groter bereik voor
woonuitbreiding beschikbaar en kwamen terreinen op
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aanzienlijk grotere afstand van de tewerkstellingsplaats
voor verkaveling in aanmerking.
De maatschappelijke wijzigingen na de 2de wereldoorlog
zorgden voor een massale suburbanisatie van de stedelijke
gebieden, vooral merkbaar in de rand rond Brussel en rond
de kern van Leuven. De groene gemeenten hadden een
grote aantrekkingskracht op welgestelde stedelingen. In de
zuidoostelijke rand rond Brussel werd hierdoor heel wat
bos- en akkerland verkaveld, wat vandaag nog merkbaar is
in de typische ruimtelijke verschijningsvorm. In de
zogenaamde randstedelijke gemeenten groeit de bevolking
sterk aan. Morfologisch blijven deze gebieden echter bij de
stad aanleunen en blijven de functionele banden met de
stadskern lange tijd behouden.
Hageland en Haspengouw komen meer in de greep van de
steden door de aanleg van de lijninfrastructuren E40/A3,

duiken op temidden van het nog authentieke landschap.

3. Kengetallen

Vlaams-Brabant telt 1.018.403 inwoners of 17% van de
bevolking in Vlaanderen. De bevolkingssamenstelling van
Vlaams-Brabant

Vlaanderen

1 018 403

5 952 552

Aandeel jongeren
(-20 jaar)

232 110

1 359 547

Aandeel ouderen
(60 jaar en meer)

224 598

1 326 628

+ 4,91

+3,18

409 924

2 413 745

de provincie en deze van het gewest vertonen sterke
gelijkenissen. Ongeveer 23% van de bevolking is jonger dan

Aantal inwoners

een grotere bevolkingsgroei kent in vergelijking met het

Bevolkingsevolutie
(1991-2001) (%)
Aantal huishoudens
Evolutie aantal
huishoudens
(1991-2001) (%)

19 jaar en 22% is ouder dan 60 jaar. Hoewel Vlaams-Brabant
Vlaamse gewest, is de toename van het aantal huishoudens
en de grootte ervan nagenoeg gelijk.
Opvallend is het verschil in de bevolkingsdichtheid: VlaamsBrabant kent, in vergelijking met het gewest een hoge
dichtheid. Ook op het vlak van tewerkstelling treedt een
belangrijk verschil op. In Vlaams-Brabant is vooral de

409 924

2 413 745

2,48

2,47

2 106

13 522

Gemiddelde gezinsgrootte
Totale oppervlakte (km2)

tertiaire tewerkstelling belangrijk. De secundaire
tewerkstelling neemt daarentegen een minder belangrijk
aandeel in.
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Bevolkingsdichtheid
(inw/km2)

484

440

Gemiddeld inkomen
(1999) (euro)

12 756

11 290

Aantal ondernemingen
(bron: Ecodata, Min.
v. economische zaken)

65 259

414 610

Secundaire
tewerkstellingsgraad
1
(1998) (%) (bron: RSZ)

9,38

16,00

Tertiaire
tewerkstellingsgraad
2
(1998) (%) (bron: RSZ)

40,01

36,08

Tabel 1: Algemene kengetallen Vlaams-Brabant
Bron: NIS, tenzij indien anders vermeld.
De cijfergegevens dateren van 2001, tenzij anders vermeld.

1

Bezoldigde tewerkstelling in de secundaire sector
t.o.v. gemiddelde bevolking van 20 tot en met 64 jaar
over het jaar.

2

Bezoldigde tewerkstelling in de tertiaire sector t.o.v.
gemiddelde bevolking van 20 tot en met 64 jaar over
het jaar.
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II

[

Bestaande Ruimtelijke Structuur
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Hoofdstuk II beschrijft de bestaande ruimtelijke structuur.
Eerst wordt het fysisch systeem beschreven. Deze fungeert

[

Fysisch systeem

immers als onderlegger van de bestaande ruimtelijke
structuur. Het fysisch systeem genereert een ruimtelijk

1. Definiëring
effect, hetzij landschappelijk (visueel), hetzij
Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen,
milieubepalend en is de drager van alle thema’s die verder

processen en onderlinge relaties van klimaat, lucht, bodem en
water. In de ruimtelijke context zijn vooral de bodemeigen-

aan bod komen.

schappen, het watersysteem en het reliëf van belang omdat
deze rechtstreeks in verband staan met het bodemgebruik.

>>
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De analyse van de bestaande ruimtelijke structuur gebeurt

Het fysisch systeem vormt de basis voor de ontwikkeling

aan de hand van de volgende thema’s:

van de natuurlijke en de agrarische structuur en het

•

open ruimte

nederzettingspatroon. De bodemgesteldheid, het reliëf en de

•

bebouwde ruimte

waterlopen hebben doorheen de eeuwen in belangrijke mate

•

mobiliteit

de menselijke gebruikspatronen bepaald. De onderlinge

•

recreatie en toerisme

wisselwerking tussen het fysisch systeem en het menselijke
occupatiepatroon zijn bepalend geweest voor de huidige

Elk van deze thema’s is opgebouwd uit verschillende

natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuren.

deelstructuren.

2. Bodem

De beschrijving van de deelstructuren gebeurt zoveel
mogelijk aan de hand van dezelfde opbouw. Aan elke
beschrijving gaat een definiëring vooraf. Vervolgens

>>

Kaart 3: Fysisch systeem; bodemkaart

worden een aantal kengetallen gegeven, die typerend zijn
voor de behandelde structuur. Deze gegevens worden

In de provincie kunnen we ruwweg 3 bodemsoorten

verwerkt in een beschrijving van de deelstructuur. Tenslotte

onderscheiden:

wordt elke structuur kort samengevat.

• In het zuidelijke deel, meer specifiek het Pajottenland, het

Brabants plateau en Haspengouw, wordt de ondergrond

Plateau en de Vlaamse Laagvlakte.

bedekt met leem. De rivier- en beekvalleien worden

In het zuidelijke deel treffen we plateaus met diep

gekenmerkt door vochtige tot natte leem.

uitgesneden rivierdalen aan. Vooral de Zenne, de Dijle, de
Voer, de IJse en de Laan hebben zich diep ingesneden in het

• Meer noordwaarts wordt de bodem zandlemig. (De vallei
van de Bellebeek en het noordelijke deel van noordwest-

leemplateau. In het noorden en noordwesten kent de

Brabant, het gebied tussen Brussel, Mechelen en Leuven en

provincie een zachtglooiend tot vlak reliëf met brede

het Hageland).

riviervalleien.

• Langs de Demer en in het uiterst noordwesten van de
In de provincie komen verscheidene Diestiaanheuvels (of

provincie is de bodem zandig.

getuigenheuvels) voor. Tertiaire Diestiaanafzettingen gaven
plaatselijk het ontstaan aan ijzerzandsteenbanken. Aan deze

3. Hydrologie

erosieresistente laag hebben volgende getuigenheuvels hun
ontstaan te danken:

>>

Kaart 4: Fysisch systeem; hydrologie

• Diestiaanrug van het noordelijke Hageland;
• Diestiaanheuvels van de Demer;

Van west naar oost wordt het landschap opeenvolgend

• Diestiaanheuvels van het Pajottenland;

gestructureerd door:

• Diestiaanheuvels van de Dijle;

• de Dender met de Marke en Bellebeek;

• Diestiaanrug van de zuidelijke rand rond Brussel.

• de Grote Molenbeek;
• de Zenne met de Zuunbeek en de Woluwe;

5. Beschrijving

• de Dijle met de Voer, de Laan en de IJse in het zuiden, de
Barebeek en de Weesbeek-Molenbeek in het noorden;
• de Demer met de Winge, de Begijnebeek, De Velpe, de

>>

Kaart 6: Fysisch systeem; geografische streken

Kleine en de Grote Gete, de Dormaalbeek en de Melsterbeek.
Op basis van het fysisch systeem zijn vele indelingen mogelijk.
Omdat de bodemopbouw in Vlaams-Brabant zeer divers is,

4. Reliëf

wordt gekozen voor een regionale indeling volgens
bodemassociaties in combinatie met geomorfologie op basis

>>

Kaart 5: Fysische systeem; reliëf

van de fysisch-geografische streken. Deze structuren moeten
als dynamische en complexe systemen worden aanzien,

Vlaams-Brabant vormt de overgang tussen het Ardeens

zonder vast omlijnde grenzen.
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Klein-Brabant

Tuinbouwstreek

Klein-Brabant ligt in het noordwesten van de provincie

De Tuinbouwstreek wordt in het oosten begrensd door het

Vlaams-Brabant ten noorden van de Brusselse agglomeratie.

Hageland en in het zuiden door het bebost heuvelland van
de Brabantse Ardennen.

De structuur van Klein-Brabant wordt enerzijds gevormd
door de Dender en de Zenne en anderzijds door de Rupel.

Het gebied wordt in het noorden door een fijnmazig stelsel

De bodem bestaat uit zandleem, enkel de noordelijke

van beekjes (Weesbeek, Barebeek) dooraderd. Het gebied

gemeenten liggen voor een klein deel in de zandstreek. Het

tussen Leuven en Brussel bestaat uit zandleem. De Dijlevallei

noordelijke gedeelte wordt gekenmerkt door een vlak tot

behoort tot de Vlaamse Zandstreek.

licht golvend reliëf met ondiepe valleien.
Het zuiden daarentegen heeft een meer uitgesproken

Brabants Plateau

heuvelachtig karakter met ingesneden beekvalleien.

De regio ligt in het zuiden van de provincie Vlaams-Brabant
ten zuidoosten van de Brusselse agglomeratie.

>>
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Pajottenland

Het Brabants Plateau wordt gekenmerkt door de

Het Pajottenland strekt zich uit over het zuidwestelijke deel

zandlemige of lemige substraatgronden op zand en wordt

van de provincie.

gekenmerkt door diep ingesneden valleien met steile
heuvelflanken. In het noorden ligt het hoogste punt op 70 m

De oost-west georiënteerde rij van getuigenheuvels

en in het zuiden op 140 m.

structureert het landschap en scheidt de stroombekkens
van de Dender en de Zenne. In het noorden heeft het

Hageland

hydrografisch net zich daardoor anders ontwikkeld dan in het

Het Hageland ligt in het noordoosten van de provincie

zuiden. In het noordelijke zandlemige deel komt een veelheid

Vlaams-Brabant op de noordflank van het Massief van

aan kleine rivieren voor, die allemaal in noordoostelijke

Brabant.

richting over relatief grote afstanden naar de Zenne vloeien.
In het zuiden in de leemstreek daarentegen, is de Mark de

Het Hageland behoort tot de zandleemstreek en vormt in

enige rivier, die vanuit een sterk vertakt netwerk van

velerlei opzichten een overgangsgebied. Meest frappant is

bovenlopen in westelijke richting naar de Dender vloeit. Waar

de overgang van de Kempen naar Haspengouw.

de Mark de provincie binnenstroomt, is de klei uit de vallei

Hydrografisch wordt het gebied gekenmerkt door

verdwenen. Het grondwater is op deze plaats kwetsbaar voor

verschillende, in noordwestelijke richting stromende

vervuiling.Het Pajottenland wordt gekenmerkt door een

waterlopen.

golvend tot heuvelachtig reliëf doorsneden met beekvalleien.

Binnen het Hageland kunnen verschillende belangrijke

entiteiten onderscheiden worden. Door de aanwezigheid

zorgden voor het ontstaan van de stuifduincomplexen.

van zeer erosiebestendige ijzerzandsteen zijn

Op de rechteroever van de Demer (ten noorden) zijn land-

getuigenheuvels ontstaan: o.a. de Pellenberg (106 m), de

duinen gevormd tussen de heuvels.

Schillekensberg (50 m), en Scherpenheuvel (77m).
Langsheen de Dijle en de Demer zijn rivierduinen gelegen.
Haspengouw
Het deel van Haspengouw op het grondgebied van de
provincie Vlaams-Brabant, ligt op de oostrand van het
Massief van Brabant.
De waterscheidingskam tussen de Velpe en de Gete vormt
de grenslijn tussen het Hageland en Haspengouw. Een
kleimassief vormt een reliëfknik tussen de Velpe en de Gete.
De valleigebieden van de Kleine en Grote Gete hebben een
eigen bodemgesteldheid en reliëf. De rivieren leggen
gesteenten bloot, die zeer waterdoorlatend en kwetsbaar
zijn. In de vallei wordt de ontwatering gekenmerkt door een
dicht net van sloten en grachten.
Ten noorden van het gebied strekt zich een veel minder
vochtig, zanderig gebied uit.
In het zuiden en zuidoosten ligt een gebied dat lemiger is.
Zuiderkempen
In het noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant ligt het
zuidelijkste deel van de Zuiderkempen.
Door de aanwezigheid van de meer erosiebestendige
limonietzandsteenbanken zijn in het zuiden de
Diestiaanheuvelrijen ontstaan. De lineaire structuur van de
heuvelruggen typeert het gebied. Lokale zandverstuivingen
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[

Open ruimte
Het thema open ruimte is samengesteld uit:

1. Natuurlijke structuur

• de natuurlijke structuur
• de agrarische structuur

1.1. Definiëring

• de landschappelijke structuur

De natuurlijke structuur is het samenhangend geheel van
rivier- en beekvalleien, grotere natuur- en boscomplexen en
andere gebieden; waar de voor de natuur structuurbepalende
elementen en processen tot uiting komen. De natuurlijke
structuur behelst tevens de ecologische infrastructuur gevormd

>>

door lijn-, punt-, en vlakvormige natuurelementen, alsook door
kleinere natuur- en boscomplexen en parkgebieden.
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1.2. Kengetallen
1.2.1. Oppervlakte natuurreservaten (ha)
Vlaams-Brabant

Vlaanderen

Natuurreservaten

2.933

21.273

Particuliere
natuurreservaten

1.388

11.156

Vlaamse (gewestelijke)
natuurreservaten

1.527

9.978

Tabel 2: Oppervlakte natuurreservaten

In Vlaams-Brabant wordt 1.39% van de totale oppervlakte
ingenomen door natuurreservaten. In Vlaanderen bedraagt
dit 1.57%. 47% van de totale oppervlakte in Vlaams-Brabant

zijn particuliere natuurreservaten (VZW Natuurpunt), 52%
zijn Vlaams (gewestelijke) natuurreservaten. Voor Vlaanderen

1.2.5. Biologisch waardevolle natuurfragmenten
>>

is dit respectievelijk 52% en 47%.

Kaart 7: Open ruimte; biologische waardering

1.2.2. Vogelrichtlijn- en habitatgebieden (ha)

De grote aaneengesloten biologisch waardevolle
natuurfragmenten situeren zich hoofdzakelijk ten

Vlaams-Brabant

Vlaanderen

4.154

97.400

16.769

102.000

zuidoosten van Brussel en in de riviervalleien. Waardevolle
natuurfragmenten komen versnipperd voor in het

Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden

zuidwesten en in het noordoosten van de provincie.
1.3. Structuurbepalende componenten

Tabel 3: Vogelrichtlijn- en habitatgebieden
>>

Ongeveer 4% van de vogelrichtlijngebieden en 16% van
habitatgebieden, afgebakend in Vlaanderen, liggen op

Kaart 8: Open ruimte; natuurlijke structuur –
structuurbepalende componenten

grondgebied van Vlaams-Brabant.
De beschrijving van de natuurlijke structuur van Vlaams1.2.3. Bossen

Brabant gebeurt aan de hand van de volgende structuren:
• de riviervalleien en belangrijkste beekvalleien van
Vlaams-Brabant

Vlaanderen

Totale bosoppervlakte (ha)

25.891

151.461

netwerk binnen de provincie. De valleien met de

Privé-bos (ha)

19.089

109.985

bijbehorende alluvia zijn milieus met eigen

6.802

41.476

de Zenne, de Dender, de Dijle, de Demer en de zijbeken
van de Rupel. Deze vormen een quasi aaneengesloten

Openbaar bos (ha)
Bosindex

11,94%

10,8%

levensgemeenschappen.
• de bosstructuur, bestaande uit het samenhangend
geheel van bosgebieden met socio-economische

Tabel 4: Bossen, toestand op 10/04/2003

(productie, educatie, recreatie), ruimtelijke (buffering,
1.2.4. Bosreservaten

structuur-bepalend vermogen) en/of ecologische
doelstellingen (schermfunctie, natuurfunctie).
Vlaams-Brabant

Vlaanderen

464

1.764

• Tenslotte worden de belangrijkste concentraties van
kleine landschapselementen vermeld. Deze dienen veelal

Oppervlakte (ha)
Tabel 5: Bosreservaten

als migratieroute en verbindingen tussen de grotere
natuurrijke zones.
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1.3.1. Structuurbepalende rivier- en beekvalleien

Door de aanwezigheid van vele haagkanten vormt het
geheel een structuurrijke vallei. Op sommige plaatsen

1. De Dender

werden weilanden omgezet in populierenaanplantingen.

De beekvallei van de Hunselbeek-Bellebeek en de beekvallei

De bovenlopen van de grote beekvalleien van de Zenne

van de Mark zijn twee beekvalleien van de Dender op het

(Molenbeek-Neerpedebeek en Zuun) zijn biologisch zeer

grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

waardevol. De vegetaties zijn sterk afhankelijk van
kwelinvloeden en bronnen. Buiten de kwel- en bronniveaus

In de vallei van de Bellebeek komen relatief veel graslanden

komen in de bovenlopen nog veel soortenrijke graslanden

voor, die doorsneden zijn met sloten. De meeste van deze

voor, met tal van bomenrijen en haagkanten. De midden-

graslanden zijn weilanden die omzoomd worden met

en benedenlopen zijn biologisch waardevol door de

populierenrijen. De biologisch waardevolle elementen zijn

aanwezigheid van talrijke soortenrijke graslanden en natte

te vinden in de natte ruigten, dotterbloemhooilanden en

ruigten.

rietvelden. Belangrijk gebiedjes zijn de Valier en de

De Molenbeek en haar zijbeken hebben nog vele

Wolfsputten.

interessante brongebieden, zoals dat van de Laarbeek. Er
zijn vele kleine bronbossen en natte valleibossen. De meest

>>
40

De vallei van de Mark maakt een gesloten indruk omdat er

in het oogspringende beekvallei is de Zuunbeek met talrijke

veel doornstruweel in voorkomt en omdat de bomenrijen er

bronbeken en bronbossen langs de bovenloop en vochtige

talrijker zijn.

soortenrijke weilandcomplexen langs de midden- en

Belangrijke natuurwaarden liggen in de alluviale bossen,

benedenloop. De graslanden zijn vaak omzoomd met

natte hooilanden en (riet)moerassen. De hooilandvegetaties

populieren, knotwilgen of haagkanten en bevatten dikwijls

en natte ruigten nemen in verhouding tot de graasweiden

poelen. De vochtige valleibodems zijn veelal ingenomen

een grotere oppervlakte in en zijn minder versnipperd dan

door weiden met perceelsrandbegroeiingen en

in de Dendervallei.

populieraanplantingen. Het kasteelpark "Prins de Merode"
is gelegen in de Molenbeekvallei.

2. De Zenne

Een belangrijk, biologisch zeer waardevol boscomplex is

De Zennevallei ten zuiden van Brussel is plaatselijk nog

Den Daal of het Moeliebos op de bovenloop van de Zuun.

intact gebleven. Het riviersysteem bestaat er uit

De Woluwe maakt eveneens deel uit van het Zennebekken

beekvalleien met bijhorende vochtige weilanden en

en is bepalend voor de afwatering van de oostkant van

uitgebreide grachtenstelsels. Plaatselijk is de waarde van de

Brussel.

eigenlijke Zennevallei hoog door de aanwezigheid van

Ten noorden van Brussel is de Zenne grotendeels

natte moerasspirearuigten langs de sloten en de grachten.

gekanaliseerd. Ter hoogte van Vilvoorde is de vallei

ingenomen door industrie. Vanaf Vilvoorde tot aan de

ligt het gebied "De Broekelei" of "De Kerkeput"; een met

provinciegrens krijgt de vallei terug grotendeels een

kleiig materiaal opgevulde fossiele meander. De oude

halfopen tot open karakter met weilanden, akkers en

meander ten westen van "Ninde" is dichtgegroeid met

populierenbosjes. Tussen Eppegem en Zemst wordt de

elzenbroekbos of struweel.

Zenne opgesplitst in het afleidingskanaal van de Zenne en
de oude Zenneloop om ten noorden van Zemst terug samen

Twee grote vijvers te Oud-Heverlee (26 ha) behoren in de

te vloeien.

Dijlevallei tot de kerngebieden van de water- en
moerasvogels. Bij de vijvers van Florival domineren

3. De Dijle

rietruigten en wilgenstruwelen de vegetatie.

De vallei van de Dijle haalt haar natuurwaarden uit de

Tot de biologisch waardevolle beekvalleien van de Dijle

relatief extensieve landbouwuitbatingen en de geringe

behoren de IJse, de Voer, de Laan, de Molenbeek, de

aantasting van zowel de rivier- als de valleistructuur. De Dijle

Weesbeek, de Vaalbeek, de Leibeek en de Hollakenbeek. De

vertoont nagenoeg over haar hele lengte (uitgezonderd

beekvalleien zijn van belang door de kleinschalige

daar waar ze door Leuven stroomt) nog haar natuurlijk

afwisseling van graslandjes, heggen, bomenrijen en

meanderend patroon (geen verstevigings- en

elzenbosjes (al dan niet geplant met populieren). Op de

ophogingswerken). Het oeverwallen-komgrondensysteem is

hogere delen van de beekvallei komen plaatselijk oude

bijna overal intact gebleven. Enkel het graven van

denaanplantingen en zuur eikenbos voor.

ontwateringskanalen (leibeken) bracht wijzigingen aan in

Ook de Molenbeek en de Vaalbeek herbergen interessante

de natuurlijke waterhuishouding. Het biologisch meest

vegetatie. Het valleigebied van de Leibeek werd voor grote

waardevolle natuurgebied is de Doode Bemde ten zuiden

delen als biologisch (zeer) waardevol aangeduid met

van Leuven. De biologisch meest waardevolle biotopen zijn:

graslandcomplexen, ruigten en moerassige delen. In

• oude meanders

tegenstelling tot de vallei van de Dijle, blijven de biologisch

• vijverbiotopen

interessante percelen meestal beperkt tot een relatief smalle

• de waardevolle beekvalleien van de Dijle

strook langs de rivier. Belangrijk zijn de brongebieden met

• graslandvegetaties

bos of grasland. Op tal van plaatsen werd het valleikarakter

• alluviale bossen

evenwel gewijzigd door de aanplanting van populieren.

• ...
Vanwege haar grote avifaunistische waarde, zijn delen van
In de Dijlevallei tussen Rijmenam en Tremelo liggen enkele

de vallei aangeduid als Europees vogelrichtlijngebied. Grote

meanders met een nog biologisch waardevolle vegetatie.

delen zijn eveneens opgenomen als Habitatrichtlijngebied.

Ten noorden van de Dijle, tussen Rijmenam en Keerbergen
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4. De Demer

en overblijvende of relictbossen op alluviale grond. Ten oosten

De natuurwaarde van de Demervallei is groot tot zeer groot,

van Aarschot bestaat de Demervallei uit een complex van

wat onder meer door de verschillende afgebakende

moerasgebieden.

habitat- en vogelrichtlijngebieden wordt bevestigd. Het
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gaat om het grootste en meest gevarieerde complex van

In de valleien van de beide Getes zijn de afwisseling van sloten,

beekdallevensgemeenschappen in Vlaanderen met uitgestrekte

houtkanten, bosjes, poelen en extensief gebruikte percelen

graslanden, broekbossen, moerassen, afgesneden meanders en

tussen de vooral als graasweide gebruikte percelen belangrijk.

oude turfwinningsputten (Doodbroek, Vierkensbroek,

Structuurbepalende en biologisch belangrijke elementen zijn

Kloosterbeemden, Diesterbroek, Webbekomsbroek). Belangrijke

de valleien en beekbegeleidende graslandcomplexen van de

gebieden liggen bij Testelt, Averbode en Diest. Kwelwerking is

Grote en Kleine Gete. De Grote Getevallei heeft een dicht

overal duidelijk te zien.

netwerk van ontwateringsgrachten met vrij goed ontwikkelde

In de Demervallei zijn er tal van waterrijke natuurreservaten zoals

oeverwallen en brede komgronden en een gering ingesneden

het Vorsdonkbos, de Turfputten in Gelrode en de Demerbroeken

benedenloop. Langs de waterlopen van de Velp treffen we hoge

in Scherpenheuvel-Zichem. Deze gebieden danken hun hoge

natuurwaarden.

biologische waarde aan de aanwezigheid van een grote

Waterlopen met goede structuurkenmerken zijn de Jordaanbeek,

structuurrijkdom met zeldzame levensgemeenschappen en

grote delen van de Molenbeek, Menebeek, Nermbeek,

soorten en aan de ecologische samenhang van de gebieden.

Grote Gete, Kleine Gete, Dormaalbeek, Roelbeek en Raasbeek.

Zeer belangrijke natuurgebieden in de Demervallei zijn nog
het Kraanrijk te Molenstede, de Baggelt te Messelbroek,

Langs de Winge- en Motte treffen we hoge natuurwaarden aan

de Wildhagen te Langdorp, Achter-Schoonhoven te Rillaar en

in een - voor de huidige beken - uitzonderlijke brede vallei met

Aarschot en het Zallakenbroek te Rotselaar. De dense afwisseling

talrijke kwelgebieden. Centraal ligt het Walenbos, andere

van venig alluvium en versneden rivierduinen binnen de vallei

waardevolle gebieden zijn de Zicht, het Kloosterbos en het

zelf is op Vlaams niveau uitzonderlijk. De gote natuurwaarde van

Dunbergbroek te Holsbeek, de omgeving van Horst, Kleerbeek en

de Demervallei is, ondanks de barrières van Diest en Aarschot, te

Gempe en de vallei van de Tieltse Motte. Het oorspronkelijke

danken aan de grote interne samenhang qua hydrologie (actief

beemden en moerasbosgebied is thans vrij sterk versnipperd door

alluvium) en de vergrendeling binnen aaneengesloten

populieraanplantingen. Het gebied herbergt één van de meest

getuigenheuvels.

intacte beekvalleien, namelijk de vallei van de Zwarte Beek.
Diesters broek en het aangrenzende wachtbekken Webbekoms

De Demervallei ten westen van Aarschot (Werchter-Gelrode) is

broek zijn opgenomen in het Vogelrichtlijngebied

een complex van enkele waardevolle gebieden (Vorsdonkbroek-

"De Demervallei". Een ander belangrijke beekdal is dat van de

Turfputten en Hertogenheide). Natuurlijke, biologisch

Begijnenbeek. De Begijnenbeek heeft een zeer slechte

waardevolle habitats zijn eutrofe plassen, overgangs- en trilveen

waterkwaliteit, maar de structuurkenmerken zijn waardevol.

5. De valleien van de Molenbeken

1.3.2. Bosstructuur

De Grote Molenbeek-Vliet en de beekvallei van de MolenbeekZijp zijn beekvalleien van de Rupel op Vlaams-Brabants

1. Brabants plateau

grondgebied. De beekvalleien vormen linten van biologisch

Ten zuidoosten van de verstedelijkingszone van Brussel komen

waardevolle gebieden. De beken zelf vertonen een hoge

erg belangrijke bosgebieden voor. Zij zijn gedeeltelijk in de

structuurdiversiteit waardoor ze - niettegenstaande de slechte

beekdalen gelegen. De grote boscomplexen hebben een

waterkwaliteit - een hoge potentiële biologische waarde bezitten.

bijzondere biologische waarde door hun uitgestrektheid en

De valleien van de Grote Molenbeek en de Molenbeek vallen op

rijkdom o.m. te wijten aan hun bijzondere historische waarde.

door hun kleinschaligheid en hun hoge biologische waarde. De

Geomorfologie en bodemdifferentiaties hebben tot een grote

Molenbeken en sommige van hun zijbeken kunnen nog vrij door

verscheidenheid in de vegetatie geleid. De asymmetrische

het landschap meanderen. De Grote Molenbeek en de Robbeek

valleien dragen er duidelijk contrasterende vegetaties op hun

hebben ook nog een natuurlijk overstromingsgebied langs de

wanden: de noordoostelijk gerichte wanden dragen

linkeroever ten zuiden van Steenhuffel. Dergelijke natuurlijke

overwegend beukenbos, de zuidwestelijk gerichte wanden

overstromingsgebieden zijn zeldzaam in Vlaanderen.. De

meestal dennenbossen.

biologische waarde als waterrijk gebied, komt tot uiting in de

De grote boscomplexen (Hallerbos, Zoniënwoud, Meerdaalbos-

rijke flora van de vele beekjes en sloten in de valleien.

Mollendaalbos, Heverleebos en Kapucijnenbos) en de andere

Naast graslanden komen vochtige bossen voor, al dan niet

kleinere boscomplexen (Kleetbos, provinciaal domein

ingeplant met populier.

Huizingen...) zijn biologisch zeer waardevol.

De valleien van de Molenbeken vormen een ruggengraat, die op

Tussen Heverleebos en Meerdaalbos liggen de Zoete Waters, een

zich belangrijk is en waaraan diverse andere interessante

reeks van vijf vijvers waarrond alluviale en moerasbossen zijn.

(bos)gebieden aansluiten. De biologisch meest waardevolle zones

Op faunistisch vlak zijn de bosgebieden bijzonder waardevol,

binnen de vallei van de Molenbeken zijn:

en dit zowel voor amfibieën, zoogdieren (ree, vos) en insecten

• vallei van de Grote Molenbeek tussen Merchtem en Steenhuffel

als voor de avifauna.

• vallei van de Molenbeek tussen Wolvertem en Londerzeel met
het aanpalende Leefdaalbos
• biologisch waardevolle kleinere beekvalleien: Birrebeek met

2. Boskernen tussen Zenne en Demer
Het boscomplex is een bosgordel die hoofdzakelijk gebonden is

het Velaardbos, vallei van de Grote Buisbeek met het

aan de vallei van de Weesbeek-Molenbeek en Barebeek en die

Gravenbos, vallei van de Kleine Buisbeek, vallei van de

zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeenten

Laarbeek met het Kollintenbos en het Kattemeuterbos De

Kortenberg, Herent en Kampenhout.

beekvalleien van de Grote Molenbeek te Merchtem en van de

Alhoewel de bossen niet écht groot zijn (in vergelijking met

Molenbeek te Meise vertonen bovendien waardevolle

vb. het Zoniënwoud of het Meerdaalwoud), worden ze zo goed

structuurkenmerken.

als niet gescheiden door aaneengesloten bebouwing, drukke
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verkeersaders of grotere landbouwcomplexen. Het betreft voor

van Diest. De heuvels en de heuvelcomplexen zijn vaak

een groot deel bossen in de natte sfeer met de aanwezigheid

met oude naaldbossen bedekt. Op het grondgebied van

van uitzonderlijk veel zeldzame plantensoorten. Opvallend en

Vlaams-Brabant onderscheiden we verschillende reeksen

historisch bijzonder waardevol is de vermelding van deze

getuigenheuvels:

bossen op de Ferrariskaart.

• Diestiaanheuvels van het Pajottenland
• Diestiaanheuvels ten noorden van de Demer

Tot de biologisch waardevolle bossen behoren het Steentjesbos-

• Bolderiaan- en Diestiaanheuvels in het noordelijk Hageland

Schiplakenbos, het Weisetterbos, het Kareelbos en het
Langenbos, Hoogbos-Bosdelle, het Snijsselsbos en het Hellebos,

De Diestiaanheuvels van het Pajottenland, een uitloper van

het Silsombos, het Floordambos, het Kastanjebos, Eikenbos en

de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen, ligt bezaaid met

Bertembos Driebunders-Vossekot-Lansakkerveld, grote delen

een hele reeks oude boscomplexen die op de toppen meestal

van het Bloso-domein (Hofstade) en de aansluitende natte

zijn samengesteld uit beuken-eikenbos en op de flanken

bossen in de Barebeekvallei ten westen van het domein.

eiken-haagbeukenbos of essen-elzenbos. Het belangrijkste
gebied wordt gevormd door de Kesterheide-Kesterberg
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Een op Europees vlak bijzonder waardevol gebied is het

(112 m). Een ander biologisch zeer waardevol boscomplex is

"Torfbroek" (Berg-Kampenhout). Zijn uitzonderlijke waarde

het Raspaillebos-Moerbekebos-Karkoolbos en de Kongoberg

dankt het aan de zeer verscheiden abiotische omstandigheden.

te Galmaarden, en het Neigembos te Gooik.

Bijzondere biotopen zijn open water, rietland, blauwgrasland,
wilgen- en elzenstruweel en ruigten.

Het gebied ten noorden van de Demer wordt gekenmerkt

Langs de Molenbeek te Kampenhout staat stroomafwaarts

door grotere natuurgebieden op de heuvels. Naaldbos is

het kasteel van Wilder met een reeks bosjes van zomereik

kenmerkend. De heuvelruggen vormen een groot

(en populier) en zwarte els met een uitgesproken

aaneengesloten gebied, waar zeer belangrijke natuurwaarden

voorjaarsaspect. Ook het kasteeldomein van "de Merode" te

(heiden) in het bos ingebed liggen. Bij Tessenderlo ligt

Kortenberg, de kasteelparken Ter Meeren en het kasteel van

de beboste Diestiaanrug van Averbode (Gerhagen).

Sterrebeek zijn waardevol.

De Sint-Martinusberg vormt de meest zuidelijke punt van de
Diestiaanrug.

3. Beboste getuigenheuvels

Vooral de diverse loofbostypes en oudere naaldbossen hebben

In het Pajottenland, Hageland en ten noorden van de Demer

typisch Kempische elementen, met relicten van heidegebieden,

zijn getuigenheuvels te vinden gelegen op een oost-west-as die

wat in Vlaanderen zeer zeldzaam is. Naast deze heiderelicten,

vertrekt in Noord-Frankrijk, doorloopt over de Zuidwestvlaamse,

werden de heuvels beplant met naaldbomen of is er

Zuidoostvlaamse Henegouwse heuvels en eindigt in de streek

een spontane ontwikkeling ontstaan naar eiken- of eiken-

berkenbos. Biologisch waardevolle vegetaties situeren zich op

zich een reeks Bolderiaanheuvels (oudere afzettingen dan het

de Weefberg, de Rode berg, de Voortberg en de Bosberg.

Diestiaan) uit. Deze heuvels zijn begroeid met mesofiele (droge)
bossen van het eiken-haagbeukenbos of het zuur eikenbostype.

De natuurwaarden op de Diestiaanheuvels in het Hageland

Typische, goed ontwikkelde bossen met een rijke kruid- en

situeren zich hoofdzakelijk op het vlak van een grote

struiklaag zijn echter zeldzaam. Tot de biologisch meest

structuurdiversiteit, die een hoge soortenrijkdom met zich

waardevolle boscomplexen behoren de volgende gebieden:

meebrengt. Vooral de diverse loofbostypes en oudere

Grootbos en Butselbos (Boutersem), Hulsbos (Attenrode),

naaldbossen hebben zowel typische Kempische elementen, als

Kapellebos (Boutersem-Binkom), Tafelbos (Binkom-St.-Joris-

kenmerken van de zuidelijker gelegen zandleem- en leemstreek.

Winge) en Bos bij Hulst(Binkom).

Het bestaan van relicten van heidegebieden op lemiger bodems
is in Vlaanderen zeer zeldzaam.

4. Beboste rivierduinen

Biologisch waardevolle (heide)vegetaties zijn aanwezig op

Rivierduinen zijn aanwezig langs de Dijle en de Demer en

de Wijngaardberg, de Benniksberg, de Eikenberg, -de

kennen een grote verscheidenheid. De uitgestrekte bos- en

’s hertogenheide-Schaapvijver-Kloesebos; de Oomberg-

heidegebieden op de stuifzandruggen zijn zeer waardevol. Zij

Kriesberg-Houwaartseberg met Mostingbos, de Konijntjesberg,

vormen relicten van arme delen van het vroeger landschap.

de Waaiberg en de Mannenberg. Op de Houwaartse berg

Kleinere heiderelicten komen nog verspreid voor. Zowel

zijn heidevegetaties nagenoeg onbestaande, veelal werden

floristisch als faunistisch zijn zij erg belangrijk.

er wijnranken geplant. Aansluitend in het zuiden ligt het

De zandige strook ten noorden van de Dijlevallei is bebost en

sterk gefragmenteerd maar belangrijk boscomplex van

vormt het groene decor voor residentiële woningbouw. De

Gasthuisbos-Bleekbos-Ronde Bos-Chartreuzenbos-Kloosterbos-

donken van Haacht en Werchter met "Wilde Heide", "Hooiberg"

St.-Gertrudisbos en Kesselberg. Historisch permanente en zeer

en "Hoogdonk", de donk van Bonheiden-Rijmenam-

waardevolle bosvegetaties komen hier plaatselijk nog voor in

Keerbergen-Tremelo, de donk van Rotselaar-Wezemaal-Gelrode

valleien, zoals langs de Winge, de Begijnenbeek en de Velpe. De

en de donk van Meetshoven behoren tot de voornaamste

heuvelrij die het Hageland ten zuiden van de Velpevallei afzoomt

rivierduinen. Biologisch belangrijk en waardevol zijn de grotere

is zeer belangrijk met restanten van een op de Ferrariskaart nog

heiderelicten (Rijmenam, terreintjes te Keerbergen en Tremelo),

aaneengesloten complex met o.a. Oudenbos, Gasthuisbos,

omdat het de laatste getuigen zijn van de oorspronkelijke

Rukenbos, Schrabaerdebos, Heidebos en Tienbundersbos. Ook

vegetatie, en omdat zij (ondanks de kleine en versnipperde

het Begijnenbos bij Waanrode is in dit opzicht belangrijk. Op de

oppervlakte) floristisch en faunistisch van belang zijn. Hoewel de

zuidelijke heuvels (tss. Pellenberg en Glabbeek) en op de flanken

rivierduinen beplant werden met naaldbomen (hoofdzakelijk

van de Velpevallei zijn plaatselijk waardevolle bronbossen te

den) en bebouwd werden, bevinden er zich nog relicten van

vinden. Vanaf de oostrand van het plateau van Pellenberg strekt

heidevegetaties en eiken-berkenbos of eikenbos. De donken
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langs de rivieren zijn zowel floristisch als faunistisch van belang.

binnenmeer. Het is een op Vlaams niveau geologisch, ecologisch

Vooral de overgangszones naar de valleien hebben een hoge

en landschappelijk curiosum. De kasteelparken van Oorbeek en

biologische waarde, aangezien hier verschillende nat-droog

Wommersom (Haspengouw)- vormen eveneens belangrijke

gradiënten bestaan.

boscomplexen.

5. Andere belangrijke boscomplexen en
kasteelparken

1.3.3. Kleine landschapselementen
Naast de eerder vermelde structuren, zijn ook punt- en

Ten noordwesten van de provincie, in Klein–Brabant, situeren

lijnvormige landschapselementen biologisch belangrijk. Deze

belangrijke waarden (buiten de beekvalleien) zich in boscom-

elementen fungeren als migratieroutes en verbindingen tussen

plexen, veelal verbonden aan kasteeldomeinen en -parken.

grotere natuurrijke zones. De belangrijkste concentraties

Vochtig grasland werd veelal omgezet in populierenaanplant.

situeren zich in:

De niet-beplante graslanden vertonen nog relicten van dotter-

• Pajottenland

bloemgraslanden. De belangrijkste grote boscomplexen zijn het

• Hageland

Leefdalbos, het Kasteel van de impde, Velaartsbos, het kasteel

• Haspengouw

van Wolvendael en Osse, de nationale plantentuin van Meise,
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Kollintenbos, ’s Gravenbos, Bos van Aa, Kattemeuterbos, ...

Het Pajottenland kent een dicht netwerk van hagen en
andere kleine landschapselementen. Kleine waardevolle

In het Pajottenland zijn belangrijke boscomplexen gesitueerd

natuurelementen worden gevormd door de talrijke taluds,

rond de kasteeldomeinen en op steile hellingen. De belangrijkste,

hagen, holle wegen, poelen, bronnen en vijvers.

biologisch (zeer) waardevolle grote boscomplexen zijn: Bos te

Hoogstamboomgaarden, veelal omgeven door hagen en/of

Rijst, Liedekerkebos, Galmaardenbos, Begijnenborrebos en

bomenrijen, vormen het typische landschapselement van het

Wolfsputten, Akren- en Manhovebos. Faunistisch zijn de

Pajottenland. Een belangrijke kern van hoogstamboomgaarden

kasteeldomeinen van belang door het bestaan van verschillende

situeert zich in het gebied Lennik-Gooik en Pepingen, in het

vleermuissoorten en soorten van vochtige bossen zoals

zuidwesten van het Pajottenland.

hazelworm en houtsnip.
Het uitgesproken reliëf van het Hageland gaf het ontstaan aan
Tenslotte dient ook het boscomplex van Meldert evenals het

talloze holle wegen en taluds, waarvan sommige nog een

Warandebos, Wissebos en Walsbergbos in Haspengouw te

waardevolle vegetatie herbergen van schrale graslanden of

worden vermeld. Het met populieren beplante Vinne te

bebost zijn met een gevarieerd struikgewas van meidoorn,

Zoutleeuw wordt momenteel op initiatief van de provincie

hazelaar, sleedoorn, e.d. De vegetatie van de biologisch

terug grotendeels hersteld in zijn oorspronkelijke staat als

waardevolle holle wegen vertoont een hoge floristische

diversiteit. De holle wegen vormen in het agrarisch landschap

verscheidene structurerende hoofdgebieden binnen de

belangrijke refugia en voedselbiotopen voor dieren. Belangrijke

natuurlijke structuur aangeduid.

complexen van holle wegen worden vooral aangetroffen in de

De indeling gebeurt op basis van de samenhang die bestaat

omgeving van Tielt-Winge, Bekkevoort en Diest.

binnen de structuur zelf of tussen de verschillende structuren.
Soms vertonen de bovenvermelde structuren immers een

In Haspengouw worden dichte netwerken van kleine

dermate sterke samenhang, dat zij als een geheel dienen

landschapselementen met holle wegen en poelen aangetroffen.

beschouwd te worden.

Geheel het gebied is erg belangrijk voor fauna (o.a. das en
kamsalamander). De talrijke holle wegen zijn de biologisch

1. De Dender en haar bovenlopen in het Pajottenland.

meest waardevolle elementen van het Haspen-gouws plateau.

In het gebied zijn de talrijke bron- en beekvalleien van de Mark,

Vooral rond Outgaarden komen nog goed ontwikkelde en

de Grote Molenbeek en de Hunselbeek–Bellebeek structurerend.

bijzonder waardevolle holle wegen voor.

Deze waterlopen zijn zijrivieren en beken van de Dender op

Het hollewegencomplex staat in nauwe verbinding met dat van

grondgebied van Vlaams-Brabant. De bosstructuur van de

de provincie Limburg. De holle wegen vormen dus belangrijke

diestiaanheuvels van het Pajottenland vormen een uitloper van

migratieroutes van en naar beide provincies.

de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen. Naast de oude

In het noordwesten van de provincie wordt de biologische

boscomplexen op deze getuigenheuvels, zijn het bos te Rijst,

waarde, samen met de kasteeldomeinen en -bossen, bepaald

Wolfsputten (Dilbeek), Acren- en Manhovenbos belangrijke

door de vele punt- en lijnvormige kleine landschapselementen

bosgebieden. Typerend voor het Pajottenland is een dicht

(houtkanten, percelen natte en/of ruige graslanden, parken,

netwerk van kleine landschapselementen.

bomenrijen, veedrinkpoelen…).
Ook in grote delen van het Brabants plateau komen
concentraties van holle wegen voor, verspreid over verschillende

2. De Zenne en haar bovenlopen in het Pajottenland
Het oostelijke deel van het Pajottenland wordt gestructureerd

gemeenten. Het betreft biologisch waardevolle en biologisch

door de bovenlopen van de Zenne. De valleien van de

zeer waardevolle elementen.

Molenbeek–Neerpedebeek, de Zuun en de Molenbeek met
interessante brongebieden, zoals die van de Laarbeek, zijn

1.4. Hoofdgebieden

biologisch waardevol. Ook dit deel van het Pajottenland wordt
gekenmerkt door een dicht netwerk van kleine
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Kaart 9: Open ruimte; natuurlijke structuur-hoofdgebieden
Op basis van voorgenoemde structuren: rivier- en beekvalleien,
bosstructuren en kleine landschapselementen, worden

landschapselementen.
3. De valleien van de Molenbeken
De valleien van de Molenbeken, de Grote Molenbeek–Vliet en
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de Molenbeek–Zijp, zijn beekvalleien van de Rupel. Zij

7. Brabants Plateau,

vormen linten van biologisch waardevolle gebieden en

Het Brabants plateau wordt versneden door de biologisch

bezitten een potentiële biologische waarde.

waardevolle beekvalleien van de Dijle (zie verder).
Daarnaast wordt het gebied gestructureerd door grote

4. De Demervallei en haar bovenlopen in het

boscomplexen met een bijzonder hoge biologische waarde

Hageland en Haspengouw

door hun uitgestrektheid en biologische rijkdom. Naast de

De Demer wordt gekenmerkt door hoge tot zeer hoge

grote boscomplexen (Hallerbos, Zoniënwoud...) heeft het

natuurwaarden. De Velp en de Grote en de Kleine Gete zijn

hoofdgebied ook een aantal kleine complexen (Kleetbos,

belangrijke bovenlopen van de Demer. De valleien en

Domein Huizingen...) en concentraties aan holle wegen.

beekbegeleidende graslandcomplexen zijn biologisch
belangrijke elementen. Ze worden gekenmerkt door de

8. Dijlevallei,

afwisseling van sloten, houtkanten, bosjes... De Winge, de

De IJse, de Voer, de Laan en de kleinere beekvalleien

Motte en de Begijnenbeek zijn de belangrijkste zijbeken van

van de Dijle hebben biologisch waardevolle tot zeer

de Demer met een belangrijke natuurwaarde.

waardevolle graslanden en worden gekenmerkt door een
grote verscheidenheid aan vegetaties. Ook de Molenbeek,
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5. Veldbossen en kastelenparken van Klein-Brabant
Het gebied in het noordwesten van de provincie heeft,

de Vaalbeek en de Leibeek herbergen interessante
vegetaties.

naast de eerder vermelde valleien van de Molenbeken, nog
een aantal belangrijke structurerende boscomplexen en

9. Hageland,

kasteelparken (bvb. Leefdaalbos, kasteel van Impde,

Naast de bovenlopen en de zijrivieren van de Demer (zie

Velaartbos, ...). Het gaat vooral om zuur beuken-eikbossen

hierboven), wordt het Hageland gekarakteriseerd door de

en elzen- of essen-iepenbossen op vochtigere plaatsen.

beboste Diestiaan- en Bolderiaanheuvels. Deze kennen een
grote soortenrijkdom. In het Hageland situeren zich tevens

6. Boskernen tussen Zenne en Demer,
Dit structurerend gebied wordt getypeerd door een

tal van kleine landschapselementen, in het bijzonder holle
wegen.

boscomplex dat hoofdzakelijk verbonden is met de vallei
van de Weesbeek–Molenbeek en de Barebeek. Ondermeer

10. Haspengouw,

het Steentjesbos, Floordambos, Weisetterbos, ... zijn

Naast de eerder genoemde bovenlopen en zijrivieren van de

biologisch waardevolle bossen. De boscomplexen zijn niet

Demer, wordt Haspengouw gekarakteriseerd door een dicht

echt groot, maar herbergen wel veel zeldzame

netwerk van kleine landschapselementen met holle wegen

plantensoorten.

en poelen. Daarnaast heeft Haspengouw nog een aantal

belangrijke boscomplexen en kasteelparken, zoals dat van

In de provincie Vlaams-Brabant werden er in 2000, 5 601

Meldert, het Vinne, Oudenbos...

bedrijven geteld. Het aantal bedrijven is sinds 1985 met bijna
de helft gedaald.

11. Zuiderkempen
Aantal bedrijven

Cultuuroppervlakte

Het hoofdgebied wordt in sterke mate gestructureerd door
de beboste Diestiaanheuvels ten noorden van de Demer. De
heuvelruggen vormen een groot aaneengesloten gebied van

VlaamsBrabant

Vlaanderen

VlaamsBrabant

Vlaanderen

naaldbossen met belangrijke natuurwaarden, waaronder
heide. Daarnaast situeren zich binnen het gebied beboste

1985

91.553

619.907

11.324

66.548

rivierduinen langsheen de Demer en de Dijle. Zij kennen een

2000

88.533

636.876

5.601

41.047

grote verscheidenheid en waardevolle bos- en

Tabel 6: Cultuuroppervlakte (hectare) en aantal bedrijven

heidegebieden.

Bron: NIS.

2.2.2. Gemiddeld aantal hectare per bedrijf

2. De agrarische structuur

Voor de periode 1985-2000 kent Vlaams-Brabant een stijging
van het gemiddelde hectare per bedrijf van ongeveer 96 %.

2.1. Definiëring

De stijging voor Vlaanderen bedraagt 67%.
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De agrarische structuur is het samenhangend geheel van
Vlaams-Brabant

Vlaanderen

1985

8,08

9,31

2000

15,81

15,52

gebieden die het duurzaam functioneren van de landbouw
verzekeren. Het is de ruimtelijke vaststelling van een aantal
landbouwconcentraties- en specialisatiegebieden.
2.2. Kengetallen

Tabel 7: Gemiddeld aantal hectare per bedrijf
Bron: NIS.

>>

Kaart 10:

>>

Open ruimte; agrarische structuur-componenten
2.2.3. Tewerkstelling

2.2.1. Cultuuroppervlakte (hectare) en aantal bedrijven

Het aantal bestendige werkkrachten in de land- en

De evolutie van totale cultuuroppervlakte verschilt sterk

tuinbouwsector neemt de laatste jaren in België sterk af

naargelang de beschouwde administratieve begrenzen. De

(ongeveer 28% sinds 1985). Deze trend doet zich nog sterker

totale cultuuroppervlakte van Vlaams-Brabant, kent een

voor in Vlaams-Brabant (een daling van ongeveer 52%).

dalende trend.

Het aantal niet-bestendige werkkrachten in België vanaf

1985 kent een analoge evolutie als het aantal bestendige

het moeilijker om een betrokkenheid van de tuinder met de

werkkrachten. Voor Vlaams-Brabant is deze daling van niet-

veiling vast te stellen.

bestendige werkkrachten nog sterker, hoewel minder sterk

In Vlaams-Brabant vertonen de productiegebieden van

dan de daling van het aantal bestendigde werkkrachten in

witloof, aardbeien en asperges, sierteelt en hard fruit

de provincie Vlaams-Brabant. Er doet zich een verschuiving

(appelen, peren) een duidelijke geografische binding met

voor van bestendigde naar niet-bestendige werkkrachten.

hun afzetkanalen: de markt of de veiling.

Door de verschillende soorten druk waar de landbouw in

Vlaams-Brabant kent 4 veilingen: te Zoutleeuw, te Glabbeek,

Vlaams-Brabant aan onderhevig is (economische druk,

te Kampenhout en te Zellik. De fruitveilingen te Zoutleeuw

ruimtelijke druk, druk door strengere milieueisen...), kunnen

en Glabbeek zijn, net als de Veiling in Sint-Truiden,

vele landbouwers moeilijk een leefbaar landbouwbedrijf

vestigingen van de Belgische Fruit Veiling. Op de veiling te

blijven exploiteren. Vele van deze landbouwers stoppen dan

Kampenhout worden sinds 2000 alle bioproducten

wel met beroepslandbouw, maar blijven hun gronden of een

verhandeld. Gezien de toenemende vraag naar biologisch

deel ervan bewerken als hobby.

geteelde producten kan een nieuwe dynamiek ontstaan. De
veiling te Kampenhout is vooral gericht op witloof en

Bestendige werkkrachten Niet-bestendige
werkkrachten

>>
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VlaamsBrabant

Vlaanderen

VlaamsBrabant

asperges.
2.4. Landbouweenheden

Vlaanderen
>>

Kaart 11:
1985

9.374

59.102

8.752

45.876

2000

4.545

45.334

4.556

29.631

Open ruimte; landbouweenheden

De bespreking van de agrarische structuur gebeurt volgens

Tabel 8: Tewerkstelling

deze indeling3:

Bron: Nationaal Instituut voor Statistiek

• Grote aaneengesloten land- en tuinbouwgebieden:
Noordwest-Brabant, Pajottenland, Hageland, Haspengouw

2.3. Veilingen
Veilingen hebben een structurerende rol binnen de

3

De indeling in de landbouweenheden en de
benaming is gebaseerd op de VOLT-studie.

en de vallei van de Dijle, IJse, Laan en Voer
• Gebieden waar landbouw en/of tuinbouw versnipperd

agrarische structuur. De huidige veilingen zorgen voor

voorkomt tussen andere functies: Demervallei, Dijlevallei

kwaliteitsbewaking en bieden zekerheid van afzet binnen de

tussen Leuven en Mechelen, tuinbouwgebied tussen

tuinbouwsector. Uit onderzoek blijkt dat een veiling een

Leuven en Brussel, Land van Asse, Versteende Zennevallei

werkingsbereik heeft van 15 tot 20 km, eens hierbuiten blijkt

en de landduin van Keerbergen

• Landbouw in stedelijke omgeving: agglomeratie van

De landbouwfunctie staat sterk onder druk. In het

Leuven, Noordelijke schil rond Brussel, Oostelijke schil

noordwesten van Brabant leidt de algemene verstedelijkings-

rond Brussel, Oostelijke Zennevallei.

druk en de vermindering van de landbouwersbevolking per
jaar tot gemiddeld 30 ha minder aangifte.

2.4.1. Grote aaneengesloten land- en tuinbouwgebieden
2. Pajottenland
1. Noord-west-Brabant

Het Pajottenland behoort gedeeltelijk tot de noordelijke

Het gebied in het noordwesten van Brabant, (grosso modo

zandlemige streek en tot de meer zuidelijke leemstreek

Opwijk, Merchtem, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Zemst,

(Herne, Galmaarden, Pepingen, Bever).

Grimbergen en deel van Vilvoorde en Wemmel) is gelegen in
zandleemstreek, de noordelijke gemeenten liggen voor een

Het overgrote deel van oppervlakte wordt ingenomen door

klein deel in de zandstreek.

landbouwgewassen (incl. weide en grasland).
Grondgebonden gemengde landbouw is typerend, vooral

De landbouwgronden worden voornamelijk ingenomen

graancultuur met veeteelt als typerende aanvulling. Meer in

door weiden en graslanden, granen en nijverheidsgewassen.

het noorden van het Pajottenland is in verhouding meer

De tuinbouwsector is hier goed vertegenwoordigd, vooral

melkvee en tuinbouw.

groenten in openlucht (witloof) en sierteelt.
Grondgebonden landbouw, veehouderij en tuinbouw

Ruimtelijk wordt het gebied gekenmerkt door afwisseling

worden afgewisseld met grondloze land- en tuinbouw

van grote open gebieden met kleine kernen met verspreid

onder glas of plastiek en grondloze veehouderij.

liggende boerderijen. De gebieden rond Elingen en
Pepingen werden ruilverkaveld. De akkercomplexen liggen

Land- en tuinbouwgronden liggen ruimtelijk verspreid

op hogere delen. In de dalen liggen graslanden. Omheen de

over het gebied. Grote stukken aan elkaar grenzende

dorpen liggen soms nog boomgaarden.

landbouwgebieden komen minder voor, omdat het gebied
doorspekt is met ketens van kernen en linten. Grote delen

Jaarlijks wordt 30 ha meer aangegeven wat mogelijks duidt

zijn of worden ruilverkaveld (Malderen, Buggenhout,

op een toenemende belangstelling vanuit de land- en

Merchtem, Bollebeek -in uitvoering). Te Londerzeel is

tuinbouw.

een ruilverkaveling in onderzoek. De minst goede
bodems worden als weiland uitgebaat. Serrecomplexen

3. Hageland

voor sierteelt situeren zich voornamelijk in Meise

Hageland behoort tot de zandleemstreek. Deze zandlemige

en Opwijk.

bodems zijn geschikt.

>>
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Typerend voor het Hageland is vooral de fruitteelt met

Limburgse provinciegrens toe. Grondgebonden bedrijven

laagstamboomgaarden. Deze nemen gemiddeld een vijfde

wisselen af met enkele grondloze veeteeltbedrijven.

van het areaal in. Het aandeel fruit neemt toe naar het
oosten, aansluitend bij de Limburgse boomgaarden rond

Ruimtelijk wordt het gebied gekenmerkt door een landelijk

Sint-Truiden. De regio Meensel-Kiezegem-Glabbeek vormt

karakter. Uitgezonderd de centra van Tienen, Hoegaarden

het centrum van de fruitteelt binnen Vlaams-Brabant. In

en Landen, komt er weinig bebouwing voor. Een groot

tweede instantie is er nog de productie van melkvee (30 %

deel van Brabants Haspengouw is ruilverkaveld (Vissenaken

van het areaal is gras), hokdieren en gemengde landbouw.

-in uitvoering, Melkwezer, Hoegaarden, Hakendover,
Neerhespen, Goetsenhoven, Neerwinden, Walshoutem,

Ruimtelijk is het gebied te beschouwen als een groot land-

Gingelom, Willebringen - in onderzoek). Graslanden

bouwareaal, doorkruist door vrij dunbevolkte woonlinten.

zijn gesitueerd in de dalen en akkerbouw vindt plaats op

In de omgeving van Lubbeek, Sint-Joris-Winge en Halle-

de interfluvia. Omheen de dorpen liggen soms nog

Booiehoven is een ruilverkaveling uitgevoerd. In de natte

boomgaarden.

lage valleien is populierenteelt typerend (zoals in Holsbeek).
In Rummen is een kern van glastuinbouw gesitueerd.

>>
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Er wordt geen jaarlijkse minderaangifte vastgesteld, hieruit

Jaarlijks wordt hier 40 ha minder aangegeven.
5. Vallei van de Dijle, IJse, Laan en Voer

blijkt een evenwicht tussen de vrijgekomen gronden door

Het gebied ten zuidwesten van Leuven maakt deel uit van de

stopzetting van het bedrijf en het opnemen ervan door

zandleemstreek.

blijvers.
Het gebied is een typische landbouwstreek met voornamelijk
4. Haspengouw

grondgebonden landbouw. Binnen de landbouwgewassen is

Het gebied komt overeen met de overgang tussen de

de graanteelt de grootste ruimtegebruiker, gevolgd door

zandleemstreek en de leemstreek. De bodems in het noorden

weiden en grasland. Ook suikerbieten en aardappelen zijn

zijn zandlemiger dan in het zuiden. Ze zijn in het algemeen

niet onbelangrijk.

zeer geschikt voor akkerbouw en veeleisende gewassen.
Landbouwbedrijven hebben zich, net als de dorpen
Gemengde landbouw is typisch voor Haspengouw.

gevestigd in de valleigebieden. De volwaardige

Suikerbieten in samenhang met de Tiense verwerking vormt

landbouwgronden liggen op de plateaus tussen deze

een belangrijke aanvulling op de graancultuur. Op sommige

riviervalleien. De plateaus tussen deze valleigebieden zijn

plaatsen doet men aan fruitteelt - voornamelijk naar de

nog open, de hoogste toppen zijn bebost.

Er zijn geen ruilverkavelingen gesitueerd, wel de

landbouw. Er zijn geen ruilverkavelingen. De boerderijen

natuurinrichtingsprojecten "Dijlevallei" en "Laanvallei" en

bevinden zich in de meeste gevallen in de valleigebieden, de

het landinrichtingsproject "Brabants plateau".

landbouwgronden op de hellingen en plateaus. De
valleigebieden worden gebruikt als weiland.

De streek Tervuren-Huldenberg-Overijse en Hoeilaart werd
gekenmerkt door een historische druiventeelt in

De diversiteit duidt op de zoektocht naar meer rentabiliteit,

serrecomplexen. De druiventeelt is echter de laatste jaren

gezien de kleine landbouwbedrijven en de minder goede

sterk achteruitgegaan, zodat veel serrecomplexen er

gronden. Er wordt jaarlijks 20 ha meer aangegeven wat duidt

verwaarloosd en verlaten bijliggen.

op structurele veranderingen binnen het landbouwgebeuren.
Een wijziging van niet-grondgebonden specialisaties naar

2.4.2. Gebieden waar landbouw en/of tuinbouw versnipperd

meer grondgebonden landbouw is aan de gang.

voorkomt tussen andere functies
7. Dijlevallei tussen Leuven en Mechelen
6. Demervallei
Landbouwkundig behoort het deel gelegen ten noorden van

De Dijlevallei tussen Leuven en Mechelen behoort voor het
grootste deel tot de Vlaamse Zandstreek.

de Demer tot de Kempen, het zuiden tussen Rotselaar en de
helft van Scherpenheuvel-Zichem behoort tot de Vlaamse

Het accent ligt hier op tuinbouw en meer specifiek op

Zandstreek. Het zuiden tot aan Diest behoort tot de

groenten (witloof). Op de zeer zandige gronden in het

zandleemstreek.

noorden is de landbouw marginaal, en soms gespecialiseerd
naar hokdieren. Grondgebonden land- en tuinbouw dat

Ongeveer alle productierichtingen zijn aanwezig: hokdieren,

afgewisseld met enkele grondloze varkensstallen. Het

fruit, vollegrondsgroenten, en melkvee. Grondgebonden

aandeel vee is hier beperkt.

land- en tuinbouwbedrijven komen voor naast grondloze
veeteelt. Graangewassen, weiden en voedergewassen

Aan de zuidkant van het gebied vinden we nog twee relatief

nemen een belangrijk areaal in. Het areaal van

grote oppervlakte van landbouwgebied. In het overige

tuinbouwgewassen wordt ingenomen door witloofwortelen

(meer noordelijke) gebied liggen kleine kavels versnipperd

en fruitteelt in open lucht of in tunnels (aardbeien).

tussen wegen, bosjes en bebouwde kernen.

De voornaamste landbouwgronden liggen aan de zuidkant

8. Tuinbouwgebied tussen Leuven en Brussel

van de Demervallei. Daarnaast treffen we ten noorden van

Het tuinbouwgebied tussen Leuven en Brussel

Diest ook nog open ruimte aan, die is ingenomen door de

(Steenokkerzeel, Kortenberg, grote delen van de gemeenten

>>
53

Herent en Kampenhout en een klein deel van Bertem en

voor in het gebied. Land- en tuinbouw onder glas of plastiek

Leuven) is gelegen in de zandleemstreek.

zijn voornamelijk gesitueerd tegen woonkernen van Asse,
Affligem en Dilbeek. Verder situeren er zich serres en

Er wordt aan grondgebonden land-en tuinbouw

verplaatsbare plastiektunnels met een tijdelijk karakter. De

(graangewassen in eerste plaats, aardappel, witloof) gedaan.

ruilverkaveling nabij Ternat garandeert een open ruimte

Op de vochtige gronden in de vallei is er grasteelt en

midden van een sterk verstedelijkt gebied.

populierenteelt aanwezig.
Jaarlijks wordt er 90 ha minder aangegeven, wat op termijn
Ruimtelijk gezien liggen de landbouwgronden verspreid in

kan leiden tot een uitholling van het landbouwareaal.

de streek. De meeste bedrijven situeren zich in linten. Er zijn
geen ruilverkavelingen gerealiseerd in het gebied.

10. Versteende Zennevallei
De versteende Zennevallei is gelegen ten zuidwesten van

Het gebied heeft te kampen met lage rendabiliteit voor de

Brussel. Het belangrijke deel van het gebied behoort tot de

landbouwactiviteit. Dit heeft een tweevoudige oorzaak.

zandleemstreek.

Enerzijds is er de lage landbouweconomische waarde,

>>

anderzijds is er de verstedelijkingsdruk. Jaarlijks wordt er

Een belangrijk deel van de oppervlakte wordt ingenomen

80 ha minder aangegeven.

door landbouwgewassen, voornamelijk graanteelten,
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weiden en graslanden. De aanwezigheid van gemengde
9. Land van Asse

landbouw is typerend en wordt aangevuld met tuinbouw,

Het land van Asse behoort volledig tot de leemstreek. De

soms onder glas, dichter bij Brussel (Sint-Pieters-Leeuw).

bodems zijn er van een zeer goede kwaliteit en laten alle

Grondgebonden veeteelt wordt afgewisseld met grondloze

teelten toe.

kippenbedrijven.

De productierichtingen met een oriëntatie op de verse markt

De belangrijkste landbouwgebieden liggen verspreid in een

(melk, klein fruit o.m. aardbeien, groenten) zijn sterk

4 tal grotere oppervlakten, (ten zuiden van St-Genesius-Rode,

aanwezig, naast akkerbouw. Weiden en grasland en

centrum van Beersel, oostzijde Linkebeek en ten zuiden van

graanteelten nemen het grootste percentage van het

Halle). Deze worden gescheiden door bebouwde kernen en

cultuurareaal is. Grondloze land- en tuinbouw onder glas of

grote groenelementen. In de Zennevallei met de alluviale

plastiek en enkele grondloze veeteeltbedrijven komen voor

gronden is er een afwisseling tussen weilanden en

naast grondgebonden tuin- en landbouw en veeteelt.

populierenteelt.

De landbouwgronden en de bedrijfszetels komen verspreid

Een zelfde fenomeen als in Ternat voltrekt zich in de

verstedelijkte Zennevallei rond Halle. Hier wordt jaarlijks 60

wordt ingenomen door graangewassen, weiland, grasland

ha minder aangegeven wat duidt op een toenemende

en suikerbieten. De Oostelijke Zennevallei wordt

verstedelijkingsdruk.

gekenmerkt door land- en tuinbouw onder glas of plastiek
die zich situeert op de gunstig gelegen zuidelijke hellingen.

11. Landduin van Keerbergen

Omwille van de economische rentabiliteit gaat de

Het grootste deel van het gebied behoort tot de Kempen.

druiventeelt er sterk achteruit.

Helemaal in het zuiden behoort dit gebied voor een klein
deel tot de Vlaamse Zandstreek.

2.5. Algemeen beeld van de agrarische structuur
>>

De grootste ruimtegebruikers zijn weiden en graslanden,
gevolgd door de graanteelt. De veestapel omvat een

Kaart 12:

Open ruimte; agrarische structuur –
algemeen beeld

belangrijk aantal leghennen en vleeskippen. Een belangrijk
tuinbouwareaal wordt ingenomen door groenten in open

De belangrijkste structurerende landbouwgebieden met een

lucht (voornamelijk witloofwortelen) en door bomen en

landelijk karakter zijn:

heesters.

• het landbouwgebied in het westen van de provincie,
grosso modo Pajottenland, met vooral grondgebonden

De landbouwgebieden komen ruimtelijk zeer verspreid voor,

(gemengde) landbouw. In de zuidelijke leemstreek bestaat

in zeer kleine spikkels, verdeeld tussen dennenbosjes en

vooral graanteelt met veeteelt, in het noordelijke

bebouwde percelen.

zandlemige streek ligt het accent vooral op melkvee en
tuinbouw.

2.4.3. Landbouw in stedelijke omgeving

• het landbouwgebied in het oosten van de provincie,

In de sterk verstedelijkte gebieden, met name de

grosso modo Hageland en Haspengouw. In het noordelijke

agglomeratie van Leuven, en de noordelijke en oostelijke

zandlemige Hageland neemt fruitteelt een belangrijk

schil rond Brussel, bestaat een beperkt landbouwareaal.

aandeel in, vooral naar het oosten toe. In het zuidelijk

Hetzelfde geldt voor de Oostelijke Zennevallei met Hoeilaart

gelegen Haspengouw is gemengde landbouw typisch.

en de verstedelijkte delen van Overijse en Tervuren. De

Grote delen zijn ruilverkaveld.

meeste van deze gebieden behoren tot de zandleemstreek.
Daarnaast heeft de provincie nog enkele openruimtegehelen
Deze gebieden worden in eerste instantie ingenomen door

die belangrijk zijn voor de agrarische structuur. Deze worden

landbouw in stedelijke omgeving en hobbylandbouw. Wat in

in mindere mate gekenmerkt door een landelijk karakter en

de noordelijke schil van Brussel nog aan cultuurgrond over is,

staan onder sterke verstedelijkingsdruk:

>>
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3. Landschappelijke structuur

• het gebied in het noordwesten van de provincie, grosso
modo Klein-Brabant, waarbij bijna alle
productierichtingen aanwezig zijn. Tuinbouw is dominant

3.1. Definiëring

aanwezig. Tuinbouw onder glas of plastiek komt verspreid

De landschappelijke structuur is het geheel van

voor.

landschappen, die de resultanten zijn van de dynamische
wisselwerking tussen de fysische omstandigheden (het

• de vallei van de Dijle, de IJse, de Laan en de Voer, met
voornamelijk grondgebonden landbouw met grote

biotisch en het abiotisch milieu) en de menselijke activiteiten.

gemengde bedrijven.

De provincie beperkt zich, in de beschrijving van de
bestaande landschappelijke structuur, in hoofdzaak tot

>>
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De landbouw en/of de tuinbouw komt in bepaalde delen van

(relicten van) de traditionele landschappen en

de provincie sterk versnipperd voor tussen andere functies:

cultuurhistorische belangrijke relicten. Traditionele

• ten noorden van de Demer (de Demervallei en de landduin

landschappen zijn landschappen die niet of slechts in

van Keerbergen). Het valleigebied van de Demer wordt

beperkte mate gewijzigd werden door de grootschalige

hoofdzakelijk gebruikt als weiland. Ten noorden van de

ingrepen, die sedert de Industriële Revolutie mogelijk waren.

Demer zijn ongeveer alle productierichtingen aanwezig. In

Hierdoor vormen deze landschappen nog steeds een eigen

het bijzonder kent de landduin van Keerbergen ruimtelijk

ruimtelijke entiteit met gebiedsspecifieke kenmerken en een

sterk verspreide landbouwgebieden. De voornaamste

eigen referentiewaarde.

landbouwgebieden liggen ten zuiden van de Demer.
3.2. Structuurbepalende componenten

• Het gebied gelegen tussen Brussel, Leuven en Mechelen
(de Dijlevallei tussen Leuven en Mechelen en het

>>

Kaart 13:

tuinbouwgebied tussen Leuven en Brussel) met

landschappen

grondgebonden land- en tuinbouw, afgewisseld met
grondloze varkensstallen in het noorden en in samenhang
met productie van grondloze witloofteelt in het zuiden.

Open ruimte; relicten van de traditionele

>>

Kaart 14:

Open ruimte; landschappelijke structuurstructuurbepalende componenten

Omheen Leuven en Brussel bestaat een beperkt
landbouwareaal dat in belangrijke mate ingenomen wordt

Uitgangspunt voor de beschrijving van de bestaande

door hobbylandbouw.

landschappelijke structuur is de in de "landschapsatlas"
genoemde landschapsrelictenzones, die beoordeeld werden
op basis van hun referentiewaarde op provinciaal niveau.
Daaraan werden de landschappelijke erfgoedwaarden

toegevoegd die het lokale niveau overtreffen, afgeleid uit

het landschap. .

kaartmateriaal, (vooral topografische kaarten) orthofoto's

Naast deze rivieren en beekvalleien wordt de provincie

en andere publicaties (vooral landschapsbeschrijvingen).

doorsneden door een aantal kanalen die landschaps-

De volgende componenten met een landschappelijke impact

bepalend zijn: het kanaal Leuven-Dijle, het Zeekanaal

kunnen onderscheiden worden:

Brussel-Schelde en het Kanaal naar Charleroi.

• Rivier- en beekvalleien en kanalen
• Bosstructuren

3.2.2. Bossen

• Kasteelsites

Bossen zijn landschappelijk structurerende elementen. De

• Kleine landschapselementen

belangrijkste zijn de bossen van het Brabants plateau

• Structurerende reliëfcomponenten

(Hallerbos, Zoniënwoud, Meerdaalwoud... ), de boskernen

• Landschappelijke bakens:

tussen de Zenne en de Demer, de bosstructuur op de
getuigenheuvels en de rivierduinen en de boscomplexen

3.2.1. Rivier- en beekvalleien en kanalen

verbonden met de kasteeldomeinen.

Rivieren en beken vormen langgerekte en uitgestrekte
structuren, die een breed uitwaaierend en doorgaans sterk

3.2.3. Kasteelsites

gedifferentieerd netwerk vormen. De hydrologische situatie

Kastelen komen verspreid voor in de provincie. Rond de

beïnvloedt het grondgebruik en bepaalt daardoor ook het

kastelen zijn vaak uitgestrekte parken en bossen aangelegd

landschapsbeeld. Er zijn tal van ruimtelijke elementen die de

die lokaal het landschapsbeeld bepalen. In enkele gevallen

loop beïnvloeden, maar doorgaans manifesteren die zich

maken de kasteelsites (gedeeltelijk) deel uit van het

enkel lokaal en blijft de basisstructuur behouden. Eén grote

verstedelijkt gebied en vormen ze de overgang naar de open

uitzondering is de Zenne waarvan een groot deel van de

ruimte. Dergelijke situatie vindt men vooral in de Brusselse

loop in het gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

stedelijke rand. Andere kasteelsites situeren zich vooral in

tot zijn essentie is herleid en geen landschappelijk functie

het Pajottenland, in Klein-Brabant, op het Brabants plateau

meer vervuld.

en in het Hageland.

De riviervalleien hebben een geheel eigen landschaps-

3.2.4. Kleine landschapselementen

structuur met gebiedseigen kenmerken, die wisselen

Een deel van de landschapsstructuren kwam tot stand onder

naargelang de omstandigheden. In Vlaams-Brabant zijn de

invloed van het menselijk handelen. Dat geldt voornamelijk

Mark, de Zenne, de Woluwe, de Dijle , Laan, de IJse, de Voer,

voor de uitgestrekte holle wegencomplexen in het zuidelijk

de Winge, de Demer en haar zijlopen, de Velpe, de Gete en

deel van de provincie in het Pajottenland, het Brabants

de Grote Molenbeek structuurbepalende elementen voor

Plateau en in Haspengouw. De holle wegen te Bekkevoort-
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Halen zijn soms het enige landschapsverbindende

baken. Hiertoe behoren onder meer elementen van

elementen in grootschalige landbouwgebieden.

bouwkundig erfgoed, de nederzettingspatronen en
elementen van transport en infrastructuur…

3.2.5. Structurerende reliëfcomponenten
Het reliëf beïnvloedt het grondgebruik en bepaalt in hoge

a. Elementen van bouwkundig erfgoed

mate het landschapsbeeld. Het creëert uiteenlopende en

Het bouwkundig erfgoed, dat verspreid aanwezig is over de

vaak zeer bijzondere overgangssituaties en begrenst de

gehele provincie, kan sterk beeldbepalend en bepalend zijn

natuurlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

voor het karakter of de eigenheid van een streek, stad, of

De provincie wordt in belangrijke mate gestructureerd door

dorp. Ze geven iedere streek een eigen identiteit.

de getuigenheuvels (Diestiaanheuvels). Deze zijn een

Aanknopen hierbij maakt het mogelijk de vervlakking van

verderzetting van de Vlaamse Ardennen en zetten zich door

de diversiteit tegen te gaan. Hierbij staat niet het behoud,

tot in de Demervallei.

maar wel de integratie van deze relicten centraal.
Voorbeelden zijn:

Binnen de provincie situeren zich een aantal restanten van
de rivierduinen rondom het samenvloeiingsgebied van de
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Demer en de Dijle in het noorden van de provincie. Tot de
voornaamste rivierduinen behoren de donken van Haacht
en Werchter met "Wilde Heide", "Hooiberg" en
"Hoogdonk", de donk van Bonheiden-RijmenamKeerbergen-Tremelo, de donk van Rotselaar-Wezemaal-

• particuliere woningen; villa’s, herenwoningen, kastelen
en buitenplaatsen...
• gebouwen met economisch gebruik: hoeven en schuren,
molens, industriële panden, loodsen…
• openbare gebouwen: gemeentehuizen, hallen,
feestzalen, scholen, (tram)stations…
• kerkelijk erfgoed: kerken, kapellen, pastorie, abdijen

Gelrode en de donk van Meetshoven.
Deze gebouwen zijn belangrijk op zich, maar winnen nog
De getuigenheuvels en de donken zijn eveneens

aan belang en impact door hun (historische) samenhang. Ze

cultuurhistorisch belangrijk. Zij zijn doorheen de eeuwen

zijn vaak gebouwd in streekeigen materialen.

steeds verkozen als woonplaats of ontginningsplaats en
vormen zo een cultuurhistorisch cluster.

Bouwkundig erfgoed zoals abdijen (bv. Affligem,
Grimbergen, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem) en kastelen

3.2.6. Landschappelijke bakens

zijn door de samenhang met hun aanhorigheden zoals
bijgebouwen, hoeves, tuinen, parken en dreven sterk

Cultuurhistorische relicten
Er zijn verschillende types van relicten, die fungeren als

structurerend aanwezig in het landschap. Kastelen komen
verspreid voor in de provincie.

b. De ruimtelijke samenhang of de

de aanzet van de Hagelandse heuvels aan de rand van

nederzettingspatronen

de Vlaamse vallei (Laag België) te Rotselaar en Holsbeek, de

Bepalende factoren hiervoor waren de geologie, het reliëf, de

steilrand op de overgang van het Brabants plateau naar Laag

aanwezigheid van infrastructuur – natuurlijk of artificieel, de

België tussen Herent en Everberg zijn belangrijke bakens.

oude ontginningsstructuren…
Dit is nog zichtbaar in o.m.:

3. Landschapsbeeldvormende constructies.

• het conglomeraat van gebouwen rond een plein -

De provincie telt een aantal constructies en/of bouwwerken

(abdij)stichting - in de buurt van een burcht, de ontwikkeling

die, in eerste instantie omwille van hun dimensies, een

van een straatdorp…

belangrijke impact hebben op het landschap. Deze zijn:

• oude percelering van de landbouwgronden

• de Zendmast van de VRT te Sint-Pieters-Leeuw;
• de oude bruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde;

c. Elementen van transport en infrastructuur

• de koeltorens van de elektriciteitscentrales te Vilvoorde en te

• Historische infrastructuur: voetwegen, steenwegen, kanalen,

Sint-Pieters-Leeuw;

spoorweg- en trambeddingen, rivieren en beken, dijken…

• de Philipstoren te Leuven;

Veel van de historische spoorweginfrastructuur, zoals de

• de Watertoren te Tienen.

voormalige spoorlijnen Tienen-Diest, Zoutleeuw-Sint-Truiden
en Rillaar-Tielt-Winge-Meensel-Kiezegem, zijn nog als
lijnelement in het landschap aanwezig. Enkele van deze oude
spoorwegbeddingen herbergen nog een belangrijke
ecologische en landschappelijke infrastructuur en worden

3.3. Landschapsentiteiten
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kaart 15:

Open ruimte; landschappelijke structuur landschapsentiteiten

geheel of gedeeltelijk ingezet als fietspad of landbouwweg.
• Militaire infrastructuur: fragmenten van omwallingen (rond

>>

Het samengaan van de bovengenoemde landschapsstructuren

Aarschot, Leuven, Zoutleeuw), grachtenstelsels, verdedigings-

resulteren in typische landschapsentiteiten. De grens tussen deze

werken (19de-eeuwse versterkingen van Diest) en –linies (o.m.

entiteiten is niet strikt te bepalen aangezien landschappelijke

antitankgracht van Haacht, bunkers in Roosdaal)

kenmerken geleidelijk in elkaar over gaan. Volgende type
landschappen kunnen onderscheiden worden:

2. Natuurlijke bakens
De samenvloeiingen van de Demer en de Dijle te Werchter

3.3.1. Rivier(vallei)landschappen

en van de beide Getes te Zoutleeuw vormen belangrijke

Deze worden gekenmerkt door de aanwezigheid van

natuurlijke bakens in het landschap. Ook het Vinne te

waterlopen. Volgende entiteiten worden beschouwd als

Zoutleeuw, de Voortberg midden de Demervallei te Testelt,

rivierlandschappen:

• 1a. de Demervallei met de Diestiaanheuvels
• 1b. het bovenstrooms rivierengebied van de Demer met de
Getes en de Velpe. Het gebied wordt tevens gekenmerkt

• 3b. Bossen en kasteelparken van de Vlaamse Rand rond
Brussel met inbegrip van de zuidelijke Zennevallei.
• 3c. Bosrijk Hageland met, naast het eerder vermelde typische

door de aanwezigheid en kleine landschapselementen, zoals

boslandschap, het kastelengebied te Lubbeek en de

hollewegencomplexen en hoogstamboomgaarden. Binnen

kleinschalige veldbossenstructuur tussen Lubbeek en Geetbets

de landschapseenheid situeert zich "Het Vinne" en (een deel
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van) de oude spoorwegbedding Tienen-Diest en Zoutleeuw-

3.3.4. Rivierduinenlandschap met de boscomplexen, de

Sint- Truiden.

rivierduinen en de samenvloeiing met de Dijle als natuurlijke

• 1c. de Dendervallei

baken in het landschap.

3.3.2. Boslandschappen

3.3.5. Kleinschalige landschappen

Volgende entiteiten zijn typische boslandschappen:

Volgende entiteiten zijn typische kleinschalige landschappen:

• 2a. Brabants plateau en de Dijlevallei, getypeerd door de

• 5a. Kleinschalig landschap van het Pajottenland, getypeerd

aanwezigheid van het Meerdaalbos en het Heverleebos en

door talrijke kleine landschapselementen. Daarnaast wordt

de boskernen tussen de Zenne en de Demer en de valleien

het gebied gestructureerd door de vallei van de Mark en de

van de IJse en de Laan. Binnen het landschap situeert zich

Diestiaanheuvels

tevens een bunkerlinie en een open ruimteverbinding.
• 2b. Bosrijk Hageland met boskernen en kleinschalige
bosstructuur, in samenhang met de beekvalleien en de

• 5b. Verwevingslandschap zuidelijke kempen met de
landschapstyperende heuvelruggen en hun bosstructuur en
de zijlopen van de Demer.

Diestiaanheuvels.
• 2c. Zoniënbos en Hallerbos

3.3.6. Holle wegenlandschappen
Volgende entiteiten zijn typische holle wegenlandschappen:

3.3.3. Kasteelpark- en veldboslandschappen
Volgende entiteiten zijn typische kasteelpark- en
veldboslandschappen:
• 3a. Kasteel- en veldboslandschap Klein-Brabant, met
verschillende kasteelsites en bosgebieden verspreid over het

• 6a. Hollewegenlandschap van Haspengouw met belangrijke
holle wegencomplexen
• 6b. Brabants plateau en de Dijlevallei met
hollewegenpatronen, voornamelijk op de plateaus.
• 6c. Bosrijk Hageland

gebied. Het landschap wordt tevens gekenmerkt door de
aanwezigheid van de valleien van de Molenbeken en

3.3.7. Kouterlandschappen

openruimteverbindingen. De bruggen over het Zeekanaal

• Het centraal koutergebied, tussen Nossegem,

Brussel-Schelde zijn landschappelijke bakens.

Steenokkerzeel, Nederokkerzeel en Erps-Kwerps.

4. Specifieke aspecten

Vlaanderen en de geringe mestoverschotten (VlaamsBrabant scoort ook hier het laagst).4 Geen bovenlokale

4.1. Ontginningen

concentratiegebieden doen zich voor.

De ontginning van zanden, grind, mergel, klei, leem en

Wel kunnen een aantal lokale concentratiegebieden worden

steenkool is afhankelijk van de aard en ligging van de

gedetecteerd aan de hand van de categorisering opgemaakt

geologische lagen van de ondergrond. Binnen Vlaanderen

binnen het beleidsdocument. De gemeenten worden

en ten aanzien van de andere Vlaamse provincies is het

opgedeeld in vier categorieën op basis van de

aandeel aan ontginningen binnen de provincie Vlaams-

oorspronkelijke productiedruk (fosfaatproductie van de

Brabant gering. Hoofdzakelijk zand- en leemontginningen

veestapel in de gemeente in het jaar 1992 gedeeld door de

komen voor.

oppervlakte cultuurgrond in de gemeente). Men

Een belangrijke concentratie van tertiaire zanden komt voor

onderscheidt witte gemeenten (< 75kg fosfaat per ha),

ter hoogte van Leuven, meer specifiek met een sterke

lichtgrijze gemeenten (75kg/ha < 100kg/ha), donkergrijze

concentratie ten oosten en ten zuidwesten van het

gemeenten (100kg/ha < 125 kg/ha) en zwarte gemeenten

regionaalstedelijk gebied.

(> 125 kg/ha). In tegenstelling tot andere provincies telt

Hiernaast worden delen van de provincie in beperkte mate

Vlaams-Brabant hoofdzakelijk witte gemeenten. Lichtgrijs

gerekend tot ontginningsgebieden voor leem. Deze situeren

zijn de gemeenten Aarschot, Diest, Londerzeel en Beersel;

zich enerzijds ten westen van Brussel -

donkergrijs is de gemeente Liedekerke; Tremelo en

leemontginningsgebied ten westen van Brussel - en

Begijnendijk zijn zwarte gemeenten.
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anderzijds, doch in beperkte mate in het oosten van Leuven leemontginningsgebied in Limburg en het oostelijk deel van

4.3. Waterloopbeheer

Vlaams-Brabant.

De laatste 50 jaar hebben de waterlopen heel wat aan
ruimte moeten inboeten. Meanders werden rechtgetrokken

4.2. Mestverwerking

en heel wat natuurlijke overstromingsgebieden (de

In Vlaams-Brabant komt veeteelt veelal voor in combinatie

winterbedding van de rivier) werden drooggelegd en

met andere specialisaties. De gebieden die onderwerp waren

aangevuld ten behoeve van andere functies: wonen,

bij een ruilverkaveling worden gekenmerkt door veehouderij

industrie, intensieve landbouw… Hierdoor werd een claim

als hoofdkenmerk: vb. Noordwest-Brabant, regio Merchtem,

gelegd op de ruimte die vroeger als vanzelfsprekend

gronden regio Ternat.

fungeerde als natuurlijk overstromingsgebied. De waterloop

De provincie Vlaams-Brabant kent een geringe

moest zich noodgedwongen winter en zomer beperken tot

mestproductie. Dit wordt gestaafd door het zeer geringe

hetzelfde nauwe keurslijf. Het sponsvermogen van haar

provinciale aandeel van de fosfaatproductie (6%) binnen

vallei werd niet meer benut.

4

BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD
VAN VLAAMS-BRABANT, Milieubeleidsplan 20002004, Leuven, 2000, p. 33.

Gebieden die, mede door het waterloopbeleid in het

Het waterbeleid is echter grondig in beweging (niet enkel

verleden, regelmatig met wateroverlast te maken hebben in

binnen de provincie, maar in het hele Vlaamse gewest) en is

de provincie Vlaams-Brabant zijn:

geëvolueerd naar een integraal waterloopbeleid.

In het rivierbekken van de Demer

4.4. Afvalwaterzuivering

Landen (waterlopen de Zeyp, Molenbeek, Zevenbronnenbeek)

Langsheen de Dender zijn alle grote woonkernen voorzien

Aarschot-Diest (Demer)

van goed werkende zuiveringsinstallatie.

Aarschot (Rillaar) (Motte en Wolfseikloop)

Het probleem stelt zich echter ter hoogte van de kleinere

Tienen (Genovevabeek)

woonkernen gelegen langsheen de zijwaterlopen van de

Rotselaar (Winge)

Dender. Lozingen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
zijn dikwijls de oorzaak van slechte waterkwaliteit

In het rivierbekken van de Dijle
Kampenhout (Keibeek, Weesbeek)

bestaat een waterzuiveringsinstallatie.

In het rivierbekken van de Zenne

De bedrijven die lozen in de Dender, beschikken over een

Lot
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langsheen de zijlopen van de Dender. Te Galmaarden

Grimbergen (Maalbeek, Tangebeek)
Beersel, Sint-Genesius-Rode (Molenbeek t.h.v. Alsemberg,
Zevenbronnebeek t.h.v. Dworp, Molenbeek thv Huizingen,

eigen zuivering met strenge lozingsvoorwaarden, waardoor
de impact op de kwaliteit van de Dender klein is.
De bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur is quasi
afwezig in het Vlaamse deel van het Zennebekken zodat de

Buizingen).

impact nagenoeg nihil is. In dit bekken wordt slechts 6% van

In het rivierbekken van de Benedenschelde

de huishoudelijke afvalwaters gezuiverd.

Londerzeel (Vliet-Grote Molenbeek)

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) situeren zich te

Kapelle-op-den-Bos (Bosbeek-Birrebeek)

Beersel, Halle, Lembeek, Vlezenbeek en Negenmanneke.
Vrijwel alle bedrijven in het Zennebekken lozen in

In het rivierbekken van de Dender

oppervlaktewater. Ongeveer één derde loost rechtstreeks,

Herne en Galmaarden (De Marke)

twee derden onrechtstreeks via riolering. De impact van

Gooik (Hoezenbroek)

vooral deze laatste groep op de waterkwaliteit is dan ook
belangrijk.
In het bekken van de Dijle zijn momenteel slechts 8 RWZI
operationeel, waarvan 7 op grondgebied van Vlaams-

Brabant. Geordend volgens afnemend geloosd debiet zijn

zo een 10%. Ongeveer 30% van de middelgrote en grote

dit (Mechelen), Leuven, Huldenberg, Kortenberg,

bedrijven heeft een eigen zuivering en loost rechtstreeks in

Bonheiden, Zemst-Hofstade, Bierbeek, Oud-Heverlee en

oppervlaktewater.

Zemst Larebeek. De RWZI van Leuven loost veruit de

5. Synthese: Structurerende elementen van de
open ruimte

hoogste concentraties.
Het Dijle bekken telt nog heel wat bedrijven die lozen in
oppervlaktewater (rechtsstreek of via riolering omwille van
de nog niet uitgebouwde zuiveringsinfrastructuur). De druk
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Kaart 16:

Open ruimte; synthese open ruimtestructuur

van de industriële lozingen is het grootste op de
deelbekkens van de Molenbeek-Parkbeek, de benedenloop

De open ruimte van Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt

van de Voer, de Leibeek-Laakbeek en de Dijle tussen Leuven

door diversiteit. De bodemgesteldheid, de waterlopen en

en de monding van de Demer.

het reliëf liggen aan de basis van deze verscheidenheid.
De provincie wordt van west naar oost gestructureerd door

Thans wordt in het Demerbekken het afvalwater van

de (zijrivieren van de) Dender, de Zenne, de Dijle, de Demer

403.714 inwoners behandeld. Het zuiveringspercentage

met de Velpe en de grote en kleine Gete als zijrivieren. De

bedraagt 60.7%. Het voornaamste probleem m.b.t. de

meeste valleien van deze rivieren zijn biologisch waardevol.

zuiveringsinfrastructuur in het Demerbekken is de

Deze doorsnijden de verschillende bodemsoorten van de

aansluiting van oppervlakte-, drainage- en grondwater op

provincie. Van noord naar zuid vinden we opeenvolgend

het riool- en collectorenstelsel. Een sterk verdund influent

zand-, zandleem- en leembodems. De getuigenheuvels zijn

verstoort de goede werking van de zuiveringsinstallatie

sterk structurerende reliëfcomponenten.

maar heeft vooral als gevolg dat bij regenval vanuit het

Deze elementen van het fysische systeem zijn belangrijk

collectorenstelsel of de RWZI ongezuiverd afvalwater wordt

voor de natuurlijke, agrarische en landschappelijke

overgestort naar de waterloop. Deze vervuiling wordt thans

structuur.

niet gemeten en is dus moeilijk te kwantificeren. De RWZI
op grondgebied Vlaams-Brabant situeren zich te Tienen,

Ten zuiden en ten zuidoosten van Brussel, ten noorden van

Zoutleeuw, Diest, Hoegaarden, Aarschot, Rotselaar, Zichem,

Leuven, tussen beide steden en langsheen de Demer wordt

Bierbeek-Kleinbeek.

het landschap getypeerd door uitgestrekte boscomplexen.

Ongeveer twee derden van de bedrijven in het

Heidevegetaties beperken zich tot de voormalige

Demerbekken zijn aangesloten op een openbare

rivierduinen, het overgangsgebied tussen het Hageland

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het aantal bedrijven dat

en de Zuiderkempen ten noorden van de Demer,

loost op riolering, niet aangesloten op RWZI is beperkt tot

de Diestiaanheuvels en de dagzomende Brusseliaanlagen
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op de valleiflanken van het Dijle- en Zennebekken. Deze
gebieden kennen een bijzondere biologische waarde en
zijn sterk structurerend voor de natuurlijke structuur.
De provincie kent een aantal openruimtegehelen met een
belangrijke betekenis voor de agrarische structuur. De
belangrijkste aaneengesloten gehelen situeren zich in het
zuidoosten (Pajottenland) en in het zuidwesten (Hageland
en Haspengouw) van de provincie. Aaneengesloten
agrarische gebieden, die een sterke verstedelijkingsdruk
kennen, situeren in Noord- west-Brabant en in het gebied
gelegen tussen Brussel, Leuven en Mechelen.
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Bebouwde ruimte
1. Nederzettingsstructuur

De bebouwde ruimte bestaat uit:
• de nederzettingsstructuur
• de ruimtelijk-economische structuur

>>

Kaart 17:

Bebouwde ruimte; nederzettingen

1.1. Definiëring
De nederzettingsstructuur is de wijze waarop de bebouwde
ruimte georganiseerd is. Het is het patroon dat gevormd
wordt door het geheel van alle bebouwingsvormen in een
bepaald gebied.
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1.2. Kengetallen
1.2.1. Bevolking en bevolkingsevolutie
Vlaams-Brabant

Vlaanderen

1991

970.701

5.768.925

1996

999.186

5.880.357

2001

1.018.403

5.952.552

+ 4,91 %

+3,18 %

Procentuele groei
Tabel 9: Bevolking en bevolkingsevolutie
Bron: NIS

1.2.2. Bevolkingssamenstelling

De laagste dichtheden komen in het uiterste westen
(Pajottenland) en in het Hageland.

Vlaams-Brabant

Vlaanderen

0 - 20 jaar

22,79 %

22,84 %

20 - 60 jaar

55,15 %

54,87 %

60 jaar en meer

22,05 %

22,29 %

100 %

100 %

1.2.4. Gemiddelde gezinsgrootte

Tabel 10: Bevolkingssamenstelling

Vlaams-Brabant

Vlaanderen

1991

2,59

2,62

2001

2,48

2,47

Bron: NIS

Tabel 12: Gemiddelde gezinsgrootte

1.2.3. Bevolkingsdichtheid (inw/km_)

1.2.5. Migratiesaldo
Het migratiesaldo is het verschil tussen het aantal

Vlaams-Brabant

Vlaanderen

1991

461

426

verhuisbewegingen vanuit en naar het buitenland. De

1996

474

434

natuurlijke bevolkingsevolutie is hierin niet opgenomen.

2001

484

440

Onderstaande tabel geeft het saldo inwijkelingen-

uitwijkelingen en het aantal inwijkelingen. Het betreft
zowel migraties binnen Vlaams-Brabant en Brussel, als
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Tabel 11: Bevolkingsdichtheid (inw/km2)

uitwijkelingen ten opzichte van de gemiddelde bevolking

Bron: NIS

van dat jaar.

De hoogste bevolkingsdichtheden in Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant

Vlaanderen

komen voor in gemeenten, die aan het Brussels Gewest
grenzen (Drogenbos, Linkebeek, Dilbeek, Liedekerke,

1992

9.879

8.788

Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem,

1995

9.744

10.947

Wezembeek-Oppem en Kraainem) en in de gemeente

1998

12.247

10.849

Leuven.

1999

12.756

11.290

Hogere dichtheden tekenen zich eveneens af in de
gemeenten die gelegen zijn op de assen van Brussel naar de

Tabel 13: Migratiesaldo
Bron: NIS

omliggende grotere steden, tussen Leuven en Mechelen en
langsheen de A2 en A3.

Algemeen kan gesteld worden dat de provincie gekenmerkt

wordt door inwijking. De grootste toename door inwijking

Gemeente

doet zich echter niet voor in de gemeenten die aan het
Brussels Gewest grenzen, maar wel in een aantal gemeenten
ten noordoosten van Leuven (Keerbergen, Tremelo,
Begijnendijk, Rotselaar en Holsbeek) en verder zuidwaarts

Bever
Dilbeek

Prognose met
Prognose met
sterke verdunning zwakke verdunning
772

759

15 462

15 265

hiervan (Boutersem, Hoegaarden, Bierbeek). In het

Drogenbos

2 049

2 019

Hageland kennen vooral Bekkevoort en Glabbeek een

Galmaarden

3 120

3 079

belangrijke procentuele inwijking. Hetzelfde geldt voor

Gooik

3 569

3 504

Bever, Gooik en Pepingen in het Pajottenland.

Grimbergen

13 721

13 547

Halle

13 999

13 826

Herne

2 453

2 412

Hoeilaart

4 080

4 035

de zuidelijke provinciegrens (Halle, Sint-Genesius-Rode,

Kampenhout

4 446

4 385

Hoeilaart en Overijse). Ook Leuven kampt met een lichte

Kapelle-op-den-bos

3 500

3 443

uitwijking.

Kraainem

4 935

4 846

Lennik

3 477

3 414

Liedekerke

4 838

4 790

Linkebeek

2 020

1 982

Londerzeel

6 919

6 844

Machelen

5 028

4 975

Meise

7 079

6 977

Merchtem

5 540

5 454

Opwijk

4 479

4 418

Overijse

9 495

9 361

Emigratie is het duidelijkst aanwezig binnen het Brussels
Gewest. In mindere mate doet zich emigratie voor in de
gemeenten ten noordwesten van de provincie (Affligem,
Kapelle-op-den-Bos in het bijzonder en Londerzeel) en aan

1.2.6 Prognose
Onderstaande tabel geeft de bevolkingsprognose (MIRA)
voor de verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten voor
2007. Er werd uitgegaan van 2 mogelijke scenario’s: een
sterke verdunning en een zwakke verdunning .
Gemeente

Prognose met
sterke verdunning

Prognose met
zwakke verdunning

Arrondissement
Halle -Vilvoorde
Affligem
Asse
Beersel

226 575

223 517

Pepingen

1 548

1 526

4 487

4 433

Roosdaal

3 887

3 819

11 396

11 237

Sint-Genesius Rode

6 939

6 816

9 044

8 942

Sint-Pieters-Leeuw

12 182

12 032
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Gemeente

Gemeente

Prognose met
Prognose met
sterke verdunning zwakke verdunning

Steenokkerzeel

4 077

4 024

Kortenberg

7 393

7 275

Ternat

5 608

5 541

Landen

6 110

6 031

Vilvoorde

15 726

15 533

Leuven

44 842

44 061

Wemmel

5 730

5 657

Linter

2 818

2 773

Wezembeek-oppem

5 322

5 232

Lubbeek

5 098

5 021

11 446

11 284

Oud-Heverlee

3 909

3 835

8 208

8 108

Rotselaar

6 193

6 093

198 262

195 285

Scherpenheuvel-Zichem

9 266

9 150

12 021

11 880

Tervuren

8 358

8 222

Begijnendijk

3 783

3 735

Tielt-Winge

3 813

3 766

Bekkevoort

2 179

2 144

Tienen

15 225

15 059

Bertem

3 451

3 409

Tremelo

5 733

5 640

Bierbeek

3 210

3 141

Zoutleeuw

3 137

3 094

Boortmeerbeek

4 678

4 608

Tabel 14: Prognose

Boutersem

2 728

2 687

Diest

9 720

9 570

Geetbets

2 303

2 262

Glabbeek

1 963

1 935

Haacht

5 438

5 361

Herent

7 492

7 386

Hoegaarden

2 627

2 594

Holsbeek

3 594

3 540

Huldenberg

3 664

3 611

Tabel 15: Mediaan inkomen per gemeente (euro)

Keerbergen

4 872

4 803

Bron: NIS

Kortenaken

2 643

2 600

Zaventem
Zemst
Arrondissement Leuven
Aarschot
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Prognose met
Prognose met
sterke verdunning zwakke verdunning
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Bron: APS, Vlaanderen

1.2.7. Mediaan inkomen per gemeente (euro)
Vlaams-Brabant

Vlaanderen

1992

9.879

8.788

1995

9.744

10.947

1998

12.247

10.849

1999

12.756

11.290

Het belastbaar inkomen is duidelijk het hoogste in de

gemeenten die grenzen aan het Brussels gewest en

functies en activiteiten heeft weten te ontwikkelen. De stad

gemeenten rond het Leuvense. Gemeenten ten zuidwesten

is meer en meer een ‘netwerk’ geworden, waarvan de

(Pajottenland) van Brussel kennen een lager inkomen. De

reikwijdte veel verder reikt dan het morfologisch verdicht

gemeenten in het oosten van de provincie (gemeenten

geheel. Dit netwerk is grensoverschrijdend met Antwerpen

langsheen de Demer, in het Hageland en in Haspengouw)

en Oost-Vlaanderen. Er ontstaat een stedelijk conglomeraat

kennen een duidelijk lager inkomen, in het bijzonder

gelegen in het spanningsveld van grote steden Antwerpen,

centraal Hageland (Bekkevoort, Kortenaken, Geetbets).

Brussel, Gent en Leuven en ondervindt hiervan

Enkel Bever en het Brusselse Gewest worden gekenmerkt

bebouwingsdruk. Dit vertaalt zich in:

door een nog lager inkomensgemiddelde.

• Hoge dichtheden en stedelijke typologieën
(aaneengesloten bebouwing, appartementen...) in de

1.3. Beschrijving

verstedelijkte gebieden rond Brussel, Leuven, Halle, Asse,

Onderstaand wordt de nederzettingsstructuur van de

maar ook in het centrum van kleinere kernen. Sommige

provincie beschreven aan de hand van volgende indeling:

gemeenten bevatten hierdoor een gebied met een

• een gebied hoofdzakelijk gekenmerkt door

uitgesproken stedelijke morfologie en een (compacte)

suburbanisatie, onder meer door de invloed van

kern van een meer landelijk karakter (Sint-Pieters-Leeuw,

kernsteden en door de aanwezigheid van

Dilbeek, Grimbergen, Lubbeek, Holsbeek,...).

lijninfrastructuren

• Bebouwingsconcentraties met lagere dichtheden: het kan

• een reeks van kernen langsheen de Demer

hier gaan om suburbane wijken of gemeenten, straat of

• een relatief dun bezaaid en verspreid

nevelvlekdorpen, lintbebouwing.

nederzettingspatroon te Hageland
• homogene en evenwichtig verspreide kernen in
Pajottenland

Invloed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De ruimtelijke structuur van de bebouwde ruimte van
Vlaams-Brabant wordt grotendeels bepaald door de

1.3.1. Suburbanisatie met Brussel en Leuven als kernsteden

aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De

Een groot deel van Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door

nabijheid van Brussel speelt een cruciale rol m.b.t. het

een stedelijke dynamiek, onder invloed van Brussel en

voorzieningenniveau van de stedelijke kernen in Vlaams-

Leuven. Deze stedelijke dynamiek doet zich enerzijds voor

Brabant. Daarenboven is er de aanwezigheid van een aantal

op bepaalde delen van de traditionele stad en anderzijds op

belangrijke en internationaal gerichte economische en

goed bereikbare plaatsen erbuiten. De periferie is daardoor

administratieve hoofdfuncties en politieke

op sommige plaatsen dusdanig ontwikkeld dat zij haar

beslissingsorganen.

eigen draagvlak en invloedssfeer voor de verschillende

Langsheen de gehele rand van het gewest Brussel, tot in
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Vlaams-Brabant, zet zich een morfologische agglomeratie

technische diensten en onderzoeks- en

door. Landschappelijk kenmerkt het gebied zich vooral door

ontwikkelingsinstellingen, financiële diensten,

een stedelijke verschijningsvorm. Er bestaan echter

(vertaalbureaus en boekhoudkantoren), immobiliën,

fundamentele verschillen tussen deze urbanisatie omheen

congressen en beurzen (Brabanthal). Daarnaast is er ook een

Brussel:

belangrijk cultureel aanbod.

• De ring ten noordwesten van Brussel is een verzameling van
verschillende knooppunten die zich vooral enten op de

Stedelijke druk onder invloed van

Brusselse Ring-R0. Groot-Bijgaarden en Zellik vormen

lijninfrastructuren

knopen van economische activiteiten. Dilbeek is een

Op grotere afstand van de kernsteden is geen sprake van

belangrijke woongemeente.

morfologische agglomeratie, wel wordt het gebied

• De rand ten noorden en ten noordoosten van Brussel
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gekenmerkt door stedelijk druk onder invloed van de

(Grimbergen, Meise, Wemmel) is een soort multifunctionele

kernsteden. Deze ontwikkelingen worden in belangrijke

stadsrand. Naast residentiële verblijven situeren er zich

mate gestuurd door de aanwezigheid van

allerlei functies, gaande van industriële en ambachtelijke

lijninfrastructuren.

zones, grootschalige commerciële voorzieningen (van

• Langsheen de E40/A10, de N9, de N8 en de spoorweg

handel tot actieve recreatie), voorzieningen op vlak van

Brussel-Denderleeuw zijn samenhangende kernen (Asse,

verzorging (ziekenhuizen) tot infrastructuren van nationaal

Ternat, Roosdaal, Liedekerke, Affligem en Teralfene) en

belang en soms internationaal belang (Heizel,

straatdorpen (bvb. Sint-Ulriks-Kapelle, Kattem, Strijtem,

luchthaven...).Vilvoorde is hierin een zeer goed uitgeruste
stedelijke kern met een uitrustings- en
voorzieningenniveau te vergelijken met een kleine stad
• Ten zuiden en ten zuidoosten treedt residentiële
suburbanisatie op
• Langsheen de Zennevallei zijn woonclusters verweven met
industriële activiteiten

Borchtlombeek, Asbeek, Bekkerzeel...) te herkennen.
• In het noordwesten van Vlaams-Brabant ontwikkelden
vroegere dorpen zich tot omvangrijke (woon)kernen:
Grimbergen, Wolvertem, Merchtem en Opwijk. Door de
bodemsamenstelling bestaat een vrij dicht
nederzettingspatroon met zowel kernen als straatdorpen.
De oorspronkelijke structuur (oude routes vb. VilvoordeDendermonde) is hier goed bewaard gebleven (ook nog

Leuven, kernstad in Vlaams-Brabant

langs spoorweg Brussel/Dendermonde,

Het belang van Leuven wordt geïllustreerd onder meer door

Dendermonde/Mechelen en verbinding

de aanwezigheid van volgende tertiaire functies:

Dendermonde/Asse). Het gebied heeft geen stedelijke

internationale organisaties en bestuur, de katholieke

kernen, deze bevinden zich telkens een eind over de

universiteit Leuven, met in hun zog high-tech-bedrijven,

provinciegrens. Tussen de kernen en lijninfrastructuren

(wegen, spoor en kanaal) bestaat open ruimte die vaak

nederzettingsstructuren. Afhankelijk van de omvang van

doorsneden is door woonlinten. In Noord-west Brabant

de verstedelijking blijven er al dan niet grote

volgen vele woonkernen elkaar op en worden aan elkaar

binnengebieden open. Door de aantrekkingskracht van de

gerijgd door lintbebouwing. Het gebied bevindt zich in

groene gemeenten op de welgestelde stedelingen werd

het spanningsveld van Gent en Brussel en wordt

heel wat bos- en akkerland verkaveld.

gekenmerkt door een goede bereikbaarheid.
• Langsheen de A12, die Antwerpen, Mechelen en Brussel
met elkaar verbindt, zijn verschillende knooppunten tot
ontwikkeling gekomen: Londerzeel-Wolvertem, Kapelleop-den-Bos en Meise. Ten zuiden van de A12 vindt men

• Langsheen de Zennevallei bevinden zich naast
woonclusters ook industriële activiteiten. De
verwevenheid tussen beide is op sommige plekken groot.
• Residentiële suburbanisatie te Keerbergen, Bonheiden en
Tremelo.

verschillende nevelvlekdorpen (Mazenzele, Nieuwenrode,

De cuesta Keerbergen-Bonheiden-Tremelo wordt in

Humbeek) en gehuchten opgebouwd uit een aantal

belangrijke mate gekenmerkt door een residentiële

linten.

suburbanisatie. Het gebied wordt gekenmerkt door

• Het gebied tussen Mechelen, Brussel en Leuven wordt

aaneengesloten residentiële bebouwing en een zeer

gekenmerkt door een goede bereikbaarheid en een

versnipperde open ruimte. De landduin van Keerbergen

centrale ligging tussen 3 stedelijke gebieden. Hierdoor is

vormt een soort autonoom en exclusief woon- en

het gebied in de loop der jaren uitgegroeid tot een

recreatiepark.In tegenstelling tot de noordelijke Dijlevallei is

uitgestrekt suburbaan woongebied. De vele kernen

het zuidelijke gedeelte van de vallei in belangrijke mate

kenmerken zich door een duidelijk centrum waarin de

gevrijwaard gebleven van grootschalige ontsluitingen

meeste functies zijn ondergebracht. Tussen Vilvoorde en

(steenwegen, spoorwegen, autosnelwegen) waardoor

Mechelen zijn kernen geënt op de N1( vb. Eppegem,

ontwikkelingen hier tot voor kort uitbleven. Het reliëf heeft

Houtem, Zemst), die nog niet aan elkaar gegroeid zijn,

een belangrijke rol gespeeld in de vrijwaring van

maar wel op zichzelf ontwikkelde gehelen vormen.

bebouwing.

Langsheen de lokale verbindingswegen doet zich slechts
met mate lintbebouwing voor.
• In de zuidelijke stadsrand van Brussel en te Overijse,

1.3.2. Reeks van kernen langsheen de Demer
Ten noordoosten van de provincie in de Demervallei ligt een

Tervuren, Hoeilaart treedt residentiële suburbanisatie op.

gebied van een andere aard. Langsheen de Demer bestaat

Commerciële uitzaaiingen komen niet frequent voor en

een keten van kernen bestaande uit: Werchter, Aarschot,

bedrijven en industrie zijn er minder aanwezig. Omwille

Zichem-Scherpenheuvel, Diest en zet zich door in de provincie

van de vlotte verbindingen zijn de infrastructuurlijnen

Limburg: Halen en Herk-de-Stad. De bevolkingsdichtheid ligt

veelal bepalend voor de ontwikkeling van de

hier ver onder het gemiddelde van Vlaams-Brabant.
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Door de relatief beperkte afstand tussen de verschillende

landschap op, in het bijzonder in Begijnendijk,

nederzettingen kon geen enkele zich ontwikkelen tot een

Schoonderbuken, Scherpenheuvel en Messelbroek. De

volledig uitgeruste regionale stad.

zuidwest-noordoost gerichte bosstructuur fungeert hier als
trekpleister voor de villawijken. De bebouwing tussen

Diest en Aarschot als functionele en morfologische

Begijnendijk en Betekom kent een verspreide en

kernen

uiteengelegde morfologie met ertussen kleinschalige open

Binnen deze keten vormen Diest en Aarschot functionele en

ruimte.

morfologische zwaartepunten. Door hun centrumfuncties
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vormen zij polen van bedrijvigheid, recreatie, toerisme en

1.3.3. Relatief dun bezaaid en verspreid

kleinhandel. Aarschot richt zich vooral naar Leuven, Diest

nederzettingspatroon te Hageland en Haspengouw

heeft een dubbele gerichtheid naar Leuven en Hasselt.

Het zuidoosten van de provincie wordt gekenmerkt door

.Diest en Aarschot hebben een andere invloedsfeer. De

een volledig ander nederzettingspatroon. Er bestaat een

invloed op hun achterland vertaalt zich morfologisch in een

spreiding van kleine dorpskernen op knooppunten van een

uitwaaiering langsheen de invalswegen van Aarschot naar

fijnmazig wegenstelsel. De ligging en het aanwezig zijn van

Begijnendijk en Langdorp en Diest langsheen de steenweg

dit wegenstelsel wordt sterk beïnvloed door de lokale

richting Schaffen.

terreingesteldheid. Deze dunbevolkte regio is voornamelijk

Aarschot kent een tweeledige structuur; aan de oostzijde

gericht op de agrarisch en natuurlijke structuur. De groei en

situeert zich een aantrekkelijk verzorgd stedelijk centrum,

ontwikkeling van kernen zijn afgeremd en langsheen de

aan de westzijde liggen industrieterreinen. Het vacuüm

langsgerichte verbindingen bestaat lintvormige bebouwing.

tussen beide wordt ingevuld door de stationslocatie. Diest is
een compacte stad, ingesloten door haar ringstructuur. De

In de noordelijke helft (grosso-modo Hageland) treffen we

stad beschikt over een waardevol cultuurhistorisch

vooral lintvormige kernen of lintdorpen als uitlopers van

patrimonium en wordt geflankeerd door tal van bedrijven-

vroegere driesdorpen. In het zuidelijke deel (grosso modo

terreinen en stedelijke en recreatieve voorzieningen.

Haspengouw) treffen we geconcentreerde kerndorpen.
Ten westen van Hageland en Haspengouw bestaat

Averbode, Zichem, Scherpenheuvel, en Rillaar zijn andere

suburbanisatie vanuit Leuven (bvb. Lubbeek, Holsbeek,

kleinere kernen met veelal recreatieve elementen.

Tielt-Winge, Boutersem).

Verlinting en verrastering te Begijnendijk,
Schoonderbuken, Scherpenheuvel en Messelbroek
Hier en daar treedt verlinting en verrastering van het

Tienen en Landen als uitzondering
Een uitzondering op het dun bezaaide en verspreide
nederzettingspatroon zijn Tienen en in mindere mate Landen.

Tienen is een goed uitgeruste stad centraal gelegen in

verstedelijkingsdruk gebukt gaat, worden ook de meer

Brabants Haspengouw. De compacte nederzetting kende

westelijke gelegen gemeenten en kernen aanzien als

een belangrijke industriële ontwikkeling en betekenis door

aantrekkelijke woonomgevingen. Uitbreidende

de suikerindustrie. De 20ste eeuw luidde echter de

lintbebouwingen en verkavelingen duiken op midden van

neergang in van deze bloeiende industriële bedrijvigheid.

het nog authentieke landschap.

De stad kent tot op vandaag een lage ontwikkelingsdynamiek en een matig voorzieningenaanbod.
Tienen onderhoudt actieve relaties met Landen en
Hoegaarden, maar heeft slechts een beperkte invloedssfeer.

1.4. Algemeen beeld van de nederzettingsstructuur
>>

Kaart 18:

Landen is een kleine stad die door de aanleg van de

Bebouwde ruimte; synthese
nederzettingsstructuur

spoorweg richting Luik uit zijn agrarisch isolement gehaald
werd.

De nederzettingsstructuur van Vlaams-Brabant wordt in
belangrijke mate gestructureerd door de aanwezigheid van

1.3.4. Homogene en evenwichtig verspreide kernen in

Brussel in eerste instantie en Leuven. Aarschot, Asse, Diest,

Pajottenland

Tienen en Halle zijn steden met een lager voorzieningen-

Grofweg kan men stellen dat het door de eeuwen heen

niveau van provinciaal belang.

gevormde nederzettingspatroon in het zuidwesten van de
provincie vrij homogeen en evenwichtig verspreid is over het

Grote delen van de provincie staan onder sterke

gebied. De kerndorpen hebben doorgaans een kleine

verstedelijkingsdruk. De aanwezigheid van de steden en de

omvang.

bereikbaarheid van het gebied zijn hierbij bepalende

Toch kan men binnen het gebied enkele lineaire

actoren. Verstedelijkingsdruk manifesteert zich:

bebouwingsclusters onderscheiden. Vanuit het Brussels

• langsheen de infrastructurenbundel bestaand uit de N 8,

Hoofdstedelijk Gewest rolt zich een patroon van

E40/A10 en de N9

nederzettingen uit, afgewerkt met linten, langsheen de

• langsheen de A12

N282, dat zich verderzet richting Galmaarden. Een tweede

• in het gebied gelegen tussen Brussel, Leuven en Mechelen

lineaire cluster situeert zich langsheen en in de kwetsbare

• langsheen de Zennevallei met de N6, Kanaal naar

Markvallei. In het zuiden, deels op grondgebied van Waals-

Charleroi en de E 19.

Brabant langsheen de N7, en in mindere mate langsheen de

Langsheen de infrastructuren, parallel met de Demer zijn,

N287 treedt suburbanisatie op.

tussen Aarschot en Diest een reeks van historische kernen

Naast het gedeelte, grenzend aan de Brusselse agglomeratie

ontstaan.

(St-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Halle), dat onder een forse
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De verstedelijkingsdruk vertaalt zich in residentiële

in de bevolking tussen 18 en 64 jaar (= werkenden /

suburbanisatie en verrastering. In het bijzonder doet dit zich

bevolking op beroepsactieve leeftijd).

voor te Keerbergen, Bonheiden en Tremelo en in de
Vlaams-Brabant (%)

Vlaanderen

1997

65,9

63,7

In het oosten en in het westen van de provincie bestaan

1998

66,8

64,5

twee gebieden die getypeerd worden door landelijkheid. In

1999

67,3

65,0

het Pajottenland, in het westen van de provincie, en in

2000

68,2

65,9

2001

68,9

66,7

zuidelijke stadsrand van Brussel te Overijse, Tervuren en
Hoeilaart

Haspengouw bestaat het nederzettingspatroon uit
hoofdzakelijk kerndorpen of dorpen van kleine omvang.
Het landelijke Hageland wordt gekenmerkt door

Tabel 16: Werkzaamheidsgraad
Bron: Steunpunt WAV

lintdorpen.
Onderstaande tabel geeft het aandeel bezoldigde
tewerkgestelden in de secundaire en tertiaire sector ten
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2. Ruimtelijke economische structuur

opzichte van de gemiddelde bevolking van 20 tot 64 jaar.
Secundaire sector(%)

2.1. Definiëring

Tertiaire sector(%)

VlaamsBrabant

Vlaanderen

VlaamsBrabant

Vlaanderen

1993

10,38

17,09

32,91

31,98

1994

10,52

16,66

33,79

32,34

Hierbij worden vooral de secundaire en tertiaire

1995

10,48

16,65

35,07

33,14

bedrijvigheden bedoeld. Ook de ruimtelijke ontwikkelingen

1996

10,31

16,27

35,72

33,69

van kleinhandelsactiviteiten worden in dit hoofdstuk

1997

9,69

15,99

37,72

34,91

opgenomen.

1998

9,38

16,00

40,01

36,08

De ruimtelijk-economische structuur is de wijze waarop de
verschillende ruimtelijke elementen van de economische
structuur geordend zijn. Het omvat de gebieden
waarbinnen economische activiteiten een belangrijke rol
spelen, en structurerend werken op regionaal niveau.

Tabel 17: Bezoldigde tewerkgestelden in de secundaire en tertiaire sector

2.2. Kengetallen
2.2.1. Werkzaamheidsgraad
Onderstaande tabel geeft het aandeel werkende personen

Bron: RSZ

2.2.2. Activiteits- en werkgelegenheidsgraad
De activiteitsgraad is het aantal werkenden en werk-

Activiteitsgraad

Werkgelegenheidsgraad

Werkgelegenheidsgraad activiteitsgraad

zoekenden in verhouding tot de bevolking op
beroepsactieve leeftijd.

Linkebeek

71,2

41,0

-30,20

Werkgelegenheidsgraad is het aantal arbeidsplaatsen in

Londerzeel

73,8

54,8

-19,00

verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd.

Machelen

74,8

219,6

144,80

Meise

76,4

37,1

-39,30

Merchtem

74,2

37,7

-36,50

Opwijk

74,1

33,4

-40,70

Overijse

62,5

40,6

-21,90

Activiteitsgraad

Werkgelegenheidsgraad

Werkgelegenheidsgraad activiteitsgraad

Vlaams-Brabant

72,0

61,8

-10,20

Arr. Halle-Vilvoorde

72,3

68,0

-4,30

Pepingen

76,8

41,6

-35,20

Affligem

73,1

24,7

-48,40

Roosdaal

73,9

31,6

-42,30

Asse

76,2

76,9

0,70

St Genesius Rode

65,5

39,0

-26,50

Beersel

71,6

55,9

-15,70

St Pieters Leeuw

74,3

43,9

-30,40

Bever

76,8

29,1

-47,70

Steenokkerzeel

73,2

96,9

23,70

Dilbeek

73,6

51,6

-22,00

Ternat

75,3

71,4

-3,90

Drogenbos

75,3

111,6

36,30

Vilvoorde

73,6

116,8

43,20

Galmaarden

75,0

23,3

-51,70

Wemmel

72,3

54,4

-17,90

Gooik

75,8

30,2

-45,60

Wezembeek-Oppem

59,2

23,7

-35,50

Grimbergen

74,7

56,6

-18,10

Zaventem

67,5

299,3

231,80

Halle

74,9

68,5

-6,40

Zemst

73,8

24,4

-49,40

Herne

72,0

32,4

-39,60

Arr. Leuven

72,3

54,2

-18,10

Hoeilaart

67,4

36,4

-31,00

Aarschot

71,9

58,5

-13,40

Kampenhout

76,5

53,8

-22,70

Begijnendijk

71,5

24,5

-47,00

Kapelle o/d Bos

73,9

43,5

-30,40

Bekkevoort

71,8

34,3

-37,50

Kraainem

57,5

28,4

-29,10

Bertem

74,1

30,3

-43,80

Lennik

74,5

45,8

-28,70

Bierbeek

72,7

44,1

-28,60

Liedekerke

72,0

29,5

-42,50

Boortmeerbeek

72,3

38,5

-33,80
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Activiteitsgraad
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Werkgelegenheidsgraad

Werkgelegenheidsgraad activiteitsgraad

De gemeenten met de hoogste activiteitsgraad situeren zich
allen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze zijn in
volgorde van dalende activiteitsgraad: Bever en Peperingen,

Boutersem

75,5

27,1

-48,40

Diest

70,0

69,4

-0,60

Geetbets

71,3

33,8

-37,50

Glabbeek

75,3

31,9

-43,40

Haacht

72,7

40,2

-32,50

Ook de gemeenten met de hoogste werkgelegenheidsgraad

Herent

74,5

34,9

-39,60

bevinden zich in het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Hoegaarden

73,9

30,5

-43,40

Opvallend is de zeer hoge tewerkstellingsgraad te Zaventem

Holsbeek

74,5

27,5

-47,00

Huldenberg

72,5

30,5

-42,00

Keerbergen

69,3

34,7

-34,60

Kortenaken

70,8

27,9

-42,90

Kortenberg

72,2

48,0

-24,20

Het saldo van beide waarden (werkgelegenheidsgraad

Landen

72,5

32,7

-39,80

verminderd met de activiteitsgraad) geeft aan dat vooral

Leuven

73,4

110,9

37,50

Linter

72,7

23,4

-49,30

Lubbeek

73,7

35,5

-38,20

Oud-Heverlee

71,2

32,4

-38,80

Rotselaar

72,9

31,5

-41,40

ScherpenheuvelZichem

67,6

27,4

-40,20

Tervuren

61,3

32,4

-28,90

Tielt-Winge

71,7

29,7

-42,00

Tienen

71,3

68,2

-3,10

Tremelo

70,6

31,4

-39,20

Zoutleeuw

72,0

36,6

-35,40

Kampenhout, Meise en Asse. De gemeenten met de laagste
activiteitsgraad zijn Kraainem, Wezembeek-Oppem,
Overijse, Sint-Genesius-Rode en Hoeilaart.

en de hoge tewerkstelling te Machelen. Vilvoorde, Leuven
en Steenokkerzeel volgen. De laagste tewerkstellingsgraad
situeert zich te Galmaarden, Linter, Wezembeek-Oppem,
Zemst en Begijnendijk.

Zaventem en Machelen zeer veel arbeidsplaatsen hebben in
verhouding tot de werkende en werkzoekende bevolking.
Ook Vilvoorde, Leuven, Drogenbos, Steenokkerzeel en in

Tabel 18: Activiteits- en werkgelegenheidsgraad
Bron: Steunpunt WAV, 30 juni 2000

mindere mate Asse hebben een grotere tewerkstellingsgraad
dan activiteitsgraad.

2.2.3. Bezetting van bedrijventerreinen Vlaams-Brabant (> 5 ha)5
Totale oppervlakte
volgens
gewestplan (ha)

Niet ingenomen
oppervlakte

Ingenomen oppervlakte

3957,7 ha

4503,3 ha

Niet-realiseerbare
oppervlakte

316,3 ha

230,3 ha

Bezet

Reserve
Bedrijven

Reserve Project
ontwikkelaar

Bouwrijp

Nog uit te
rusten

Tijdelijk

Definitief

3486,4 ha

420,7 ha

50,6 ha

209,3 ha

107,0 ha

204,0 ha

26,3 ha

Tabel 19: Bezetting van bedrijventerreinen Vlaams-Brabant

2.3. Beschrijving

stadsgewest is een internationaal dienstencentrum en
vertegenwoordigt veel hoogwaardige diensten, zowel

>>

Kaart 19:

Bebouwde ruimte; bedrijventerreinen

financiële als zakelijke dienst verlening.

Onderstaand worden de tewerkstellingspolen in volgorde

Er treedt echter een suburbanisatietendens op naar de

van belangrijkheid beschreven.

gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In eerste

• De gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

instantie zijn de prijzendruk van het onroerend goed, de

• Leuven en de as Leuven-Mechelen

congestieproblemen in de stad en de veranderingen in het

• Aarschot en Diest

productieproces (overgang naar een flexibel productieproces)

• Tienen

hiervoor verantwoordelijk. Veel bedrijven uit de industrie-,
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groothandels-, transport-, en tertiaire sector lokaliseren zich in
2.3.1. Gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

deze gemeenten rond Brussel, omwille van de centrale ligging,

Het absolute zwaartepunt in de tewerkstelling, is het Brussels

de bereikbaarheid van de nationale markt, de nabijheid van

Hoofdstedelijk Gewest. Brussel heeft een uitgesproken tertiair

Zaventem en van nationale en internationale beslissingscentra.

karakter met een grootstedelijke uitstraling en een nog

Hoogwaardige functies uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

belangrijk (dalend) aandeel industriële activiteiten. Het

wijken vooral uit in oostelijke richting (Zaventem, Leuven),

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gekenmerkt door de

semi-industriële activiteiten steeds meer in het noordelijke

aanwezigheid van een brede waaier van activiteiten en een

(Vilvoorde) en zuidelijke (Halle) richting. Langsheen de A12

grote EDP (Economic Decision Power). De economie van het

(Brussel-Antwerpen) is de aantrekkingskracht van Londerzeel-

5

April 2002, rsv-indeling.

Wolvertem sterk verhoogd als vestigingsplaats voor

De stedelijke rand rond Brussel heeft een aantal sterk

economische activiteiten.

verspreide bedrijvenparken.
• Het meest sprekend voorbeeld zijn de ontwikkelingen

De belangrijkste tewerkstellingspolen in de omgeving van

rond de Luchthaven van Zaventem (Keiberg, Machelen,

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn:

Kraainem). Langs de activiteitenas N201 zijn nog een

• Zaventem-Kraainem, met de luchthaven als economische

aantal vrijliggende terreinen aanwezig (Loozenberg en

poort. De economische as N201 van de luchthaven richting

Drie linden). In de omgeving van de luchthaven bevindt

Brussel vormt een belangrijke activiteitenas.

zich ook een kleinhandels-, distributie-, en KMO-zone

• Vilvoorde, gekenmerkt door een goede ontsluiting via het
water (Zeekanaal Brussel-Schelde) en de weg. Het spoor

• Langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde en de N1 zijn op

wordt echter hoofdzakelijk voor personen – en niet voor

grondgebied van Machelen en Vilvoorde een aanzienlijke

vrachtvervoer aangewend

oppervlakte aan bedrijventerreinen gesitueerd. (o.m.

• Asse-Ternat.
Het economische knooppunt Ternat, gelegen in de
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tussen de N2 en de E40

nabijheid van het op- en afrittencomplex langs de E40
richting Gent, wordt gekenmerkt door een
gefragmenteerd gebruik en vergaande versnippering. De

Verbrande Brug met overslagpunt en de zone van het
Broek).
• De clusterontwikkelingen te Groot-Bijgaarden en te Zellik
en verder westwaarts langsheen A40/A10: Ternat.
• Een belangrijke concentratie situeert zich langsheen de

diversiteit van de activiteiten is er zeer hoog. Een

infrastructuurbundel Brussel-Halle-Tubeke , bestaande uit

belangrijke concentratie bevindt zich te Mollem (Asse).

E19/A7, Kanaal naar Charleroi, spoorlijn Brussel-Halle en

Aansluitend bij Groot-Bijgaarden vormt Zellik een tweede

de N6. De ontsluiting van verschillende industriële sites is

knoop van economische activiteit rond de R0. Deze knoop

problematisch en slechts een minderheid maakt op dit

is minder geconcentreerd dan te Groot-Bijgaarden.

ogenblik gebruik van spoor en water. De verwevenheid

• Zone langsheen het kanaal naar Charleroi

van industriële activiteiten met woonclusters is soms

Het gebied is door de aanwezigheid van de verschillende

groot. Vrachtverkeer moet vaak langs (dicht) bebouwde

lijninfrastructuren in het verleden zeer aantrekkelijk

wegen, wat verkeersleefbaarheidsproblemen met zich

geweest voor industriële ontwikkelingen. In de bundel
zijn verschillende industriële concentraties aanwezig, in
het bijzonder te Lembeek (Halle).
• Wemmel-Grimbergen

meebrengt.
• Ten noorden van de provincie zijn ook bedrijventerreinen
gelegen langsheen het kanaal gelegen op grondgebied van
Kapelle-op-den-Bos en langsheen de A12. De uitstekende
bereikbaarheid van Antwerpen en Brussel is de oorzaak van
de ontwikkeling van West-Rode (Meise) en Londerzeel).

• Door de hoge bezettingsgraad en de attractiviteit van het

uit het aandeel investeringen. Aarschot en Diest fungeren

Brussels gewest is er een grote druk op gemeentebesturen

als tewerkstellingspolen. Het aantal vestigingen te Diest

vanwege het bedrijfsleven om nieuwe bedrijventerreinen

evenaart Aarschot. De economische dynamiek ligt er wel

aan te leggen. De gewenste lokalisaties zijn vooral de

hoger. Aarschot heeft een relatief overwicht aan vestigingen

plaatsen met een goede verkeersontsluiting zoals de

in de secundaire sector in vergelijking met Diest en

knooppunten langs E40/A10 A12 of A2/E314.

Begijnendijk.

2.3.2. Leuven en de as Mechelen-Leuven

De bedrijventerreinen langsheen de Demer zijn voornamelijk

Leuven kenmerkt zich ruimtelijk-economisch door de

gelocaliseerd in Diest en Aarschot. "Diest-Molenstede vallen

aanwezigheid van een internationale brouwerij,

uiteen in Diest-Station, Koudijs en de terreinen gelegen langs

plastiekverwerkende nijverheid, groothandel in machines en

de Nijverheidslaan. Bepaalde terreinen zijn gelegen in een

high-tech-bedrijven. Leuven profileert zich vooral in de

zone met hoge grondwaterkwetsbaarheid.

micro-elektronica en de geneeskunde.

Het gros van de bedrijvigheid te Aarschot situeert zich op

De zakelijke dienstverlening is er belangrijk, vooral de

het bedrijventerrein Nieuwland, ten westen van de spoorlijn

financiële activiteiten en het verzekeringswezen is sterk

Leuven-Aarschot-Lier. De bedrijvenzone is grotendeels in

uitgebouwd. De functie van Leuven als hoofdstad van

gebruik.

Vlaams-Brabant versterkt de functie als administratief
beslissingscentrum.

2.3.4. Tienen in Hageland en Haspengouw

Een gelijkaardige suburbanisatietendens als in het Brussels

Hageland en Haspengouw kennen eveneens een beperkt

Hoofdstedelijk Gewest is merkbaar op niveau van Leuven.

economisch gewicht binnen Vlaams-Brabant. Beide
herbergen nog geen 5% van de vestigingen van geheel

De as Leuven-Mechelen (N 26, spoorlijn, kanaal) kent een

Vlaams-Brabant, waarvan ruim één derde in de secundaire

sterke bedrijfsontwikkeling te Kampenhout en

sector en ruim de helft in de tertiaire sector. Tienen is binnen

Boortmeerbeek (Lobeek-Over de Vaart, Kampenhout Sas en

het gebied de belangrijkste vestigingsplaats en heeft de

Sas). Er is sprake van een naar elkaar groeiende stedelijke

hoogste toegevoegde waarde binnen Hageland en

druk.

Haspengouw.

2.3.3. Aarschot en Diest als tewerkstellingspolen langsheen

Momenteel herbergt Tienen een tweetal bedrijvenzones.

de Demer

Een oostelijke zone, ingepalmd door onder andere de

Het gebied in het noord-oosten van de provincie, langsheen

suikerfabriek, toont de historisch sterke relatie in Tienen

de Demer bezit een beperkt economische gewicht; dit blijkt

tussen industriële bedrijvigheid en landbouw. De recent
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ontwikkelde westelijke zone aan de achterzijde van het

verkoopoppervlakte van meer dan 400m2;

station (de Grijpen) biedt nieuwe kansen en mogelijkheden

• een ontwerp van uitbreiding van één of meer bouwwerken,

voor bijkomende industriële activiteiten. Beiden zijn goed

die reeds de afmetingen van hierboven hebben of deze

ontsloten via een al dan niet directe aansluiting met de

door de uitvoering van de uitbreiding zullen bereiken;

ringstructuur van Tienen.

• een ontwerp van exploitatie van één of meer
kleinhandelsbedrijven in een bestaand gebouw dat

2.4. Kleinhandel

bovenstaande afmetingen bereikt in een gebouw dat niet

2.4.1. Definiëring kleinhandel op regionale schaal

voor handelsactiviteit bestemd was;

Kleinhandel wordt gedefinieerd als "het wederverkopen op

>>

• een ontwerp van belangrijke wijzigingen van de aard van

gewone wijze in eigen naam en voor eigen rekening, van

de handelsactiviteit in een gebouw reeds aangewend voor

goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder deze

handelsdoeleinden, dat beantwoordt aan de hierboven

goederen een behandeling te doen ondergaan, dan die

vermelde afmetingen;

welke in de handel gebruikelijk zijn". De kleinhandel kan

Kleinhandelszaken die aan deze regelgeving voldoen

zich ruimtelijk uitdrukken in verschillende types: winkels,

hebben een belangrijke ruimtelijke impact. Door hun vaak

baanwinkels, grootwarenhuizen, shoppingcentra,

perifere ligging beïnvloeden ze het landschap en hun directe

discounts… Het onderscheid in ruimtelijke types wordt

omgeving, vooral naar leefbaarheid en mobiliteit.

onder meer bepaald door de ligging, het aangeboden

80

assortiment, de vorm van beheer en het voorkomen.6

2.4.2. Inventarisatie van de concentraties van grootschalige
kleinhandel

Om de kleinhandel op regionale schaal vast te leggen wordt
uitgegaan van de kleinhandelszaken die voldoen aan de wet
op de handelsvestigingen van 1975.

7

Kaart 20:

Bebouwde ruimte; concentraties van
grootschalige kleinhandel

Aan deze wet zijn volgende kleinhandelsvestigingen

Op basis van gevoerd terreinonderzoek werden

onderhevig:

verschillende concentraties van grootschalige kleinhandel in

• nieuwe bouwwerken: indien ze opgericht worden in een

verschillende categorieën opgedeeld. Hierbij werd rekening

zone 1 waarbij één of meer kleinhandelsbedrijven met

gehouden met de:

een bruto gebouwde oppervlakte van meer dan 1500 m2

• geografische ligging

of met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000

• de compactheid van de concentratie

RSV p. 552

m of in een andere zone, met een bruto gebouwde

• de grootte

dwz in Halle, Vilvoorde, Leuven, Tienen , Aarschot en Diest

oppervlakte van meer dan 600 m of met een netto

• de morfologie

7

6
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2

Met betrekking tot de geografische ligging worden
volgende categorieën weerhouden:

Een tweede criterium dat gehanteerd wordt, is de

• perifere winkelconcentraties samenhangend met een

compactheid van de handelsconcentratie.

stedelijk gebied

• Compacte concentraties hebben meestal een dichtheid

Aan de rand van verschillende steden op bepaalde

van meer dan 10 winkels per 500 m. Dit aantal kan

uitvalswegen of ringwegen zijn concentraties van

uitzonderlijk niet bereikt worden wanneer het gaat over

grootschalige kleinhandel gegroeid die voornamelijk

zeer langgerekte winkels langsheen de wegzijde. Er zijn

bestaan uit grootschalige winkels. Dikwijls zijn dit

weinig tussenliggende percelen waarop geen

handelszaken die in de stadskern zelf geen aangepaste

handelsactiviteit wordt uitgeoefend.

vestigingsplaats gevonden hebben, bijvoorbeeld omwille

• Niet-compacte concentraties hebben meestal een

van de verkoopsproducten van de handelaar (giftige

dichtheid van minder dan 1 winkel per 50 m. Er zijn veel

stoffen, grote meubelstukken) of omwille van de

tussenliggende panden of percelen die een andere dan

grootschaligheid van het noodzakelijke handelspand (een

een handelsfunctie hebben.

autogarage, een tapijtenwinkel). Ook andere winkels
profiteren van de uitzonderlijke ligging en vestigen zich

Vervolgens werd een onderscheid gemaakt naar grootte:

aan de stadsrand.

• Grote concentraties van grootschalige kleinhandel

• autonome koopcentra in de stedelijke context rond
Brussel

bestaan uit 20 of meer.
• Kleine concentraties van grootschalige kleinhandel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan enkele

bevatten meestal 5 tot 20 winkels. Concentraties van 5

autonome koopcentra of zeer grote handelszaken die een

winkels of minder zijn niet opgenomen in de inventaris.

invloedssfeer hebben tot ver over de gewestgrens heen.
Vele handelszaken zijn hier onder één dak gevestigd en

Morfologisch kan een onderscheid gemaakt worden tussen

trekken vele inwoners van Vlaams-Brabant aan.

linten en zones. Dit onderscheid is belangrijk bij het

• perifere winkelconcentraties niet samenhangend met een

bestuderen van de verkeersontsluiting, de veiligheid en

stedelijk gebied

andere functionele aspecten.

Ze bevinden zich dikwijls nabij een oprittencomplex van

- Een lint is een kleinhandelsconcentratie, geënt op een

een autosnelweg of aan een kruispunt van belangrijke

belangrijke invalsweg of ringweg. Alle handelszaken

verbindingswegen

hebben een individuele oprit en parking.

• alleenstaande grootschalige handelszaken (solitairen),

- Een zone van handelszaken heeft één of enkele centrale

dikwijls gelegen langs verbindingssteden tussen steden of

ontsluitingsweg(en) naar de openbare weg. Er is een

gemeenten

gezamenlijke parking. Dikwijls sluiten deze zones aan bij
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een KMO-zone of ambachtelijke zone.

Situering

Bepaalde concentraties vertonen een combinatie van beide
morfologieën.

Situering

compactheid grootte

morfologie

Concentraties van grootschalige kleinhandel
in stedelijke context

>>
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morfologie

Concentraties van grootschalige kleinhandel
in stedelijke context
Tienen, Leuvenselaan

niet compact

klein

lint

Vilvoorde,
Mechelsesteenweg

niet
compact

klein

zone

Autonome koopcentra in de stedelijke
context rond Brussel

Drogenbos/Sint-PietersLeeuw, Verlengde en
Nieuwe Stallestraat

compact

groot

lint

Kraainem,
Wezembeeklaan

compact

klein

lint

Machelen, Makro

compact

klein

zone

Sint-Stevens Woluwe,
Brusselsesteenweg

niet
compact

klein

lint

Zaventem, Weiveldlaan

compact

klein

zone

Leuven,
Aarschotsesteenweg

niet
compact

klein

lint

Leuven/Bierbeek,
Tiensesteenweg

compact

groot

lint

Aarschot,
Diestsesteenweg

niet
compact

klein

lint

Asse, Brusselsesteenweg niet compact

groot

lint

Diest, Leuvensesteenweg compact

groot

lint

Diest/Bekkevoort,
Leuvensesteenweg

compactheid grootte

niet compact

klein

lint

Halle, Bergensesteenweg niet compact

klein

lint

Halle, A. Demaeghtlaan
(ringweg)

compact

klein

zone

Herent,
Brusselsesteenweg

compact

groot

lint

Anderlecht, Cora.

compact

klein

zone

Anderlecht, Westland

compact

groot

zone

St. Agatha Berchem,
Basilic

compact

groot

zone

Woluwe, Woluwedal

compact

groot

zone

Concentraties van grootschalige kleinhandel in nietstedelijke context
Beersel, Alsemberg
kruispunt

compact

klein

zone

Boortmeerbeek,
Mechelsesteenweg

niet
compact

groot

zone

Grimbergen,
Wolvertemsesteenweg

compact

klein

lint

Kampenhout, kruispunt
Sas

compact

groot

zone

Overijse,
Brusselsesteenweg

compact

groot

lint

Scherpenheuvel,
Mannenberg

compact

klein

zone

Sint–Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg

compact

groot

lint

Situering

compactheid grootte

morfologie

Ook Leuven heeft een hoge tewerkstellingsgraad. Een
gelijkaardige suburbanisatietendens als in Brussel is er

Sint-Pieters-Leeuw/
Beersel,
Bergensesteenweg

niet
compact

klein

zone

Ternat, Assesteenweg
+ Morettestraat

compact

groot

zone

Tielt-Winge,
Gouden Kruispunt

compact

groot

zone

merkbaar.
De suburbanisatietendens inzake wonen wordt in
belangrijke mate gestuurd door de aanwezigheid van
lijninfrastructuren. De gebieden gelegen langsheen de
lijninfrastructuren ondervinden een sterke

Tabel 20: Inventarisatie van deconcentraties van grootschalige kleinhandel

verstedelijkingsdruk. Bereikbaarheid is ook bepalend voor
economische ontwikkelingen, Voorbeelden hiervan zijn de
economische concentraties te Londerzeel-Wolvertem,
Ternat, Kampenhout-Boortmeerbeek.

3. Synthese: Structurerende elementen van de
bebouwde ruimte

De steden Aarschot, Diest en Tienen kennen een
economische concentratie en zijn tevens structuurbepalend
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voor de bebouwde ruimte

Een belangrijk deel van de provincie wordt gekenmerkt

De provincie in het zuidoosten en in het zuidwesten

door een sterke verstedelijkingsdruk. Dit wordt vooral

gebieden die getypeerd worden door historische

bepaald door de aanwezigheid van de stedelijke gebieden:

nederzettingsvormen. In Pajottenland en Haspengouw

Brussel en Leuven.

situeren zich vooral kerndorpen, in Hageland, lintdorpen.
Deze gebieden hebben een beperkt economisch gewicht

Het Brussels hoofdstedelijk Gewest is de belangrijkste
tewerkstellingspool met een uitgesproken tertiair karakter
voor Vlaams-Brabant. Er treedt, zowel op vlak van wonen
en van bedrijvigheid, een suburbanisatietendens op naar
de omliggende gemeenten. De belangrijkste
tewerkstellingspolen in de omgeving van Brussel zijn
Zaventem-Kraainem met de luchthaven als belangrijke en
gezochte tewerkstellingsplaats, Vilvoorde, Asse, Ternat, en
de zone langsheen het kanaal naar Charleroi met Halle ten
zuiden van Brussel.

binnen Vlaams-Brabant.
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Mobiliteit
1. Definiëring

2. Kengetallen

Mobiliteit is ruimtelijk waarneembaar door de

2.1. Aandeel van de vervoerswijzen voor de woon-

aanwezigheid van lijninfrastructuren. De lijninfrastructuur is

werkverplaatsing per arrondissement

het geheel van verkeersinfrastructuur en haar omgeving,
HalleVilvoorde

Leuven

VlaamsBrabant

Vlaanderen

11%

14%

12%

8%

vervoer
werkgever

2%

5%

3%

5%

auto (pas.)

10%

8%

9%

8%

auto (bestuurder)

53%

47%

51%

47%

bus tram metro

11%

8%

9%

7%

Motor

1%

1%

1%

1%

brom(fiets)

6%

9%

7%

16%

te voet

7%

8%

7%

8%

totaal:

100%

100%

100%

100%

bedoeld voor verkeer en vervoer van mensen, goederen en
berichten. Mobiliteit is een gevolg van ruimtelijke
ontwikkelingen, maar heeft ook een sturende rol binnen
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Trein

het ruimtelijke gebeuren.

Tabel 21: Aandeel van de vervoerswijzen voor de woon-werkverplaatsing per arrondissement
bron: NIS, Volkstelling 1991

Opvallende cijfers voor de woon-werkverplaatsing in
Vlaams-Brabant ten opzichte van Vlaanderen zijn het hoge

gebruik van het openbaar vervoer en het laag aandeel

Bovenstaande cijfers dateren van de periode 1981-1991. In

fietsers. In Vlaams-Brabant ligt het aandeel fietsers de helft

deze periode kende het gebruik van het openbaar vervoer

lager in vergelijking met Vlaanderen.

een dalende trend. Recente studies geven echter aan dat in
de periode 1991-2001 het gebruik van openbaar vervoer

2.2. Vervoerswijzekeuze van de schoolbevolking voor de

stijgt. .

motor scooter

(brom)fiets

9%

40% 16%

0%

15% 13% 100%

Leuven

5%

9%

33% 14%

0%

26% 12% 100%

3. Beschrijving

tot. bevolking

auto

7%

(brom)fiets

ingericht
werkgever

HalleVilvoorde

autobus tram
metro

trein

arrondissement

arrondissementen

Het thema mobiliteit wordt beschreven aan de hand van:
• de wegeninfrastructuur
• de kanalen
• de openbare vervoersstructuur, bestaande uit het
spoorwegennet en het busnetwerk
• de fietsinfrastructuur
• de luchtvaart

Tabel 22: Vervoerswijzekeuze van de schoolbevolking voor de arrondissementen
bron: NIS, Volkstelling ’91

3.1. Wegeninfrastructuur
2.3. Vervoerswijzekeuze woon-werk
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Vlaams-Brabant Vlaanderen
3.1.1. Autosnelwegennet met Brussel als middelpunt
% openbaar vervoer ‘81

21,65

15,20

Het wegennet van Vlaams-Brabant kent een naar Vlaamse

% openbaar vervoer ‘91

14,05

12,60

normen afwijkende verhouding tussen het
autosnelwegennetwerk en steenwegennetwerk. Ongeveer

Evolutie openbaar
vervoer ‘81-‘91

-7,6

-4,7

% autogebruik ‘81

-59,50

55,10

% autogebruik ‘91

73,85

68,60

+14,35

+13,4

Evolutie autogebruik
Tabel 23: Vervoerswijzekeuze woon-werk

25% van het wegennet van de provincie bestaat uit
autosnelwegen, terwijl dit voor Vlaanderen op 15%
neerkomt.
De autosnelwegen vertonen een radiaal patroon, met
Brussel als middelpunt.
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Vanaf de R0 vertrekken de autosnelwegen:

(N1), Kampenhout (N21), Leuven (N2 en N3), Waver (N4), N5,

• E40/A10 ( Brussel-Gent)

Halle (N6), Ninove (N8)

• A12 (Brussel-Antwerpen)

Leuven staat in verbinding met Mechelen (N26), Aarschot

• E19/A1(Mechelen-Brussel)

(N19), Diest (N2), Brussel (N2 en N3), Tienen (N3), Waver (N25),

• E40/A3( Brussel-Leuven), Ter hoogte van Leuven splitst de

Overijse (N253).

A2 af richting Aken parallel met de Demer. De A3 richting

De gewestweg (N2) en autosnelweg (E314/A2) langsheen de

Luik doorsnijdt Haspengouw

Demer verbinden Diest en Aarschot. Daarnaast zijn er een

• A411/A4 (Brussel-Namen)

aantal steenwegen die Diest verbinden met Beringen (N 29),

• E19/A7(Brussel-Halle-Tubeke)

Tessenderlo (N 174), Turnhout (N 127) en Halen (N2) en

• A8 (Halle-Doornik)

Aarschot met Lier (N10) en Herselt (N 19).

Door de aantrekkingskracht van Brussel staat dit

Het oosten van de provincie wordt gekenmerkt door een

autosnelwegennet onder grote verkeersdruk. De hoogste

grofmaziger netwerk en is in belangrijke mate gespaard

verkeersintensiteiten komen voor op de Brusselse Ring in de

gebleven van grote infrastructuurassen. Tienen fungeert als

buurt van Zaventem, Machelen-Wemmel. Ondanks de

concentratiepunt van transportnetwerken: de E40 (Leuven-

ligging langs 2 belangrijke verkeerswisselaars (E19-R0 en E40-

Tienen-Landen-Luik) situeert zich op korte afstand langs de

R0), de haast rechtstreekse aansluiting op 3 verschillende

stad; de secundaire wegen vormen een radiaal patroon

hoofdwegen (E40/A3 , de E19/A1 en de R0) en de vlotte

richting Leuven (N3), Aarschot (N223), Diest (N29), St-Truiden

bereikbaarheid van andere hoofdwegen (E40/A10, A2/E314,

(N3),Luik (N64) en Gembloers (N29).

A12, E19/A7) is het zeer moeilijk om de luchthavenregio in de
spits te bereiken.

Ook in het zuidwesten van de provincie is het transportnetwerk grofmazig en het is voornamelijk gericht op Brussel.

3.1.2. Steenwegennet met Brussel en Leuven als middelpunt

Een duidelijke gradiënt is merkbaar van oost naar west.

De fileproblemen op de autosnelwegen hebben voor gevolg

Naarmate men Brussel nadert, voorbij de N285, wordt het

dat het steenwegennet, dat min of meer parallel loopt met

netwerk veel fijnmaziger. Het transportnetwerk kent geen

deze autosnelwegen, eveneens onder sterke druk staat.

duidelijke oriëntatie of dominerende richting. De belangrijkste

Ook in het secundair wegennetwerk wordt gekenmerkt door

infrastructuurassen zijn de tangentiële verbinding N285, de

een radiaal patroon. Brussel en Leuven in de tweede plaats

verbinding tussen Edingen en Ninove (N255) en de verbinding

fungeren als middelpunt.

Ninove-Halle (N28). De N282 vormt een zwaar belastte

Vanuit Brussel vertrekken verbindingswegen naar Aalst en

sluiproute (ter ontwijking van de N8). Deze verbindt de N285 –

Dendermonde (N9 en N47), Londerzeel (N259), Mechelen

via Sint-Kwintens-Lennik – met de ring rond Brussel.

3.2. Kanalen

3.3. Openbare vervoersstructuur

Vlaams Brabant telt volgende bevaarbare waterlopen:
• Zeekanaal Brussel-Schelde;
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• Kanaal naar Charleroi;
• Kanaal Leuven-Dijle.

3.3.1. Het spoorwegennet
Een belangrijk deel van het spoorwegennet in

Maximaal
Laadvermogen toegelaten
afmeting van
schepen

Zeekanaal
Brussel-Schelde

> 2000 ton 210 m x 21 m

diepgang

Vlaams-Brabant is hoofdzakelijk gericht op Brussel
en structuurbepalend op Vlaams niveau. Deze
verbindingen zijn:

5.80 m –mits
vergunning is
grotere diepgang
toegelaten

• Oostende-Brugge-Gent-Brussel-Leuven-Luik-Keulen
(personen);
• Brussel-Halle-Parijs (personen);
• Brussel-Namen-Luxemburg (personen);

Kanaal naar
Charleroi

1350 ton

81,30 m x 10,30 m Van 2,5 tot 2,8 m

Kanaal Leuven-Dijle

600 ton

51,7 m x 7,55 m

2,30 m

• Antwerpen-Mechelen-Brussel (personen);
• Gent-Brussel Nationale Luchthaven-De Panne
(personen);
• Quévy–Brussel Nationale Luchthaven (personen);

Het Zeekanaal is een onderdeel van het TEN-netwerk inzake
Short Sea shipping en vormt een belangrijk onderdeel van

• Antwerpen-Lier-Aarschot-Leuven-Ottignies-Parijs
(goederen);

de verbindingsas Antwerpen-Brussel-Charleroi. De gewone

• (Antwerpen)-Aarschot-Hasselt-Montzen (goederen);

binnenvaart blijft echter belangrijk. Het kanaal heeft zowel

• Antwerpen-Muizen-Schaarbeek-Ottignies-Luxemburg

een belangrijk aandeel zeevaart als een belangrijk aandeel
binnenvaart.

(goederen).
Volgende lijnen zijn van secundair belang:
• Brussel-Denderleeuw;

Het Kanaal Leuven-Dijle is gedimensioneerd voor

• Brussel-Dendermonde;

scheepvaart tot 600 ton.

• Brussel-Charleroi;
• Mechelen-Dendermonde;
• Leuven-Mechelen;
• Geraardsbergen-Halle-Brussel;
• Halle – Vilvoorde-Mechelen;
• La Louvière – Louvain la neuve.
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Hoewel minder belangrijk dan Brussel, is het station van

3.5. Luchtvaart

Leuven eveneens een knooppunt van waaruit verschillende
Brussels
Hoofd
stedelijk
Gewest

HalleVilvoorde

Leuven

Overige

Passagiers

40,7%

5,6%

5,2%

48,5%

Werknemers

19,1%

39,3%

18,6%

23%

lijnen vertrekken.
Als gevolg van de realisatie van het HST-netwerk wordt
Vlaams-Brabant doorsneden door twee hoge
snelheidslijnen. Stopplaatsen voor de HST zijn in de
provincie niet voorzien.
3.3.2. Het busnetwerk
Algemeen kunnen we 5 busnetwerken onderscheiden:

Tabel 24: Woonplaats van passagiers en werknemers van luchthaven Zaventem

• een stervormig busnetwerk rond Brussel, waarbij Brussel
bereikt wordt via de belangrijkste invalswegen;
• een sterk radiaal patroon van het busnet rond Leuven dat
zowel de binnenstad als het station bedient;
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Zowel betreffende personenvervoer als goederenvervoer, is
de luchthaven van Zaventem een verkeersknooppunt dat in
Vlaanderen zijn gelijke niet kent. Dit gebied is nog steeds

• het busnetwerk in het Hageland;

een belangrijke en gezochte tewerkstellingsplaats.

• het busnetwerk in het Pajottenland. Recent is het

40% van de luchthavenpassagiers komt vanuit het Brussels

streekvervoer in het Pajottenland sterk verbeterd waarbij

Hoofdstedelijk Gewest, het merendeel (64%) voor zakelijke

het openbaar vervoer in de regio op de weekdagen op het

motieven (45% niet-Belgisch 19% Belgisch.).

basismobiliteitsniveau is gebracht. Het vaak functionele
busvervoer met tal van varianten werd omgezet in een

De geluidshinder moet als één van de belangrijkste negatieve

duidelijke structuur met een dienstregeling in vaste cadans.

effecten van de luchthavenactiviteiten beschouwd worden.

• een radiaal netwerk in de kleinregionale steden Tienen,
Aarschot, Diest, Vilvoorde en Halle.

4. Specifieke aspecten
3.4. Fietsinfrastructuur
In functie van de toetsing van het ontwerp fietsroute-

4.1. Hoogspanningsleidingen

netwerk, is een uitgebreide inventaris opgemaakt van de

Elektriciteit wordt vanuit de centrale via een netwerk van

bestaande functionele fietsvoorzieningen langs de gewest-

hoogspanningsleidingen en transformatorposten of

en de provinciewegen. Op basis van de gestelde normen,

distributiepunten tot bij de eindgebruiker gebracht. Volgende

werd de toestand van het netwerk beoordeeld. Hieruit blijkt

hoogspanningsleidingen bestaan: 380.000 kV, 150.000 kV,

dat er in het bestaande fietsroutenetwerk nog een aantal

70.000 kV, 36.000 kV. Elektriciteitsleidingen worden zowel

belangrijke schakels ontbreken.

ondergronds als bovengronds (zogenaamde luchtleidingen)

5. Algemeen beeld van de mobiliteit

voorzien. Het hoogspanningsnet van 380.000 kV bestaat
omwille van technische redenen volledig uit luchtleidingen.
Het net van 150.000 kV en van 70.000 kV bestaat grotendeels
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uit luchtleidingen. Omwille van hun opvallende aanwezigheid
in het landschap hebben deze een visuele en ruimtelijke

De luchthaven te Zaventem is het belangrijkste

impact. Het net van 36.000 kV is het enige hoogspanningsnet

verkeersknooppunt in Vlaanderen.

dat zich nagenoeg volledig ondergronds bevindt.
Lijninfrastructuren komen veelal gebundeld voor met Brussel
Wanneer het volledige hoogspanningsnet van Vlaams-Brabant

of Leuven als centrum. Volgende infrastructuurbundels zijn

in kaart wordt gebracht, valt meteen op dat het vooral op

te onderscheiden:

Brussel is gericht. De talrijke hoogspanningsleidingen van
verschillend voltage rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• de A12, de N1, de spoorlijn Antwerpen-Brussel en de N19

verzekeren de elektriciteitslevering ook wanneer één van de

ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk gewest;

elektriciteitscentrales tijdelijk buiten werking is. Daarbuiten

• N8, N9, de spoorlijn L50/L50a en de E40/A10 ten westen

zijn de elektriciteitsnetten van de verschillende stedelijke
gebieden met elkaar verbonden. Zo kan bij het uitvallen van
een centrale de levering van elektriciteit worden verzekerd.

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
• Kanaal naar Charleroi, N6 en de E19 ten zuiden van het
Brussel Hoofdstedelijk Gewest ten zuiden van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

4.2. Pijpleidingen

• de N3, de N2, de E40 en de spoorlijn tussen Brussel en

Met uitzondering van de pijpleidingen voor de lokale

Leuven waarvan de N3 en de E40 verder lopen in

verbindingen tussen bepaalde bedrijven, voor specifieke

zuidoostelijke richting;

bedrijfstoepassingen en voor lokale verbindingen in de
concentratiegebieden voor economische activiteiten, zijn alle
pijpleidingen structuurbepalend op provinciaal niveau.
Hiertoe worden gerekend:

• de IR-lijn, de gewestweg N10 en de autosnelweg E314,
parallel aan de Demer;
• de N26, kanaal Leuven-Dijle en de spoorlijn LeuvenMechelen.

• de pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare stoffen en
gassen die de provincie doorkruisen.
• de pijpleidingen voor de aanvoer en het transport van

Het gebied rond en tussen Leuven heeft een dicht
wegennetwerk dat te kampen heeft met

aardgas onder hoge druk en de pijpleidingen van militair-

congestieproblemen. In de meer landelijke gebieden bestaat

strategisch belang.

een minder dicht wegennetwerk.
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Toerisme en recreatie
1. Definiëring

Brabant gekenmerkt door één belangrijke stad – de stad
Leuven – en twee grote toeristische regio’s: Hageland en

Toerisme omvat het geheel van interrelaties en verschijnselen

Haspengouw en de Groene Gordel.

die verband houden met de verplaatsing naar en het tijdelijk
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verblijf van mensen in een andere dan de alledaagse

2.1. Leuven

leefomgeving, hetzij bij wijze van vrije tijdsbesteding, hetzij in

Leuven is een volwaardige kunststad en is opgenomen in het

de context van de persoonlijke ontwikkeling, hetzij in het

macroproduct ‘Kunststeden’ van Toerisme Vlaanderen. De

kader van de beroepsuitoefening.

stad herbergt de oudste universiteit van België en heeft

Recreatie wordt gedefinieerd als een geheel van gedragingen,

hieromtrent een rijke traditie opgebouwd. De stad beschikt

die primair gericht zijn op de eigen verlangens inzake fysieke

over een aantrekkelijk en gevarieerd cultuurhistorisch

(sport, spel...) en geestelijke (cultuur, hobby...) ontspanning en

patrimonium (gotisch stadhuis, universiteitsgebouwen uit

die plaatsvinden binnen de vrije tijd (de tijd die overblijft na

diverse perioden, Sint- Pieterskerk, het Groot Begijnhof, en

de maatschappelijke en fysiologische activiteiten). De recrea-

andere), een cultureel centrum (CC Leuven) en een stedelijk

tieactiviteiten kunnen worden ontplooid binnen of buiten de

museum Vander Kelen-Mertens, dat jaarlijks meer dan 10.000

eigen woonomgeving. Recreatie kan bestaan uit dagrecreatie

bezoekers heeft.

of uit verblijfsrecreatie. Beide vormen kunnen intensief of

Belangrijke individuele ankerpunten zijn adbij van ’t Park

extensief worden beleefd.

(Heverlee), abdij van Vlierbeek (Kessel-lo), Celestijnenpriorij
(Heverlee). Het cultuurhistorisch patrimonium ontstond in de
Middeleeuwen en wordt vandaag op een encyclopedische

2. Beschrijving

wijze aan de toerist getoond. In Leuven worden jaarlijks meer
dan 1000 toeristische rondleidingen gegeven.
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Leuven heeft een logiescapaciteit van meer van 160.000
overnachtingen.

Op toeristisch-recreatief vlak wordt de provincie Vlaams-

Door haar universiteitsfunctie heeft de stad Leuven ook een

sterke internationale uitstraling als congres- en seminariestad.

mogelijkheden voor een recreatief ontdekken van de streek

Waterrecreatie is een troef voor de stad (en reden van

(wandelen, fietsen). De scherpe heuvelruggen vormen een

ontstaan). De recente jachthaven met 45 ligplaatsen en 150

uitdaging voor meer geoefende fietsers en mountainbikers. In

meter passantenkade en de toervaarten aansluitend langs het

het Hageland zijn 11 lusvormige fietsroutes uitgestippeld van

kanaal Leuven- Dijle (> 1000 passagier per jaar) getuigen

20 tot 50 kilometer lang. en een lange afstandsroute Diest-

hiervan.

Zoutleeuw richting Sint-Truiden. de recreatieve

Het recreatiedomein Kessel- Lo aan de rand is de toeristisch

"Drieprovinciënroute (Provincies Antwerpen, Limburg en

recreatieve attractiepool met mogelijkheden van intensieve

Vlaams-Brabant) doet Diest aan. De talrijke (maar vaak niet

recreatie (infrastructuurgebonden recreatiedomein van 96 ha

toegankelijke) kastelen en landhuizen vormen belangrijke

met meer dan 150.000 bezoekers) en waterrecreatie

cultuurhistorische elementen temidden van het landschap.

(waterplas > 5ha met mogelijkheden voor het varen met

Belangrijke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen situeren

roeiboten).

zich ondermeer rond de Demer, in het bijzonder te Aarschot,

Verscheidene fiets- en wandelroutes verbinden Leuven met

Diest en Scherpenheuvel- Zichem.

Mechelen, het Hageland en de zuidelijke Dijlevallei. In de

Aarschot heeft een breed aanbod aan toeristisch-recreatieve

omgeving van Leuven zijn 4 lusvormige fietsroutes

infrastructuur. Naast het cultuurhistorisch patrimonium en het

uitgestippeld van een 20 tot 50 kilometer lang en situeert zich

museum voor heemkunde, zijn vooral de stedelijke recreatie-

tevens een lange-afstandsroute of stedenroute van Mechelen,

elementen (Provinciaal zwembad te Aarschot: met meer dan

naar Leuven, Hoeilaart tot Brussel. Echte wandelaars zullen

200.000 bezoekers per jaar, sporthal, feestzaal, kerk van

echter de voorkeur geven aan een flinke tocht door het

Aarschot) en shopping highlights. Het toeristisch recreatief

Heverleebos en Meerdaalwoud, een boscomplex van 1800 ha,

aanbod wordt ondersteund door een goed uitgebouwd

dat zich ten zuiden van Leuven uitstrekt.

logiesaanbod. Aarschot telt 3 kampeerterreinen: Dennenlust,

Vernoemenswaardig is tevens de manifestatie "Marktrock

Schoonhoven en Sparrenhof, die ruimte bieden voor ongeveer

Leuven" die jaarlijks doorgaat in het centrum van de stad.

250 standplaatsen.

2.2. Hageland en Haspengouw

Diest als compacte uitvalbasis heeft een rijke omgeving aan

Landschappelijk strekt het Hageland zich uit tussen de Dijle en

oude vierkantshoeves en kasteelparken te midden van het

haar zijrivieren de Demer, de Grote Gete en de Velp. Het

Demerlandschap. Een belangrijk toeristisch-recreatief element

Hageland kenmerkt zich door brede valleien, een golvend

is het Provinciaal domein "De halve Maan" waar 30 ha

landschap omgeven door typische Hagelandse zandstenen

georiënteerd is op vrij intensieve vormen van recreatie met

heuvels met hier en daar kleine boseenheden en door holle

een open lucht zwembad. Het zwembad telt er meer dan

wegen. Het landelijk gebied biedt aantrekkelijke

100.000 bezoekers per jaar, het recreatiedomein (ongeveer 98
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ha) 150.000 bezoekers. Naast het domein "De halve Maan",

Benniksberg is een belangrijk groendomein. Naast

beschikt het over het cultuurhistorisch patrimonium en het

het kampeerterrein "De Klokkenberg" , dat ongeveer

voorzieningenapparaat van de vroegere lakenstad (begijnhof,

215 standplaatsen telt, is er het Sint-Pauluscentrum, een

oude vestingwerken…). Te Diest gebeuren jaarlijks meer dan

budgetaccommodatie met 100 bedden. Het rockfestival

400 toeristische rondleidingen. Het "Kantmuseum" te Diest is

"Werchter" brengt elk jaar duizenden mensen naar de regio.

een bezoek waard. Een goede verdeling van het logiesaanbod
over de verscheidene overnachtingmogelijkheden maakt het

Meer zuidwaarts van de Demer sieren tal van andere natuur-

mogelijk een breed publiek aan te spreken. Te Schaffen

gebieden en waardevolle bossen het Hagelandse landschap.

situeert zich de "Aero-Club-Piper Aircraft".

Het provinciaal domein "Het Vinne"(130 ha natuurpark en
groendomein) te Zoutleeuw is gericht op natuurontwikkeling
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Ook Scherpenheuvel-Zichem beschikt over een belangrijk

en kent jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. Daarnaast zijn

aandeel toeristisch – recreatieve elementen van provinciaal

ook het Chartreuzenbos in Holsbeek, het Lindenbos, het

niveau. Scherpenheuvel, gelegen in een wijds landschap met

Walenbos (Houwaert-Winge), het Troostembos (Sint-Joris-

zijn basiliek en religieuze connotaties (bedevaartsoord) heeft

Winge) vermeldenswaardig. De historische kern van

heel wat toeristisch-recreatieve kwaliteiten.

Zoutleeuw, waar jaarlijks meer dan 100 rondleidingen

Deze worden aangevuld door Zichem (aloude vroegere stadje,

worden gegeven, het waterkasteel Horst te St.-Pietersrode

Ernest Claes-museum) en Averbode (Norbertijnenabdij, meer

(de thuishaven van de Rode Ridder), kastelen en landhuizen

dan 100 hectaren bossen). In het recreatiepark "De Vijvers"

vormen belangrijke cultuurhistorische elementen temidden

te Averbode (90 ha inclusief kampeerterrein) bestaan

van het landschap.

waterplassen met mogelijkheden tot zwemmen,

Het Hageland kent ook een aantal wijnen, die worden

strandbaden en roeien. Het kampeerterrein telt ongeveer

verbouwd op de Hagelandse heuvelflanken. Sommige

340 standplaatsen.

wijnboeren en wijngaarden kunnen worden bezocht. Andere

Scherpenheuvel –Zichem is gelegen in een gevarieerd

specialiteiten van het Hageland zijn de fruitteelt (in de

landschap, met hoge natuurwaarden (bijvoorbeeld de

valleien van de Velpebeek en Gete). Bezoeken aan een

Demerbroeken) en wordt ondersteund door een groot

fruitboer en boomgaarden, aan de fruitveiling of

logiesaanbod (vergelijkbaar met dat van Aarschot) en een

bloesemtochten in april en mei zijn activiteiten die deze

goed uitgebouwd collectief vervoer.

teelten nu reeds toeristisch valoriseren.

Ten westen van de Aarschot, ligt Rotselaar met het Domein ter

Haspengouw is een uitgesproken landbouwstreek

Heide. In de "Plas van Rotselaar" kan de recreant zwemmen,

(leemgrond) met licht glooiende akkers en grote

plankzeilen, … Het valleigebied Wijngaardberg en

vierkantshoeven waarvan sommige openstaan voor bezoekers

of voor verblijf. Zij worden gekenmerkt door een verzorgde

historische puntrelicten temidden van een ruilverkaveld

architectuur en staan meestal gegroepeerd in kleine dorpen

landschap bezit Hoegaarden een heemmuseum.

of gehuchten. De landbouw in deze streek schakelt

Aanvullend beschikt Hoegaarden over een ruim

gedeeltelijk over op fruitteelt en sluit op deze manier steeds

logiesaanbod, dat het aanbod te Tienen overtreft.

sterker aan bij het Hageland en bij Limburgs Haspengouw.

Limburg is op toeristisch-recreatief vlak sterk uitgebouwd

Temidden van het landschap liggen een aantal bijzondere

met verschillende hoogdynamische recreatieve

elementen. Tienen kende, zoals Diest en Aarschot, een grote

voorzieningen. Ook op het vlak van hoevetoerisme

bloei in de middeleeuwen als lakenstad. Het historisch

en plattelandstoerisme scoort het aan de provincie

erfgoed getuigt van de belangrijke rol van deze stad in het

Vlaams-Brabant palend gedeelte van Limburg vrij goed.

verleden. Het vernieuwde stedelijk museum "het Toreke"stelt

Net over de provinciegrens met Waals-Brabant vinden we

Gallo-Romeinse vondsten tentoon en trekt hiermee jaarlijks

het provinciaal domein van Opheylissem en het recent in

meer dan 10.000 bezoekers. Ook beschikt Tienen over de

gewestplanwijzigingen opgenomen motorcrossterrein.

suikerraffinaderij met georganiseerde bezoeken en het
Suikermuseum. Te Tienen worden jaarlijks meer dan

2.3. De Groene Gordel

100 rondleidingen gegeven. Hiernaast bezit Tienen een

De Groene gordel is een ruime regio, die in het oosten

stedelijk zwembad, sportinfrastructuur, (Houtemveld),

aansluit bij het Hageland en als een gordel van mooie

indoorspeeltuin "Junior City" (800m ) en "de Viander" als

stukjes natuur, parken en bossen Brussel ontsluit.

trekpleisters. Op het militair vliegveld van Goetsenhoven

"De Groene gordel" kan niet losgekoppeld worden van het

gebeurt luchtrecreatie. In Landen kan naast het

Brussels Hoofdstedelijk gewest en kan gezien worden als een

multifunctioneel provinciedomein Rufferdinge een

groene zone rond Brussel. Jaarlijks wordt er de

archeologische site (‘Sinte-Gitter') worden bezocht

wandelmanifestatie "Gordel in de rand rond Brussel"

verwijzend naar de Frankische periode. Wat betreft natuur is

georganiseerd. In de Groene gordel worden tevens

het natuurreservaat De Beemden (4 ha) iets ten noorden van

5 fietsroutes uitgestippeld van 20 tot 50 kilometer lang.

Landen vermeldenswaard.

Plaatsgebonden natuurparken en groendomeinen zijn eerder

Hoegaarden is bekend omwille van de historische brouwerij

gericht op passieve vormen van recreatie Vaak gaat het om

‘De Kluis’. Een belangrijke groene bezoekerstrekker zijn de

elementen die ook voor de natuurlijke structuur

Vlaamse Toontuinen in het oude centrum van Hoegaarden.

structuurbepalend zijn: het Meerdalwoud te Bierbeek en

Zij omvatten 22 modeltuinen en kennen een steeds grotere

Oud-Heverlee (1320 ha groendomein), het Zoniënbos te

belangstelling. Een tweede toekomstige bezoekersattractie is

Tervuren, Overijse en Hoeilaart, (2510 ha) , het

het Geopark iets ten noorden van Hoegaarden: een unicum

staatsnatuurreservaat "Rodebos en Laanvallei" (90ha) en

in Vlaanderen. Naast een authentieke sfeer en diverse

Magrijsbos in Huldenberg (120 ha), Bertembos en Eikenbos te

2
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Bertem (155 ha) het Hallerbos te Halle (517 ha) het Lintbos te

Ten zuiden van Brussel ligt Beersel met het provinciedomein

Grimbergen, Heverleebos te Oud-Heverlee (570 ha).

"Huizingen". Het is een bebost kasteelpark , vooral bekend

Verder zijn ook het Bouchoutpark te Meise, Warande te

om zijn rotstuin en blindentuin. Ontspanningsmogelijkheden

Tervuren, Domein Drie Fonteinen te Vilvoorde, de vallei

komen er aanbod; speeltuinen, atletiekpisten,

Wijngaarberg en Benniksberg te Rotselaar het vermelden

tennisterreinen, minigolf, vis-en roeivijvers (>5 ha),

waard. Ook de Hippodroom van Sterrebeek is vermeldens-

openluchtzwembad ( > 200.000 bezoekers per jaar).

waardig. Het is een belangrijk en aantrekkelijk groen
toeristisch recreatief punt dat tevens deel uitmaakt van een

Eveneens ten zuiden van Brussel situeert zich het rustige

ecologisch netwerk van de Woluwevallei tot het Zoniënwoud.

provinciestadje Halle, gegroeid aan de oversteekplaats van

Het Dijleland, het gebied tussen Leuven en Brussel, is

de Zenne. In dit gezellig stadje worden groen en de

aantrekkelijk voor fietsers (meer dan 300 km aaneengesloten

aanwezigheid van Brussel gecombineerd, en worden jaarlijks

en bewegwijzerde fietsroutes) en wandelaars. Grote

meer dan 200 rondleidingen gegeven. De ligging aan het

kampeerterreinen situeren zich langs de Dijle.

kanaal naar Charleroi (met meer dan 5.000 passagiers per
jaar) is een belangrijke toeristisch-recreatieve potentie. Te
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Majestueuze kastelen (vb. Kasteel van Gaasbeek

Halle en Beersel worden logiesmogelijkheden verstrekt aan

(> 25.000 bezoekers) , Groenenberg, Sterrebeek, Beersel ), in

jongeren. Volgende budgetaccommodatie kunnen worden

de onmiddellijke omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk

vernoemd: vormingscentrum Destelheide :200 bedden

gewest getuigen van een rijk bloeiend verleden. Daarbij

(Dworp), vormingscentrum Hanenbos:> 100 bedden(Dworp),

aansluitend zijn de priorij van Groenendaal (Hoeilaart), de

Zennedal: 130 bedden (Buizingen).

abdij van Grimbergen, de abdij van Affligem en de brouwerij
Palm te Londerzeel vermeldenswaardig.

De Zuidelijke Zennevallei kent een groot gamma van
streekproducten en streekbieren.(Kriek, Geuze, Lambiek,

In een smallere gordel rond Brussel situeren zich een aantal

Plattekaas,…).

golfterreinen.
Het zakentoerisme is vooral een belangrijke factor in
Op grondgebied van Tervuren vormt "De Warande" of het

Zaventem, door de nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk

"Park van Tervuren" (205 ha) een belangrijk toeristisch-

Gewest en de aanwezigheid van de luchthaven. Ook het

recreatief elementen van provinciaal niveau. Het

aantal luchthavenbezoekers en het aantal "spotters" onder

"Afrikamuseum" te Tervuren trekt jaarlijks meer dan

de landingsbaan maken deel uit van de toeristisch-

232.000 bezoekers.

recreatieve infrastructuur. Machelen (Diegem) en Zaventem
staan in voor een groot logiesaanbod, respectievelijk 1

.800 bedden en 700 bedden. Ook de indoorspeeltuin "

Te Londerzeel situeert zich een gemeentelijk zwembad

Planet Kids" en de hippodroom van Sterrebeek zijn belangrijk.

met meer dan 300.000 bezoekers per jaar en de

De hippodroom is een belangrijke en aantrekkelijk groen

brouwerij "Palm". Het kampeerterrein "Diepvennen"

toeristisch punt, dat tevens deel uitmaakt van het ecologisch

telt ongeveer 325 standplaatsen.

netwerk van de Woluwevallei tot het Zoniënwoud.

De gemeente Liedekerke beschikt over een provinciaal
zwembad, met jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers en een

Langsheen het zeekanaal met jaarlijks meer dan 8.000

ijsschaatsbaan.

pasagiers ligt Vilvoorde. Te Vilvoorde is het Dok van Vilvoorde
met 50 ligplaatsen , waterski en jetskimogelijkheden in de

Het recreatiepark "Zoet Water", met meer dan

Darse een belangrijk toeristisch-recreatief element van

50.000 bezoekers, te Oud-Heverlee is van bovenlokale

provinciaal niveau. Te Vilvoorde situeert zich tevens het

betekenis. De budgetaccommodatie "De Kluis" (Berkenhof

domein "Drie Fonteinen" en het "Huis van de Toekomst" dat

en hoofdgebouw) beschikt over 125 bedden.

jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers heeft.
Op het Meer van Genval te Overijse kan men zwemmen en
Meise is toeristisch-recreatief belangrijk om het Bouchoutpark

plankzeilen.

met de nationale plantentuin van België , Zemst omwille van
het BLOSO-domein te Hofstade waar men kan zwemmen ,

Het Dijleland, het gebied tussen Leuven en Brussel, is

strandbaden, plankzeilen, waterfietsen, …en het

aantrekkelijk voor fietsers (meer dan 300 kilometer

"sportmuseum Vlaanderen" bezoeken. Het recreatiedomein

aaneengesloten en bewegwijzerde route) en wandelaars.

telt meer dan 450.000 bezoekers per jaar. Zemst telt meer dan

Langsheen de Dijle situeren er zich grote kampeerterreinen.

200 standplaatsen op kampeerterrein op de terreinen
"Baarbeek" en "Zomerrust".

Het zuidwesten, het zeer landelijke Pajottenland, kenmerkt
zich door een licht glooiend landelijk landschap met diverse

Grimbergen heeft een betekenis binnen de toeristisch

beekvalleitjes.

recreatieve structuur van Vlaams-Brabant door de
aanwezigheid van de abdij van Grimbergen, het Museum voor

De vruchtbaarheid van de leemgrond weerspiegelt zich in de

de oudere technieken (MOT) met meer dan 15.000 jaarlijkse

akkers en weiden, vaak omheind door rijen populieren of

bezoekers, het cultureel centrum te Strombeek en het

knotwilgen, en in de talrijke vierkantsboerderijen. Het rurale

recreatief vliegveld. Het overnachtingcijfer voor Grimbergen

landschap is vrij gaaf ondanks de oprukkende verstedelijking

op toeristische (congres) centra bedraagt meer dan

in de gemeenten gesitueerd rond Brussel. De vallei van de

60.000 overnachtingen.

Mark (zijrivier van de Dender) is een structurerend element in

>>
95

dit gebied. Langs deze rivier zijn diverse watermolens en
brouwerijen te vinden en biedt troeven voor zachte vormen
van recreatie en plattelandstoerisme. Doorheen het
Pajottenland zijn vijf lusvormige fietsroutes uitgestippeld.
Toeristisch-recreatieve hoogtepunten situeren zich veeleer
aan de randen of net erbuiten en in de aanliggende
stedelijke gebieden: het Kasteeldomein Gaasbeek (met
museumtuin), het kasteeldomein van Groenenberg (met
Engels landschapspark), Hof van Neerlo (Vlezenbeek), het
neoclassicistisch kasteel en bijbehorend park en bosreservaat
Ter Rijst in Heikruis en het kasteeldomein Coloma met
rozentuin. Ook het Baljuwhuis te Galmaarden, nu een
provinciaal socio-cultureel trefcentrum, met kruidentuin is
het vermelden waard.
Tal van artisanale brouwerijen (o.a. Meesterbier te
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Galmaarden) sieren het glooiende landschap. Gooik kent op
het gebied van volksmuziek een internationale uitstraling.
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Onder andere het Breughelproject poogt natuurlijke en
culturele aspecten te verenigen in het gebied rond Brussel
en in het Pajottenland. Het is de initiële bedoeling om de
groene gebieden te versterken, met het oog op de
vervollediging van de groene gordel rond Brussel.

[

Synthese bestaande ruimtelijke structuur
>>

Kaart 26:

Synthese; bestaande ruimtelijke structuur

de provincie. Ruimtelijk heeft dit zich vertaald in een sterk
verstedelijkte rand rond Brussel. Bijzondere economische

De provincie wordt in belangrijke mate gestructureerd door

polen binnen deze rand zijn Zaventem-Kraainem, met de

de rivier-en beekvalleien van de Dender, de Zenne, de Dijle

luchthaven als belangrijke en gezochte

en de Demer.Ook de zuidwest-noordoost gerichte

tewerkstellingsplaats, Vilvoorde, Asse, Ternat, en de zone

getuigenheuvels, voornamelijk in het zuidwesten en het

langsheen het kanaal naar Charleroi met Halle, ten zuiden

noordoosten van de provincie, zijn sterk structurerend. De

van Brussel . Ondermeer omwille van een goede

valleien en de heuvels zijn landschapsbepalend en herbergen

bereikbaarheid en goede ligging oefenen ook Londerzeel-

belangrijke natuurwaarden. Zij zijn sturend voor een groot

Wolvertem en Kampenhout-Boormeerbeek een belangrijke

deel van de hydrologie. Daarnaast vormen de boscomplexen

aantrekkingskracht uit op bedrijven.
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op het Brabant plateau en de bossen en heidevegetaties
langsheen en ten noorden van de Demer belangrijke

Ook Leuven en, gelegen buiten de provincie, Antwerpen,

natuurgehelen

Gent, Mechelen en Aalst zorgen voor een

De aaneengesloten agrarische gebieden bevinden zich in het

verstedelijkingsdruk binnen de provincie. Een uitdijende

zuidoosten (Hageland en Haspengouw) en in het zuidwesten

invloed van Leuven is vooral merkbaar ten noordoosten van

(Pajottenland) van de provincie. In het noordoosten van de

de stad. Asse, Aarschot, Diest Tienen en Halle vervullen

provincie en tussen Leuven en Brussel bestaan nog open

kleinstedelijke functies. Bovengenoemde steden zijn tevens

gebieden, die belangrijk zijn voor de agrarische sector, maar

tewerkstellingspolen, Leuven in het bijzonder.

die onder sterke verstedelijkingsdruk staan.

Algemeen kunnen, inzake lijninfrastructuren, twee radiale
structuren onderscheiden worden. In eerste instantie een

Een belangrijk deel van de provincie Vlaams-Brabant ligt

structuur met Brussel als middelpunt, in tweede instantie

binnen een invloedssfeer van het Brussels Hoofdstedelijk

Leuven. De verschillende lijninfrastructuren in de provincie

Gewest en Leuven. Vooral het Brussels Hoofdstedelijk

komen vaak gebundeld voor. Naast de N-wegen, zijn

Gewest speelt een belangrijke rol in de verstedelijking van

kanalen en spoorwegen ontstaan. Later is daar een snelweg
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bijgekomen. Omheen Brussel kunnen grosso modo 4

met eigen kenmerken. Op basis van gebiedsspecifieke

bundels onderscheiden worden: Brussel-Halle-Tubeke ten

eigenschappen kunnen verschillende deelruimten binnen de

zuiden van Brussel, Brussel-Aalst, Dendermonde en Ninove

provincie onderscheiden worden.

ten westen, Brussel-Antwerpen en Mechelen ten noorden en

• Het centrale gedeelte van de provincie wordt gekenmerkt

tenslotte Brussel-Leuven ten oosten van Brussel. Leuven

door verscheidenheid. Een aantal nederzettingen zijn

staat in verbinding met Tienen, Aarschot en Mechelen.

uitgegroeid tot verstedelijkte gebieden (in eerst instantie

Langsheen de Demer bestaat eveneens een bundel van

Brussel, Leuven en Mechelen, maar ook Asse, Halle en

lijninfrastructuren.

Vilvoorde) met suburbane woonlandschappen aan de

De gebieden langsheen deze infrastructuurbundels kennen

randen van de steden. Langsheen de belangrijke

een sterke verstedelijkingsdruk.

invalswegen zijn er economische ontwikkelingen gebeurd.

Residentiële suburbanisatie of bebouwde perifere

Het gebied kent een hoge dynamiek (verstedelijking).

landschappen situeren zich in hoofdzaak op de landduin

Deze manifesteert zich het duidelijkst op de goed

van Keerbergen en ten zuidoosten van het Brussels

bereikbare plaatsen. Binnen de deelruimten zijn

Hoofdstedelijk Gewest. Het gebied in het noordwesten van

verschillende infrastructurenbundels te onderscheiden, die

de provincie komt steeds meer onder verstedelijkingsdruk te

in vele gevallen aanleiding geven tot ruimtelijke

staan, onder meer door zijn ligging in het spanningsveld van

ontwikkelingen:

Gent en Brussel en de goede bereikbaarheid.

• Mechelen - Leuven – Brussel
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• Brussel – Mechelen - Antwerpen
Traditionele nederzettingsvormen treffen we vooral in de

• Aalst – Ninove –Brussel

meer landelijke gebieden: Pajottenland, Hageland en

• Halle –Brussel

Haspengouw.

Binnen dit gebied zijn tevens nog belangrijke
openruimtegehelen terug te vinden, waaronder het

Met betrekking tot toerisme en recreatie is Leuven een

Zoniënwoud, het Heverleebos, het Meerdalwoud, de Dijle

belangrijke kunststad met waterrecreatie als troef.

– en de Zennevallei, … . Ook diverse kleinere

Belangrijke toeristische regio’s binnen de provincie zijn het

natuurgebieden hebben er een belangrijke waarde.

Hageland en de Groene gordel. Ook Pajottenland met de

Verder in het document zal dit gebied "Verdicht netwerk"

Markvallei en het "Dijleland" behoren tot deze "Groene
Gordel".

genoemd worden.
• Het gebied langsheen de Demer wordt in belangrijke
mate bepaald door het fysisch systeem en de natuurlijke

Het samengaan van en de wisselwerking tussen de

structuur. Het Demer-alluvium, de noordoost-zuidwest

verschillende structuren, resulteren in een aantal gebieden

gerichte beboste heuvels en het zuidelijk leemplateau

geven een duidelijke structuur aan het landschap. De

Er bestaat een onderscheid tussen het noordelijke en het

belangrijke natuurgebieden in de valleien en de

zuidelijke deel, wat overeenkomt met het glooiende

getuigenheuvels structureren in sterke mate de

Hageland en het wijdse plateau van Haspengouw. Deze

openruimtegehelen. Er situeren zich natuurgebieden van

morfologische en functionele opdeling wordt bevestigd

Vlaams en Europees belang, zoals de bossen van Averbode,

door het onderscheid in bebouwingsmorfologie,

de vallei van de

landbouwgebruik, natuurlijke structuur, toeristisch-

Drie beken en de Demerbroeken. De infrastructuren

recreatieve infrastructuur. Het Hageland, situeert zich ter

(Demer, spoorlijn, auto(snel)wegen, hoogspanningslijnen)

hoogte van de overgang tussen zand en leem en is een

van de regio hebben een sterke invloed op de ruimtelijke

ecologisch zeer kansrijk gebied. De westelijke regio van het

ontwikkelingen, zoals bedrijvigheid, wonen en

Hageland staat onder een zeer sterke Leuvense

commerciële activiteiten.

expansiedruk (cf. suburbaan wonen, het Gouden Kruispunt. )

Aarschot en Diest zijn morfologische en functionele

Verder in het document zal dit gebied "Landelijke Kamer

zwaartepunten binnen "het Demernetwerk", ondersteund

Oost" genoemd worden.

door cultuurhistorisch waardevolle kernen, zoals

• Het zuidwestelijke deel van de provincie behoort tot de

Scherpenheuvel, Zichem en Averbode,…. De noordelijk

Brabantse leemstreek. Typerend zijn de veelal historische

gelegen bosstructuur wordt getypeerd door een beperkt

kernen, de glooiingen en de relatieve gaafheid van het

aantal kernen, afgewisseld met vrijstaand wonen. Het

landschap. De deelruimte kent een vrij homogeen

vlakke landschap tussen Begijnendijk en Betekom kent een

landschapskarakter. Tot nu toe zijn de ruimtelijke

versnipperd karakter, waarbij de openruimtebeleving

ontwikkelingen en verstedelijkingsdruk vrij beperkt

wordt getypeerd door kleinschaligheid (sterke

gebleven. Deze situeren zich voornamelijk aan de grenzen:

verrastering).

Ninove, Geraardsbergen, Edingen, Halle, Sint-Pieters-Leeuw

Verder in het document zal dit gebied "Demernetwerk"

en Brussel. Temidden van de zachte, asymmetrische

genoemd worden.

valleien en hellingen, vormt Sint-Kwintens-Lennik (van

• Het zuid-oostelijke deel van de provincie is een dunbevolkte

oudsher) een regionaal subcentrum binnen het gebied.

regio, die sterk bepaald wordt door de agrarische en de

De natuurlijke en agrarische structuur domineren het

natuurlijke structuur. De valleien van de kleine en de grote

landschap. Een belangrijk structurerend element is de

Gete en de Velpe zijn belangrijke structurerende

kwetsbare en cultuurhistorisch en natuurlijk waardevolle

elementen. Het groffe transportnetwerk en de minimale

Markvallei. Parallel loopt de spoorlijn Geraardsbergen-

aanwezigheid van belangrijke infrastructuurassen hebben

Edingen-Halle.

mede deze ‘landelijke identiteit’ in stand gehouden en

Verder in het document zal dit gebied "Landelijke Kamer

hebben tot nu toe de residentiële bebouwingsdruk beperkt.

West" genoemd worden.
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III

[

Planningscontext
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Deel 3 behandelt de planningscontext. In "Juridische
planningscontext" worden de regelgeving met betrekking tot

[

ruimtelijke ordening en de andere decreten en besluiten, die

Juridische planningscontext

belangrijk zijn voor het gebruik, beheer en inrichting van de

1. Regelgeving ruimtelijke ordening
ruimte, toegelicht.
1.1. Wet van 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw
>>

>>

Bij het formuleren van een ruimtelijke beleidsvisie voor de

Kaart 27:

provincie Vlaams-Brabant wordt rekening gehouden met

Op 29 maart 1962 werd de wet "houdende organisatie van

Planningscontext; gewestplan

de ruimtelijke ordening en de stedenbouw" goedgekeurd.
andere ruimtelijke beleidsplannen van hogere niveaus en
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Hierin werd een hiërarchisch gestructureerde set van plannen
van aanleg voorzien op 4 niveaus. Slechts twee zijn

plannen van aangrenzende provincies en gebieden in de

operationeel: gewestplannen en gemeentelijke plannen van
aanleg.

omgeving van Vlaams-Brabant. Deze beleidsplannen worden

Voor de provincie Vlaams-Brabant werden vier gewestplannen opgemaakt:

beschreven in "ruimtelijke beleidscontext".

• Halle-Vilvoorde-Asse, goegekeurd bij K.B. van 7 maart 1977,
en gewijzigd bij K.B. van 19/03/86 (aanvulling arrest Raad van
State Buizingen), bij K.B. van 13/01/88 (aanvulling arrest Raad
van State), bij K.B. van 15/11/89 (aanvulling arrest Raad van
State), bij K.B. van 24/07/91 (H.S.T.), bij K.B. van 30/07/92
(Reconversie Zennevallei), bij K.B. van 20/01/93 (BRTzendmast), bij K.B. van 22/12/94 (vliegveld Grimbergen), bij
K.B. van 22/03/95 (arrest Raad van State), bij K.B. van 13/12/95
(Militaire domeinen Asse en Wezembeek-oppem), bij

K.B. van 21/12/95 (Dassenveld), bij K.B. van 09/07/96 (Kastleel

02/04/96(Militaire domeinen Glabbeek, Landen, Linter,

Gaasbeek), bij K.B. van 15/04/97 (arrest Raad van State), bij

Tienen), bij K.B. van 17/06/96 (Steenbakkerij, Oudenbos,

K.B. van 07/04/98 (aardgasleiding Zomergem-Voeren en

Decanteerbekken Tienen), bij K.B. van 07/04/98

R.W.Z.I.), bij K.B. van 23/07/98 (arrest Raad van State), bij K.B.

(Aardgasleiding: Zomergem-Voeren, RWZI)."

van 08/06/99 (erratum in verband met arrest Raad van
State), bij K.B. van 29/06/99 (Recreatief woongebied Zemst),

Deze plannen blijven van kracht, zolang zij niet door

bij K.B. van 10/12/99 (Corenox leiding), bij K.B. van 10/12/99

ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen worden.

(NAVO-hoofdkwartier), bij K.B. van 26/05/00 (Toevoerleiding

In onderstaande tabel worden de oppervlakten van de

TMVM), bij K.B. van 17/07/00 (Algemeen), bij K.B. van

gewestplanbestemmingen gegroepeerd in een aantal

16/03/01 (aanvulling arrest Raad van State).

categorieën. De gegevens met betrekking tot Vlaams-

• Leuven, goedgekeurd bij K.B. van 7 april 1997,

Brabant zijn geactualiseerd tot 1 januari 2002.

en gewijzigd bij K.B. van 23/07/98 (R.W.Z.I.), bij K.B. van

Ter vergelijking worden ook de waarden voor Vlaanderen,

23/06/00 (School–woonpark Huldenberg, Rotselaar), bij K.B.

zoals vermeld in RSV, weergegeven. Deze gegevens dateren

van 24/07/91 (H.S.T.), bij K.B. van 16/09/92 (aanvulling arrest

van 1994 8.

Raad van State "Kleinstraat", Sint-Joris-Weert), bij K.B. van
03/03/93 (aanvulling arrest Raad van State Steenweg op

Bestemming

VlaamsBrabant 2002
(ha)

Vlaanderen
1994 (ha)

40.226

227.500

18

Bedrijvigheid

4.108

55.000

7

Zomergem-Voeren, RWZI), bij K.B. van 23/06/98 (Algemeen),

Recreatie

1.546

17.500

9

bij K.B. van 23/07/98 (Termunckveld), bij K.B. van 23/07/98

Overige
bestemmingen9

Neerijse(Leefdaal), bij K.B. van 07/12/94 (volledig
grondgebied Neerijse), bij K.B. van 13/12/95 (Militaire
domeinen Kortenberg en Tervuren), bij K.B. van 26/06/96

Wonen

Procentuele
verhouding
(%)
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(Containerpark, Stort Pellenberg, Zandgroeve Roelants), bij
K.B. van 07/04/98 (aardgasleiding Winksele-Wilsele,

(Parkveld).
• Aarschot-Diest, goedgekeurd bij K.B. van 7 november 1978,
en gewijzigd bij K.B. 21/12/94 (Bedrijventerrein Bekkevoort,
Diest), bij K.B. van 15/07/87 (aanvulling Langdorp), bij K.B.
van 14/10/97 (R.W.Z.I.).
• Tienen-Landen, goedgekeurd bij K.B. 24 maart 1978,

Landbouw
Bosbouw
Reservaat en Natuur
Overig groen

5.424

57.000

10

125.164

806.000

16

6.400

43.000

15

21.641

112.000

19

7.267

34.000

21

211.777

1.352.000

16

en gewijzigd bij K.B. van 24/07/91(H.S.T.), bij K.B. vzn

TOTAAL

01/12/93(Zuidelijke ring Tienen), bij K.B. van

Tabel 25: Oppervlakten van de gewestplanbestemmingen

8

RSV, p. 535.

9

Universiteitspark, ontginningsgebieden, uitbreidingen
van ontginningsgebieden, stortgebieden (huisafval en
niet-giftige stoffen), bezinkingsgebied (nabij gelegen
fabrieken), militaire gebieden, bestaande autosnelwegen, bestaande waterwegen, zone met cultuurhistorische waarde, Restgebiedjes gebied voor
natuureducatieve infrastructuur, gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten, projectgebied ter uitvoering van de maatregelen tegen
grondlawaai bij de economische poort internationale
luchthaven Zaventem, gebied voor watergebonden
bedrijven, transportzone, wetenschapspark, researchpark, gebied met hoofdkwartierfunctie, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, gebied
voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen
in combinatie met natuurontwikkeling, reservegebieden
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen, dienstverleningsgebieden

1.2. Decreet van 1999 houdende de organisatie van de

biologische diversiteit door het instandhouden van de

ruimtelijke ordening

natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora binnen

Het decreet, goedgekeurd op 19 mei 1999, vervangt op

de E.U.-lidstaten. De Habitatrichtlijn omvat dus maatregelen

termijn de gecoördineerde stedenbouwwet van 1962. Het

zowel inzake gebiedsbescherming als inzake

nieuwe decreet voorziet onder meer een geleidelijke

soortbescherming.

vervanging van de plannen van aanleg door ruimtelijke

Fragmenten van volgende natuurlijke structuren werden

uitvoeringsplannen, die de tenuitvoerlegging vormen van

aangeduid als Habitatrichtlijngebieden in Vlaams-Brabant:

het structuurplan. De provincie wordt als intermediair

• bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse

niveau tussengevoegd en krijgt onder meer de bevoegdheid

bossen;

tot het opmaken van een provinciaal ruimtelijk

• bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek;

structuurplan. Daarnaast omvat het ook bepalingen met

• Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en

betrekking tot een nieuwe vergunningsprocedure,
handhavingsbeleid...

heiden;
• valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg
en Veltem;
• valleigebied van Dijle, Laan, IJse met aangrenzend bos en

2. Andere regelgeving

>>

moerasgebied;
• Zoniënwoud;
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2.1. met betrekking tot de open ruimte

• vallei van Winge en Motte met valleihellingen;

De Richtlijn van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud

• Demervallei;

van de vogelstand (79/409/EEG) (PB. L103/1) verplicht de

• bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek,

Europese lidstaten voor de in bijlage bij de richtlijn vermelde
bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de

Langdonken en Goor;
• bossen en kalkgraslanden van Haspengouw.

geregeld aanwezig zijnde trekvogels, speciale

Richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16 juni 1975
betreffende de vereiste kwaliteit van het
oppervlaktewater dat is bestemd voor productie van
drinkwater in de Lid-staten en Besluit van 8 december
1998 van de Vlaamse regering tot aanduiding van de
oppervlaktewateren bestemd voor de productie van
drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater,
viswater en schelpdierwater (B.S. 29.01.1999)
11
Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.
10

beschermingsmaatregelen te treffen.

Binnen de Europese Unie bestaan er reeds voor verschillende

Vogelrichtlijngebieden in Vlaams-Brabant zijn:

waterproblematieken regelgevingen. Water is immers een

• de Demervallei

schaars en waardevol goed. Voor de bescherming van de

• de Dijlevallei

productie van drinkwater is er een richtlijn uit 197510, voor de
behandeling van het afvalwater een richtlijn uit 199111 naast

De Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de

bijvoorbeeld de nitraatrichtlijn ter bescherming van het water

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde

tegen een overschot van nitraat vanuit de landbouw.

flora en fauna (P.B. L206) beoogt het waarborgen van de

Het grondwaterbeleid in Vlaanderen dateert van de jaren

’80 met de opmaak van grondwaterkwetsbaarheidskaarten.

van 07. 01.2004, bevat voorschriften voor het voorzien van

In Vlaams-Brabant werden de volgende gebieden

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, de buffering en

aangeduid als productiegebieden voor drinkwater in

de afvoer van hemelwater afkomstig van daken.

uitvoering van de Europese richtlijn 75/440:

De provinciale verordening inzake afkoppeling van

• volledig bekken van de Mark

hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten,

• volledig bekken van de IJse

goedgekeurd bij M.B. van 07. 01.2004, bevat voorschriften

• volledig bekken van de Nethen (Sint-Joris-Weert)

voor het voorzien van hemelwaterputten,

• zuidelijk deel van het Dijlebekken

infiltratievoorzieningen, de buffering en de afvoer van
hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten.

Sinds 2000 bestaat er Kaderrichtlijn ‘water’ waarbij de
Gemeenschap de wil uitspreekt om een geïntegreerd

Het bosdecreet van 13.06.1990 biedt het kader voor een

waterbeleid te ontwikkelen12. Zowel het oppervlaktewater

multifunctioneel bosbeheer. Tevens regelt dit decreet de

als het grondwater maken deel uit van de richtlijn. Het

compensatieregeling bij ontbossing.

(ontwerp)decreet integraal waterbeleid moet de elementen
kwaliteit-kwantiteit-natuur zodanig op elkaar afstemmen

Het decreet betreffende het natuurbehoud en natuurlijk

dat tegelijk de administratieve en organisatorische

milieu van 21.10.1997 bepaalt welke maatregelen er inzake

integratie en de vereenvoudiging/doorzichtigheid worden

natuurbehoud kunnen getroffen worden in de verschillende

gewaarborgd op alle niveaus.

bestemmingszones volgens de ruimtelijke ordening. Tevens
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bepaalt het de wijze waarop het Vlaams Ecologisch netwerk
Het decreet houdende maatregelen inzake grondwater-

kan tot stand gebracht worden. Tevens biedt het een kader

beheer van 24.01.84. beschrijft de maatregelen die kunnen

om beheersovereenkomsten af te sluiten en

genomen worden door de Vlaamse regeling, om het

natuurinrichtingsplannen op te stellen.

grondwater te beschermen , met oog op het eventueel
gebruik ervan voor drinkwatervoorziening.

Het decreet van 28.06.85 betreffende de milieuvergunning

Het Besluit van de Vlaamse regering van 17.03.85 houdende

en zijn uitvoeringsbesluiten beschrijft onder meer de

de nadere regelen voor de afbakening van de waterwin-

vergunningsprocedure voor nieuwe inrichtingen,

gebieden en beschermingszones beschrijft onder meer de

milieuvoorwaarden en verplichtingen van de exploitant en

procedure voor de afbakening van de waterwingebieden en

de de beroepsprocedure bij de beslissing over

beschermingszones.

vergunningsaanvragen. Verder wordt ook het verval van de

De provinciale verordening inzake afkoppeling van

vergunning, toezicht en dwangmaatregelen, schorsing en

hemelwater afkomstig van dakvlakken, goedgekeurd bij M.B.

opheffing van de vergunning en strafbepalingen behandeld.

12

Richtlijn van het Europees parlement en de Raad tot
vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid COM(97)49
def., COM(97)614 def., COM(98)76 def. en
COM(99)271 def.

Het Besluit van de Vlaamse Regering dd 28.02.2003 regelt de

De wet op de ruilverkaveling van landeigendommen

opmaak van de natuurrichtplannen. Dat gebeurt op initiatief

(22 juli 1970) regelt de realisatie van ruilverkavelingen met

van de bestendige deputatie, voor de gebieden die behoren

het doel tot een betere economische exploitatie van de

tot de natuurverbindingsgebieden, en die aangewezen zijn

landeigendommen te bekomen, in het algemeen belang.

op plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen, van

>>

kracht in de ruimtelijke ordening. De samenstelling en

Het decreet van 21.12.1988 houdende oprichting van de

werking van de stuurgroep, die belast is met de beleidsvoor-

Vlaamse Landmaatschappij en het decreet van 18 mei 1999

bereidingen van een natuurrichtplan, wordt beschreven.

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, bepalen

Tevens regelt het besluit de opmaak van de

dat ter uitvoering van de ruimtelijke planning in het

natuurrichtplannen die opgemaakt worden op initiatief van

buitengebied, landinrichtingsprojecten kunnen geïnitieerd

de minister.

worden.

In toepassing van Verordening (EG) 1257/99 werd het

Het deceet betreffende de oppervlaktedelfstoffen

programma inzake plattelandsontwikkeling voor het

(04.04.2003) stelt een beleid inzake het beheer van de

Vlaamse Gewest (België), periode 2000-2006, opgesteld.

oppervlaktedelfstoffen voor en heeft daarom als

Algemene doelstelling is, uitgaand van de dynamiek van het

basisdoelstelling om, ten behoeve van de huidige en

gebied, de leefbaarheid van het buitengebied te garanderen.

toekomstige generaties, op een duurzame wijze te voorzien

106

in de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen. De
Het decreet betreffende de landschapszorg van 16.04.1996

basisdoelstelling wordt nader geconcretiseerd door:

bepaalt de procedures tot bescherming van het landschap

• Ontginnen op een wijze dat er een maximale wederzijdse

en het regelt het beheer van deze landschappen. Het

versterking ontstaat tussen de economische componenten,

bepaalt tevens welke maatregelen er inzake landschapszorg

sociale componenten en de milieucomponenten

kunnen genomen worden. In het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn er geen
kwantitatieve taakstellingen opgenomen.

• Het verzekeren van de ontwikkelingsperspectieven voor
de sector
• Het zuinig en doelmatig aanwenden van
oppervlaktedelfstoffen

Het decreet dd 23.10.1991 inzake de bescherming van het
leefmilieu tegen de verontreiniging tegen meststoffen
bepaalt in welke bestemmingscategorieën en gebieden het

• Optimaal ontginnen binnen ontginnningsgebieden op
basis van zuinig ruimtegebruik
• Het aanmoedingen van het gebruik van volwaardige

uitrijden van meststoffen aan bepaalde beperkingen

alternatieven voor primaire oppervlaktedelfstoffen en

onderworpen is.

maximaal hergebruik van afvalstoffen

• Het maximaal behoud en de ontwikkeling van natuur en
het natuurlijk milieu

kunnen genieten van subsidies om deze projecten te
subsidiëren.

In het luik open ruimte moet tevens het decreet van

Het decreet dd 23.03.2002 houdende ondersteuning van de

03.03.1993 vermeld worden i.v.m. het statuut van de

stadsvernieuwingsprojecten bepaalt de stedelijke gebieden

openlucht recreatieve verblijven.

waar deze projecten kunnen ondersteund worden en de
wijze waarop ze zullen geselecteerd worden.

Het voorontwerp van decreet tot aanvulling van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen

Het decreet van 3.03.1976 regelt de bescherming van

inzake milieubeleid met een titel betreffende milieu-effect-

monumenten en dorps- en stadsgezichten. Het decreet

en veiligheidsrapportage omvat onder meer bepalingen

biedt tevens het kader voor de verschillende

met betrekking tot de opmaak van een milieu-

beschermingsmaatregelen en de tegemoetkoming naar

effectenrapport (plan-MER of project-MER) voor een

particulieren

voorgenomen plan, programma of project en met

Het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van

betrekking tot de opmaak van een ruimtelijk

het archeologisch patrimonium duidt onder andere op de

veiligheidsrapport (RVR) voor een voorontwerp van een

meldingsplicht van archeologische vondsten, de verplichting

ruimtelijk uitvoeringsplan.

van opgravingsvergunningen, het verbod van
metaaldetectoren, beschermingen en archeologisch advies

Het decreet van 3.3.1976 houdende de bescherming van

bij bouwvergunningen.

monumenten en dorps- en stadsgezichten omvat ondermeer
regelgeving voor bescherming van monumenten en hun

In het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de

omgeving.

begroting 22.12.1995 worden onder hoofdstuk XIII het
grond- en pandenbeleid ter ondersteuning van strategische

Het decreet van 30 juni 1993 betreffende de bescherming

projecten in stedelijke gebieden geregeld. In hetzelfde

van het archeologisch patrimonium regelt onder meer de

decreet worden de maatregelen opgesomd i.v.m. de heffing

bescherming, het behoud, de instandhouding, het herstel en

ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van

het beheer van het archeologisch patrimonium.

gebouwen en woningen.

2.2. met betrekking tot de bebouwde ruimte

Het decreet betreffende de bodemsanering 22.02.1995

Het decreet van 16.02.1982 houdende maatregelen van

regelt de gebruiksbeperkingen en de voorzorgsmaatregelen

sociaal grondbeleid regelt de wijze waarop gemeenten

i.v.m. deze sites. Tevens biedt het voor OVAM een decretale

>>
107

basis om tussen te komen bij de opmaak van plannen van

2.4. met betrekking tot toerisme en recreatie

aanleg.

Met betrekking tot toerisme en recreatie dient het
ministerieel besluit van 22.12.1983 houdende vaststelling en

Het Besluit van de Vlaamse Regering dd 16.06.1998 regelt

procedure inzake de betoelaging van de verwerving,

de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het

inrichting en uitbreiding van woonwagenterreinen te

beheer van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen.

worden vermeld.

Het decreet van 19.04.1995 houdende maatregelen ter
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimte regelt de heffing op de verlaten en
verwaarloosde bedrijfsruimte. Tevens biedt het een
decretaal kader voor de vernieuwingsprojecten.
Het beheer en de ontwikkeling van watergebonden
terreinen wordt geregeld in het decreet van 04.05.1994

>>

betreffende de N.V. Zeekanaal en watergebonden beheer
Vlaanderen.
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De wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen
omvat bepalingen met betrekking tot
kleinhandelsvestigingen.
2.3. met betrekking tot mobiliteit
Het decreet betreffende de mobiliteitsconvenants van
22.04.2001 bepaalt de basisregels van het
convenantenbeleid.
Het decreet op de basismobiliteit heeft tot doel een vast
minimumaanbod van geregeld vervoer aan te bieden aan
elke bewoner van een woongebied (volgens het
gewestplan) in Vlaanderen.
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Onderstaand worden beleidsplannen van verschillende
(internationale en nationale) niveaus beschreven. Deze

[

beleidsplannen vullen elkaar aan. De basisdoelstellingen van

Ruimtelijke beleidscontext

deze beleidsplannen dienen door de Europese instanties,

1. Internationale planningscontext
alsmede door de nationale, regionale en lokale bestuurlijke
Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) en
en administratieve instanties gemeenschappelijk nagestreefd.

de Tweede Benelux Structuurschets (TBS), besproken vormen
de referentiekaders voor het ruimtelijk beleid op nationaal,

Het subsidiariteitsbeginsel wordt hierbij gerespecteerd.

gewestelijk en streekniveau, zonder echter (juridisch)
bindend te zijn. Hun belang zit vooral in het aanreiken van
planconcepten en in inzichten die het eigen grondgebied en
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belang van de nationale staten of gewesten overschrijden.
Zij geven tevens een beleidskader aan voor structuurbepalende elementen van bovennationaal niveau en
grensoverschrijdende samenwerking.
1.1. Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP)
Het Europees Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief werd
goedgekeurd op de informele bijeenkomst van ministers
verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening te Potsdam in
mei 1999. Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief
is bedoeld als hulpmiddel voor het ruimtelijke ordeningsbeleid ter ondersteuning van economische groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling in de Europese Unie.
Vlaams-Brabant behoort tot het kerngebied van de
Europese Unie, begrensd door de metropolen Londen, Parijs,

Milaan, München en Hamburg.

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt
vertaald in volgende concepten:

De doelstellingen inzake ruimtelijk ontwikkelingsbeleid zijn:

• de selectieve concentratie van stedelijke en economische

• de ontwikkeling van een evenwichtig en policentrisch

activiteiten aan stedelijke knooppunten en in stedelijke

stedelijk systeem en een nieuwe relatie tussen stad en

netwerken en complementair behoud van de openheid;

platteland;
• het waarborgen van een gelijkwaardige toegang tot
infrastructuur en kennis;
• duurzame ontwikkeling, zorgvuldig beheer en
bescherming van natuur en het cultureel erfgoed.
Dit gebiedsgericht Europees beleid wordt o.a. vertaald in

• de verbrede ontwikkeling van de landelijke gebieden met
aandacht voor de productiefunctie (land- en bosbouw,
waterwinning, recreatie), protectiefunctie (bescherming
van natuur,- en landschaps- en milieukwaliteiten) en
leefbaarheidsfunctie (economisch, sociaal en cultureel);
• het behoud en versterking van specifieke concentraties

een aantal richtlijnen en programma’s die de provinciale

van economische activiteiten (havens, luchthavens,

ruimtelijke visie meebepalen, waaronder de Trans-Europese

stedelijke conglomeraten…);

Netwerken (Hogesnelheidsverbinding Parijs-Brussel-KeulenAken-Luik), Natura 2000, Structuurfondsen...

• duurzame mobiliteit door multimodaliteit met als
noodzakelijke voorwaarde een goed ontwikkeld
locatiebeleid;

Het kerngebied van de Europese Unie wordt beschouwd als
de enige grotere economische integratiezone van mondiaal

• het behoud en de ontwikkeling van de natuur en de
verbetering van de ecologische voorwaarden.

niveau.
1.2.1. Vlaams-Brabant binnen de Beneluxdelta
1.2. Tweede Benelux Structuurschets

In de Tweede Benelux Structuurschets worden drie
deelruimten met een eigen karakter en rol onderscheiden.

>>

Kaart 28:

Planningscontext; synthese tweede benelux

De provincie Vlaams-Brabant behoort tot het gebied

structuurschets

"Benelux delta". Deze wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van de meerdere grote zeehavens, een dichte

In de nota Ruimte voor Samenwerking, opgesteld in

concentratie van stedelijke gebieden, stedelijke netwerken

opdracht van de ministers voor Ruimtelijke Ordening van

en economische concentratiegebieden, regionale

Nederland, Luxemburg en de drie Belgische Gewesten,

complexen van intensieve landbouw, een zeer dicht net van

worden beleidsuitspraken met betrekking tot een beperkt

infrastructuur en de aanwezigheid van een groot aantal

aantal thema’s.

internationale functies en activiteiten. Brussel, zetel van
belangrijke Europese hoofdstedelijke functies, staat wat dit
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betreft, bovenaan. Door de concentraties van al deze

tussen dit net en de luchthavens Schiphol en Zaventem en

functies staat het gebied onder grote druk.

de organisatie van het stedelijk en voorstedelijk vervoer;

In de Benelux delta wordt gestreefd naar:
• een verdere concentratie van intensieve activiteiten;
• aandacht voor de leefbaarheid;
• strikte bescherming en waarmogelijk nieuwe

• het opvangen van de bevolkingsgroei en de economische
activiteiten;
• open ruimten en natuurgebieden als complementaire
onderdelen.

ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteiten;
• bescherming van openheid. In termen van open ruimte en

De Benelux-visie is reeds grotendeels vervat in het

buffering van stedelijke gebieden zijn de rivier- en

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ook in de Tweede

beekvalleien, de natuurgebieden, Haspengouw en het

Benelux Structuurschets wordt vertrokken vanuit duurzame

leemplateau ten noorden van Wallonië belangrijk;

ruimtelijke ontwikkeling, het streven naar ruimtelijke

• aandacht voor de verschijningsvorm van de stedelijke

kwaliteit en het stimuleren van diversiteit en samenhang.

functies;
• strikte beheersing van de mobiliteit.

2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
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1.2.2. Vlaams-Brabant binnen de noord-zuidketen
In de Tweede Benelux Structuurschets worden een aantal

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormt een

bestaande en een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden

richtinggevend en deels bindend beleidskader bij de

aangegeven die kaderen in dit beleid. Relevant voor
Vlaams-Brabant is de noord-zuid keten die bestaat uit de
Randstad, de Vlaamse Ruit, het Brussels-Europees
Hoofdstedelijk gebied en de Waalse centrale driehoek. Een
belangrijk deel van Vlaams-Brabant maakt deel uit van de
"Vlaamse ruit". De Vlaamse ruit is een stedelijk netwerk op
internationaal niveau dat een gelijkaardige ontwikkeling
kent als de concurrentiele gebieden in Noordwest-Europa,
m.n. de Randstad en het Ruhrgebied.
Er wordt geopteerd voor:
• het verder geschikt maken van dit gebied voor belangrijke
nationale en internationale en mondiale activiteiten;
• de optimalisatie van het spoorwegennet, de verbinding

Bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

ontwikkeling van de provinciale visie. Het RSV werd op 23

linge openruimteverbindingen) is ruimtelijk structurerend.

september 1997 door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Het vrijwaren en versterken van openruimteverbindingen
tussen de grotere, aaneengesloten gebieden van het

Centrale begrippen in het beleidsdocument zijn een

buitengebied is essentieel voor de continuïteit binnen het

duurzame ruimtelijk ontwikkeling, het respect voor de

buitengebied.

ruimtelijke draagkracht en het streven naar ruimtelijke
kwaliteit. Het ruimtelijk beleid is gericht op het versterken

Op basis van de ruimtelijke principes wordt voor de vier

van de steden en van de open ruimte. Dit beleid wordt

structuurbepalende componenten de gewenste ruimtelijke

samengevat in de metafoor: "Vlaanderen, open en

structuur uitgewerkt:

stedelijk". Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen vat de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen samen

1. Stedelijke gebieden en stedelijke netwerken;

door middel van vier principes:

In stedelijke gebieden wordt een beleid gevoerd waar

• Gedeconcentreerde bundeling;

ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten

Er wordt een selectieve concentratie van de groei van het

zijn, maar steeds met respect voor de draagkracht van het

wonen, het werken en andere maarschappelijke functies in

stedelijk gebied. Het stedelijk netwerk is een complementair

de steden en de kernen van het buitengebied nagestreefd.

en samenhangend geheel van stedelijke gebieden en van

Verweving van activiteiten en functies en respect voor de

structuurbepalende elementen die verbonden zijn door

draagkracht van de stedelijke gebieden staat hier voorop.

infrastructuur. Deze netwerken dienen als een geheel

• Poorten (zeehavens, HST-stations en de luchthaven van

behandeld en uitgewerkt.

Zaventem) als motor voor ontwikkeling;
Door hun bestaande of potentiële positie in het interna-

2. Buitengebied;

tionale communicatienetwerk zijn de poorten elementen

De ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt

van de economische structuur op internationaal niveau.

bepaald door de natuurlijk en de agrarische structuur, de

• Infrastructuren als bindteken en basis voor de locatie van

nederzettingsstructuur en de infrastructuur. Het fysisch

activiteiten;

systeem fungeert als onderlegger. In het buitengebied is het

Het mobiliteitsprofiel van de activiteit wordt afgestemd op

beleid gericht op het behoud, het herstel, de ontwikkeling

het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. Door de poten-

en verweven van de belangrijke structurerende elementen.

tieel goede bereikbaarheid van verkeersknooppunten
hebben deze de beste ontwikkelingsmogelijkheden.
• Fysisch systeem (netwerk van rivier- en beekvalleien, en de
grote aaneengesloten openruimtegebieden met onder-

3. Gebieden voor economische activiteiten;
Opdat Vlaanderen zou concurrentieel blijven, is uitbouw
van moderne kwalitatieve infrastructuur essentieel.
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Concentratiegebieden, meer bepaald de economische

De gebieden die van belang zijn voor Wallonië concentreren

knooppunten, zijn belangrijke troeven en zijn essentieel

zich rond Brussel, Rijsel, Luxemburg en Luik. Deze oefenen

voor het aantrekken van nieuwe investeringen.

alsmaar meer invloed uit op de ontwikkeling van het Gewest.
De Waalse delen van deze gebieden worden beschouwd als

4. Lijninfrastructuur;

"gebieden van transregionale samenwerking".

Het beleid gaat uit van een geïntegreerde benadering van
ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur. Een

De Eurocorridor oost-west (Parijs-Berlijn) lijkt de "Waalse

selectieve verbetering en uitbouw van de verplaatsings-

ruggengraat" links te laten liggen, hoewel deze over het

mogelijkheden met openbaar, collectief en niet-

vereiste potentieel beschikt om Rijsel en Aken-Luik met

gemotoriseerd vervoer is een belangrijk uitgangspunt.

elkaar te verbinden, zonder hinder te ondervinden van de
verzadigde Brusselse entiteit.

De volledige tekst en figuren van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen kan geraadpleegd worden via:

De Eurocorridor noord-zuid verbindt Brussel met

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/index.html

Luxemburg-Straatsburg via Namen. Deze wordt beschouwd
als een potentieel belangrijke Eurocorridor, die dient
uitgebouwd.

>>

3. Structuurplannen van aangrenzende streken
en provincies
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De volledige tekst en figuren van het SDER kan
geraadpleegd worden via: http://sder.wallonie.be/
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Kaart 29:

Planningscontext; aangrenzende deelruimten

3.1. Schéma de Développement de l’Espace Régional
Het Schéma de Développement de ‘l Espace Régional (SDER)
werd op 27 mei 1999 definitief aanvaard door de Waalse
regering. Het moet Wallonië inspireren tot een evenwichtig
dialoog met andere gewesten.
Het beleidsplan richt zich vooral op:
• de polarisatie van de stedelijke gebieden
• verbindende eurocorridors
Bron: Schéma de Développement de l’Espace Régional.

3.2. Gewestelijk Ontwikkelingsplan Brussel

Belangrijke opties zijn:

Het ontwerp van het gewestelijk ontwikkelingsplan werd

• betere levenskwaliteit door recuperatie en vernieuwing

goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke regering op

van het bestaande woningpark en door

20 september 2001.

verfraaiingsprogramma’s zoals verbetering van openbare

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan Brussel (GewOP) bevat

ruimte, heraanleg invalswegen, meer groene ruimte...;

twee operationele doelstellingen.

• versterking van de concurrentiele positie door

• stoppen van de stadsvlucht en het herwinnen van bevolking

aanmoedigingsbeleid voor de economische ontwikkeling

• het behouden van de tewerkstelling en opnemen van haar

door onder meer modernisering van de industriële

rol als economische pool en Europese hoofdstad

activiteiten en herwaardering van de handel en
uitrustingen van het gewest;
• creëren van een toeristisch imago en opwaardering van
toeristische wijken;
• een specifiek veiligheidsbeleid;
• rationeler beheer van de natuurlijke bronnen, met name
de energie en het water;
• specialisatie van de wegen, herwaardering van de open
ruimten en parkeerbeleid om overlast te verminderen.
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Voorgaande doelstellingen worden geconcretiseerd in stadsprojecten met onder meer aanduiding van volgende gebieden:
• gebieden voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting
en stadsvernieuwing;
• hefboomgebieden;
• realisatie van semi-wandelstraten;
• te realiseren groene ruimten;
• te beheren te herkwalificeren en te verbeteren groene
ruimten;
• structurerende intermodale knooppunten;
• stadspoorten;
• aan te leggen gen-stations en spoorwegverbindingen;
Bron: Gewestelijk ontwikkelingsplan Brussel.

• ...

De volledige tekst en figuren van het ontwerp van het
gewestelijk ontwikkelingsplan (GEWOP) kan geraadpleegd
worden via: http://www.gewop.irisnet.be/Nl/info.htm
De kaarten en voorschriften van het gewestelijk
bestemmingsplan kunnen geraadpleegd worden via:

• de historische ruimtelijke context en de bestaande
ruimtelijke structuur als aanknopingspunt en randvoorwaarde voor een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling;
• het aanvaarden en aanwenden van de mobiliteit als
ruimtelijk ordenend principe in een netwerksamenleving.

http://www.gbp.irisnet.be/NL/Frame-menunl.htm
3.3.2. Aangrenzende deelruimten
3.3. PRS Oost-Vlaanderen

De overgang van Oost-Vlaanderen met Vlaams-Brabant

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd

wordt gevormd door de deelruimten "het Oostelijk

op 18 februari 2004

rastergebied", "de Dendersteden" en "het zuidelijk
openruimtegebied".

3.3.1. Algemene doelstellingen
In het PRS Oost-Vlaanderen wordt het begrip "duurzame
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Het Oostelijk rastergebied

ruimtelijke kwaliteit" vertaald in 4 uitgangspunten:

Dit gebied situeert zich ruwweg tussen de E40-autoweg

• herstel van het evenwicht in de ruimtelijke ontwikkeling

Gent-Brussel en de Scheldevallei. Het oostelijk rastergebied

van de verschillende functies, door een gebiedsgerichte

is onderhevig aan een vergaande verstedelijking van het

afweging en complementaire ontwikkelingsperspectieven;

platteland. De woonfunctie heeft het landschap ingepalmd

• omgaan met de eindigheid van de ruimte door verweving
van functies en samengebruik van de ruimte;

onder de vorm van lintbebouwing, waardoor een verrasterd
landschap is ontstaan. De lintontwikkeling ten oosten van
Dendermonde en Aalst sluit aan op gelijkaardige
ontwikkelingen in Vlaams-Brabant.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het vrijwaren van de
leefbaarheid van de openruimtefuncties en versterken van
het belang van de stedelijke centra. Dit betekent dat een
verdere versnippering en inkrimping van het beschikbare
landbouwareaal voorkomen moet worden, dat een verder
afname van natuurwaarden moet tegengegaan worden en
dat de landschappelijke kwaliteiten t.o.v. het wonen de
nodige aandacht verdient. Deze visie wordt vertaald in

Bron: Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen

volgende ruimtelijke principes:

• maximaal gebruik voor openruimtefuncties waarbij vooral
gestreefd wordt naar verweving van de openruimteactiviteiten;
• gedeconcentreerde bundeling van het wonen in een ruime
selectie van kernen en enkele duidelijke centrale plaatsen;
• een verkeerssysteem gericht naar de centrale plaatsen en

bijkomende kleinschalige woonuitbreidingen…;
• herstel van de economische rol op basis van de bestaande
ontsluitingspotenties en de bereikbaarheid vanuit het
eigenommeland;
• de Dender als ruggengraat en randvoorwaarde in de
stedelijke ontwikkeling.

vertrekkend vanuit het openbaar vervoer.
Het zuidelijk openruimte gebied
De Dendersteden

Het zuidelijk openruimte gebied wordt in de gewenste

De stedenrij van Geraardsbergen, Ninove, Aalst, Denderleeuw

ruimtelijke structuur van PRS Oost-Vlaanderen als landelijk

en Dendermonde worden in het PRS Oost-Vlaanderen

landschap en groene long van bovenregionaal belang

samengebracht in de deelruimte "De Dendersteden". Het is

beschouwd. Het ruimtelijk beleid is gericht op het opnieuw

een snoer van oude stedelijke gebieden langsheen de Dender

leefbaar maken van het gebied als openruimte gebied en het

met grotendeels vergelijk-bare kenmerken, knelpunten en

voorkomen van verdere verstedelijking. Concreet betekent dit:

potenties. De stedenrij is een rekruteringsgebied voor

• het fysisch systeem fungeert als kapstok voor de

werknemers naar het kerngebied van Vlaanderen, wat zich

landschapsvormende functies bos, natuur en landbouw. De

onder andere uit in de gerichtheid van de grote pendelstromen

bestaande landschapskenmerken worden als

naar het Brusselse en in mindere mate naar het Gentse en naar

afwegingskader gebruikt voor het creëren van een symbiose

het Antwerpse.

tussen natuur en landbouw;
• het hiërarchisch spreidingspatroon en de cultuurhistorische

In het richtinggevend gedeelte van het PRS Oost-Vlaanderen

waarde van de nederzettingen worden behouden en versterkt;

worden de dendersteden beschouwd als stedelijke

• kleine steden zijn ontwikkelingspolen in de regio;

concentratiepunten in de ontwikkelingen tussen Gent en

• een ontsluitingssysteem dient gericht op de leefbaarheid van

Brussel. Het versterken van de centrale functie betekent dat

de stedelijk-economische structuur en op het vrijwaren van

deze steden terug winnen aan belang als economisch centrum

het rustig karakter van het buitengebied.

en als woonconcentratie met de daarbij horende
woonondersteunende functies ( handel, voorzieningen…) Het

3.3.3. Selecties bij de provinciegrenzen

ruimtelijk beleid vertaald zich in:
• versterking van de Dendersteden als kwalitatieve stedelijke

Open ruimte

kerngebieden door o.m. verbetering van woningen van

Structuurbepalend hydrografische element: de Dender

slechte kwaliteit, opwaarderen van openbaar domein,

Natuurverbindingsgebieden: Heuvellandschap Pajottenland,
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de Dendervallei.
Structuurbepalende elementen: de boscomplexen

Gebieden van primair toeristisch-recreatief belang:

Kravaalbos (Aalst-Meldert) en Buggenhoutbos (Buggenhout)

Geraardsbergen, Dendermonde

Landschapsrelicten: Pajottenland, Dendervallei, Faluintjes,
Kravaalbos en Buggenhoutbos

De volledige tekst en figuren van het provinciaal

Mogelijke pilootprojecten: het Oost-Vlaamse gedeelte van

structuurplan Oost-Vlaanderen kunnen geraadpleegd

het Pajottenland (Ninove/ Denderwindeke en

worden via: http://www.oost-vlaanderen.be/ro/PRS/Index.cfm

Geraardsbergen/ Waarbeke, Moerbeke) ter realisatie van de
gewenste landschappelijke structuur en het oostelijk

3.4. PRS Antwerpen

gedeelte van het gebied met de duizend gaatjes

Het provinciaal structuurplan Antwerpen werd

(Buggenhout, Lebbeke, noordoosten van Aalst) in

goedgekeurd op 10 juni 2001.

prioritaire aandachtsgebieden inzake landschapsbouw.
3.4.1. Algemene doelstellingen
Bebouwde ruimte

>>
118

Het PRS Antwerpen stelt volgende doelstellingen voorop:

Hoofddorpen:Buggenhout (gemeente Buggenhout),

• opnieuw aasluiten bij de natuurlijke structuur;

Lebbeke en Wieze + Royen (gemeente Lebbeke),

• omgaan met fragmentatie en verstedelijking;

Schoonaarde (gemeente Dendermonde) Haaltert+Kerksken

• handhaven van een sterke, geconcentreerde ruimtelijk-

en Denderhoutem + Herlinckhove + Lebeke (gemeente
Haaltert)

economische structuur en ondersteunen van gemeenten
in het buitengebied;
• differentiëren van de bereikbaarheid;

Mobiliteit
secundaire weg type I: N28 van N8 tot de provinciegrens

• fundamenteel verhogen van stedelijke en
openruimtekwaliteiten door ontwerp en inrichting.

secundaire weg type II: N255 van N8 tot de provinciegrens
secundaire weg type III: N47 Dendermonde (Brusselse poort,

3.4.2. Aangrenzende deelruimten

tot provincieweg (Brussel), N9 Erpe- Mere (N46) tot de

In het ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen worden

provinciegrens (Brussel), N8 Ninove (N28) tot provinciegrens

4 hoofdruimten onderscheiden die elk bestaan uit

(Brussel)

verschillende deelruimten.
Toerisme en recreatie

Het Mechelse

Toeristisch-recreatieve aandachtsgebied: "de denderende

De deelruimte maakt deel uit van de hoofdruimte

steden"

"Antwerpse fragmenten". Het Mechelse omvat het

regionaal stedelijk gebied Mechelen en zijn omgeving. Men

bebouwing. Doelstellingen zijn het concentreren van

beoogt hier het creëren van ruimte voor bijkomende

activiteiten aan de randen en versterken van stedelijke

stedelijke functies, het beschermen van de natuurlijke

gebieden. Het middengebied wordt gevrijwaard voor

structuur, en het realiseren van stedelijke vernieuwing.

openruimtefuncties.

Het Stedelijk Landschap Mechelen-Sint-Niklaas

Gebied van de Grote Nete

De provincie ziet het "stedelijk Landschap Mechelen-Sint-

De hoofdruimte "het Netegebied" bestaat uit de

Niklaas", eveneens deel uitmaken van "Antwerpse

valleicomplexen van de Grote en Kleine Nete.

fragmenten", als een stedelijk landschap met culturele en

Voor Vlaams-Brabant is vooral het Gebied van de Grote Gete

natuurlijke potenties in evenwicht. Hier beoogt men het

van belang. Het gebied wordt beschouwd als een kwetsbaar

optimaliseren van de knooppunten, het versterken van

en te koesteren gebied met provinciaal open ruimte belang.

stationsomgevingen en het verdichten van en selectief

Het stimuleren van openruimtefuncties staat voorop.

omgaan met bestaande bedrijventerreinen. Grote

Lintvorming dient beheerst en barrièrewerking beperkt.

natuurlijke gehelen worden beheerd en beschermd,
infrastructuren worden uitgebaat. Daarnaast zal gewerkt

3.4.3. Selecties bij de provinciegrenzen

worden aan complementariteit, overleg en samenwerking.
Open ruimte
Het Mechels Rasterlandschap

Natuurverbindingsgebieden: Tussen het Bos van Moretus en

Het "Mechels Rasterlandschap" wordt in de gewenste

de vallei van de kleine Nete - Kesselse Heide, langs de

ruimtelijke structuur gezien als een agrarisch gebied met

Molenbeek en de Beggelbeek; de Vliet en de Molenbeek

een intense verweving van tuinbouw, open ruimte en

tussen en doorheen de Schelde- en de Rupelvallei (ten
zuiden van Puurs) en de zuidelijk gelegen bos- en
beekcomplexen in Klein-Brabant; de Zenne tussen het
Zennegat en de Barebeek en verder in de richting van
Brussel en de Nete tussen het Zennegat en de samenvloeiing
van beide Netes; de Laak tussen de vallei van de Grote Nete
en het bekencomplex in en rond Tessenderlo (provincie
Limburg);
Landbouwdifferentiatie: Klein-Brabant: landbouwgebied in
een kleinschalig en gesloten coulisselandschap; in de

Bron: Provinciaal structuurplan Antwerpen.

valleigebieden: grondgebonden landbouw; in het oostelijke
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deel van overgang tussen beide provincies: grondgebonden

Rupel - en de Schelde. De steden Antwerpen, Mechelen en

melkveehouderij.

Lier behoren tot dit netwerk.

Structurerende reliëfcomponenten: dalparallelle beken Vliet

Toeristisch-recreatieve knooppunten: Plankendaal en het

en Molenbeek en de stuifzandrug te Bonheiden-Keerbergen

provinciaal recreatiedomein ‘De Nekker’ (ter hoogte van

Openruimteverbinding: het Broekgebied Muizen-Rijmenam

Mechelen).

(Dijlevallei) en de omgeving van het Vrijbroekpark

Gebied van primair toeristisch belang: Mechelen

(Zennevallei) .
De volledige tekst en figuren van het provinciaal
Bebouwde ruimte
Stedelijk netwerk van provinciaal niveau: Lier-Aarschot

structuurplan Antwerpen kunnen geraadpleegd worden via:
http://www.provant.be/

Structuurondersteunende hoofddorpen type I: Puurs,
Willebroek, Westerloo, Meerhout.

3.5. PRS Limburg

Gewoon hoofddorp type II: Hulshout, Putte.

Het provinciaal structuurplan Limburg werd definitief

Selectie kleinstedelijke gebieden met een hoofddorp type III:

goedgekeurd op 13 februari 2003.

Heist-op-den-Berg.
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Gemeenten met hoofddorp type III: Sint-Amands,

3.5.1. Algemene doelstellingen

Bonheiden, Herselt, Laakdal.

Volgende algemene doelstellingen worden in het PRS

de Brabants Poort ter hoogte van Puurs-Willebroek

Limburg geformuleerd:

Kleinhandelsconcentratie van provinciaal niveau die
samenhangen met een stedelijk gebied:
de Brusselsesteenweg (N1).
Mobiliteit
Secundaire wegen type I: N19 tussen E313 en de grens met
Vlaams-Brabant
Multimodaal knooppunt voor personenvervoer van provinciaal niveau: Mechelen-Nekkerspoel en Heist-op-den-Berg
Toerisme en recreatie
Toeristisch recreatief netwerk: steden aan de stroom, het
gebied aan de vier stromen: het Albertkanaal - de Nete - de

Bron: Provinciaal structuurplan Limburg.

• bescherming, beheer en versterking van groene waarden;
• verhogen van het stedelijk draagvlak en versterking van
de kernen;

Droog Haspengouw
Ten zuiden van "Herk en Gete" situeert zich de deelruimte
"Droog Haspengouw" met een te versterken openruimte

• differentiëren en verbreden van het economische profiel;

rol. Landbouw, landschap, natuur, laagdynamisch toerisme

• grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden;

en recreatie moeten worden ondersteund. De agrarische

• meer aandacht voor kwaliteit.

activiteit is de belangrijkste economische drager en ook het
meest bepalend voor het ruimtelijk beeld.

3.5.2. Aangrenzende deelruimten
De provincie Limburg werd verdeeld in een aantal regio’s

3.5.3. Selecties bij de provinciegrenzen

waaronder nog eens 13 deelruimten worden geselecteerd.
Drie van de gebieden vormen de overgang met de provincie
Vlaams-Brabant.

Open ruimte
Droge natuurverbindingen: In Tessenderlo tussen
Grote Beek/Laak en Winterbeek/ Kleine beek en tussen

Het strokengebied

Gerhagen en de vallei van de Grote Laak; in Heers en

Het "strokengebied" behelst onder meer Lummen, Beringen

Tongeren, tussen Herkebeek / Kruisberg en Mombeek

en Tessenderlo, die grenzen aan de Vlaams-Brabantse

(Widooi); in Sint-Truiden en Gingelom, een deel van de

gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het stroken-

Melsterbeekvallei, de bovenloop Cicindriavallei (Voorbeek)

gebied vervult een ondersteunende rol in het netwerk

van bron tot Duras, delen van de valleien Molenbeek,

Midden-Limburg. Het valoriseren van de ligging langs het

Logebeek en deel bovenloop Molenbeek (vallei) tot Duras;

Albertkanaal is belangrijk voor de verdere economische

in Gingelom de Boenebeek; in Halen de vallei van de Gete

ontwikkeling van het gebied.

en de Velpe doorheen het woongebied.

>>
121

Geselecteerde gebieden met ecologische infrastructuur van
Herk en Gete

bovenlokaal belang: Horpmaal, Middelheers (Heers) en

"Herk en Gete" met o.m. de gemeenten Lummen, Herk-de-

Zevenbronnen (Gingelom).

Stad, Nieuwenkerken en Sint-Truiden, heeft in de provincie

Stiltegebied: Gerhagen te Tessenderlo

Limburg een rol inzake landbouw (fruitteelt), natuurontwikkeling en waterbeheersing. Daarnaast heeft zij een

Bebouwde ruimte

beperkte residentiële functie door het dicht netwerk van

Structuurondersteunend kleinstedelijk gebied: Sint-Truiden

linten. Klein- en regionaalstedelijke voorzieningen worden

Structuurondersteunende hoofddorpen: Tessenderlo,

verwezen naar de stedelijke gebieden aan de rand: Hasselt-

Herk-de-Stad, Beringen13

Genk en Sint-Truiden.

Hoofddorp: Paal, Lummen, Halen, Nieuwerkerken, Gingelom,

13

Beringen wordt, in kader van de partiële herzieningen
van het PRS, geselecteerd als kleinstedelijk gebied op
provinciaal niveau.

Beringen–mijn, Koersel, Beverlo
Economisch knooppunt met een sterke rol: Sint-Truiden
Kleinhandelsconcentratie type I: de ringlaan te Sint-Truiden
Mobiliteit
Secundaire wegen type I: N3 van grens provincie VlaamsBrabant tot N3 primaire weg II.
Secundaire wegen type II: N724 van Industrieweg Beringen
tot E313(brug) en N79 van N80 tot Tongeren.
Secundaire wegen type III: N2 van E314 tot E313 en N722 van
N722A (Sint-Truiden) tot N313
Multimodale knooppunten voor personenvervoer van
provinciaal niveau: Sint-Truiden en Tongeren.
Toerisme en recreatie:
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Regionaal toeristische netwerk: Toeristisch-recreatief
netwerk van provinciaal niveau: kastelen en hoeven (droog
Haspengouw ) en de mijnstreek.
Primaire toeristische knooppunten: Toeristisch – recreatieve
knooppunten, type I: Beringen (mijnstreek) , Sint-Truiden en
Tongeren (Haspengouw).
De volledige tekst en figuren van het provinciaal
structuurplan Limburg kunnen geraadpleegd worden via:
http://www.limburg.be/structuurplan/

IV

[

Trends, knelpunten en potenties
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Onderstaand worden trends, knelpunten en potenties
beschreven. In het eerste hoofdstuk komen trends aan bod

[

die zich algemeen manifesteren, en in het bijzonder in
Vlaams-Brabant.
In het tweede hoofdstuk worden de knelpunten besproken

1. Trends

aan de hand van de thema’s open ruimte, bebouwde ruimte,

Suburbanisatie en fragmentatie
Vlaanderen in het algemeen en Vlaams-Brabant in het

mobiliteit en recreatie en toerisme. Potenties worden

bijzonder wordt geconfronteerd met suburbanisatie.
Mensen en maatschappelijke functies verlaten de stedelijke

volgens dezelfde opbouw beschreven in het derde
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gebieden en verspreiden zich over een ruimer gebied.
Suburbanisatie gaat gepaard met fragmentatie van het

hoofdstuk.

landschap. Waar vroeger de steden en de dorpen compacte
en complete gebieden waren, brokkelen deze entiteiten nu
af. De ‘complete’ en ‘compacte’ stad waar zowel wordt
gewoond, gewerkt, gerecreëerd, bestaat in feite niet meer.
De cohesie en de historisch gegroeide structuren verdwijnen.
Allerhande functies en activiteiten waaieren verder uit in het
open gebied. Door deze uitwaaiering ontstaat een
structuurloos en gefragmenteerd beeld van de ruimte. De
verschillende gefragmenteerde delen onderhouden wel heel
wat relaties met elkaar. Het stedelijk gebied evolueert meer
naar een complex geheel van netwerken die de samenhang
handhaven tussen uiteengelegde gespecialiseerde
economische, bestuurlijke, sociale en culturele functies van
bovenlokaal en/of bovenregionaal belang. Dit fenomeen
maakt dat men steeds minder van steden, dorpen of van

platteland kan spreken als morfologisch duidelijk

betreft kwaliteit, herkomst, productiewijze en gezondheid

onderscheidbare entiteiten.

van het voedsel.

Ook cijfermatig is de suburbanisatietrend af te lezen. De

Stijgende woningbehoefte

huishoudensstatistieken leren dat in de periode 1991-2000 in

De woningbehoefte stijgt door de demografische en

Vlaams-Brabant het aantal huishoudens in de

maatschappelijke ontwikkelingen. De gezinnen worden

stedelijkgebiedgemeenten (inclusief de buitengebieddelen

kleiner en het aantal alleenstaanden en bejaarden neemt

van deze gemeenten) toegenomen is met ca. 6% tegen bijna

toe. De ruimtebehoefte per woning wordt kleiner, zo kan

12% in de buitengebiedgemeenten. Van de totale aangroei

een toename van het aandeel appartementen worden

van het aantal gezinnen in Vlaams-Brabant in deze periode,

verwacht.

situeerde minstens 57% zich in de buitengebiedgemeenten.
De uitvlakking van de verschillen tussen stad en platteland is

Bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

ook het resultaat van het ontstaan en de uitdeining van

werd een prognose gemaakt wat betreft de aangroei van

‘regionale woningenmarkten’. Onder andere de

het aantal gezinnen in de periode 1992-2007. Op basis

toegenomen mobiliteit en verschillen in

hiervan werd een behoefte aan 65.919 bijkomende

onroerendgoedprijzen, hebben er toe geleid dat de regio die

woningen voor Vlaams-Brabant vooropgesteld tegen 2007.

in overweging wordt genomen bij de keuze van de

Er zijn echter (nadien) nog verschillende prognoses gemaakt

woonplaats (in principe nabij de plaats van tewerkstelling

van de aangroei van het aantal gezinnen. De meeste liggen

en/of voorzieningencentrum), nu veel groter is dan vroeger.

hoger dan de prognose uit het RSV. De MIRA-prognose14 die
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het meest aansluit bij het huidige reële tempo van
Een veranderende agrarische sector

gezinsverdunning geeft voor de periode 1991-2007 een

Onder meer door de toenemende verstedelijkingsdruk

resultaat van 88.878 bijkomende gezinnen. De prognose van

wordt de agrarische sector geconfronteerd met een

Meulemans15 geeft 87.939 bijkomende gezinnen voor de

verkleining en versnippering van het totale landbouwareaal.

periode 1991-2010. In beide prognoses is weliswaar rekening

Het aantal bedrijven neemt af. Globaal gezien treedt

gehouden met inwijking naar de provincie terwijl in de RSV-

tegelijkertijd schaalvergroting van bedrijven op.

prognose geen rekening gehouden is met migraties.

De agrarische sector wordt ook geconfronteerd met een

De prognose van het aantal bijkomende gezinnen en de

veranderende aard van de werkgelegenheid in de agrarische

hieruit voortvloeiende taakstelling inzake bijkomende

sector. Er is sprake van een toenemende marktgerichtheid

woningen uit het RSV, betekent voor Vlaams-Brabant dan

door de vraag naar een grotere diversiteit en kwaliteit van

ook eerder een onderschatting van de reële behoefte aan

producten. Consumenten stellen hun specifieke eisen wat

bijkomende woningen, temeer daar Vlaams-Brabant het

14

prognoses opgemaakt t.b.v. het milieurapport
Vlaanderen

15

prognose opgemaakt t.b.v. woonbehoeftenonderzoek
Vlaanderen, 1995-2010

voorbije decennium een gemiddeld jaarlijks

Toenemende tertialisering

inwijkingsoverschot van ca. 0,3% van de bevolking kende.

16

De evolutie naar een netwerkeconomie gaat gepaard met
een voortgaande tertialisering. Dit is deels verbonden met de

>>
126

Evolutie naar een netwerkeconomie

ontwikkeling van de internationale netwerkeconomie,

In de huidige netwerkeconomie gaan steeds meer bedrijven

waarbij heel wat ‘productieactiviteiten’ worden

zich terugplooien op hun kernactiviteiten. Andere taken,

geherlokaliseerd naar lagere loonlanden, terwijl de

zowel productie en diensten die hier niet bij passen, worden

beslissingscentra en kennisactiviteiten hier gevestigd blijven.

uitbesteed. Transport- en distributieafdelingen worden

Ook de sterke ontwikkelingen in de informatie- en

verzelfstandigd of verkocht. Ook inzake dienstverlening

communicatietechnologie leidt tot nieuwsoortige (eerder

(catering, onderhoud en schoonmaak, administratie,

tertiaire) bedrijvigheid.

consulting, onderzoek…) wordt gebruik gemaakt van

Deze ontwikkeling leidt ruimtelijk tot een groeiend aandeel

externe bedrijven. Op die manier ontstaan (internationale)

van (grootschalige) kantoorcomplexen in de (regionale)

netwerken van bedrijven die verticale (toelevering) en/of

economische structuur. Deze kantoren hebben veelal geen

horizontale (partnerschappen) relaties met elkaar kunnen

loketfunctie naar de bevolking (geen voorziening in de zin

hebben. Ten gevolge van de netwerkeconomie treedt zowel

van diensten naar de bevolking) en kunnen beschouwd

schaalvergroting als schaalverkleining op. Schaalvergroting

worden als bedrijvigheid. Bovendien wordt het onderscheid

wijst op het ontstaan van een virtueel netwerk van

tussen productie enerzijds en een louter kantoorfunctie

grensoverschrijdende samenwerking van bedrijven. Deze

anderzijds vager. Dit uit zich ook in de bedrijfsgebouwen.

samenwerkende bedrijven kunnen wereldwijd verspreid zijn.

Ook dergelijke tertiaire activiteiten stellen vaak een aantal

Door uitbesteding van activiteiten treedt op niveau van

voorwaarden aan hun locatie:

bedrijven schaalverkleining op. Hierdoor worden veel KMO’s

• een goede (regionale) bereikbaarheid;

ingeschakeld in de (internationale) economische structuur.

• de nabijheid van gekwalificeerd personeel ((specifieke)

Voor bepaalde bedrijven kan geografische nabijheid bij

• de nabijheid van een hoog voorzieningenniveau;

bedrijventerreinen ontstaat. Transport vormt een belangrijke

• representatieve en imagoversterkende locaties;

schakel in het economisch functioneren. Producten uit

• een kwalitatieve en comfortabele omgeving en

internationale vervoersstromen dienen just-in-time geleverd.
Logistieke bedrijven fungeren als tussenschakel door de

16

bron: NIS

opleidingsmogelijkheden in de omgeving);

andere bedrijven belangrijk zijn, waardoor clustering op

gebouwen;
• vaak ook in de nabijheid van andere (gelijkaardige)

coördinatie van deze vervoersstromen op zich te nemen.

activiteiten (bv. in kantorenpark, wetenschapspark… soms

Geografische nabijheid van deze logistieke bedrijven zal

zelfs zeer specifiek, denk bv. aan de ‘Valley’s').

naargelang de aard van de levering, belangrijk zijn.

Grotere verplaatsingsbehoeften en verplaatsingsafstanden

druk zijn onder meer gezinsverdunning en de voorkeur van

Als gevolg van de gefragmenteerde ruimte, die tot zeer

een groot deel van de bevolking voor perifere verkavelingen

complexe en uitgebreide netwerken aanleiding geeft,

in een groene omgeving. Het wonen wordt meer en meer

vergroten de verplaatsingsbehoeften en de verplaatsings-

gefragmenteerd over grote oppervlakten. Bovendien is er

afstanden steeds meer. In het stedelijk conglomeraat worden

vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. Ook de effecten van

de verplaatsingen tussen alle gefragmenteerde delen even

de Vlaamse milieureglementering dienen vermeld. Door de

belangrijk. Zij vinden plaats in alle richtingen en verlopen

strengere milieunormen worden een aantal bedrijven

zeker niet louter geconcentreerd naar de grotere centra.

gedwongen zich buiten het woongebied te vestigen, wat

Fragmentatie en desurbanisatie zijn fenomenen die een

meestal gepaard gaat met inname van open ruimte.

goede exploitatie van het openbaar vervoer bemoeilijken.

Deze verstedelijkingsdruk uit zich in het dichtslibben van de
open ruimte en aantasting van de natuurlijke en

Recreatief en individualistisch invullen van de vrije tijd.

landschappelijke structuur. Ook de landelijke gebieden in de

De tijd die besteed wordt aan toerisme en recreatie neemt

provincie kennen een verstedelijkingsdruk. Deze gebieden

niet meer toe, wel is er een lichte stijging merkbaar van het

dreigen hun plattelandskarakter te verliezen door de

besteedbaar inkomen. Deze tijd wordt steeds meer recreatief

externe ontwikkelingen uit de nabije stedelijke gebieden

en individualistisch ingevuld.

(suburbanisatie) en door interne ontwikkelingen,

De belangrijkste groei wordt verwacht in de categorie korte

voornamelijk in de landbouwsector.
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vakanties. Er is sprake van een toenemende interesse voor
themaparken (niet enkel voor kinderen, maar ook voor

Naast de verstedelijkingsdruk en de daarmee samenhangende

volwassenen) en voor kleinere dorpen en vakantie en

problemen is er het probleem van het illegaal bodemgebruik,

recreatiecentra. Er is een toenemende belangstelling voor de

onder andere in de vorm van illegale weekendverblijven,

eigen streek, voor het platteland en voor de natuur.

ontbossingen, aanleg van parkeerplaatsen in landbouwzone
en bebouwing in valleigebieden. De bouw van weekendverblijven gaat vaak gepaard met de aanplanting van

2. Knelpunten

>>

streekvreemde vegetatie (Pajottenland, boscomplexen tussen
het Rupelbekken en de Zenne, Demer- en Laakvallei).

2.1. Open ruimte
2.1.1. Met betrekking tot de natuurlijke structuur
Vlaams-Brabant wordt geconfronteerd met een

Het centrale probleem met betrekking tot natuur is het

verstedelijkingsdruk vanuit Brussel en in mindere mate

verlies van biotopen en biodiversiteit. Dit is toe te schrijven

vanuit Leuven. Oorzaken van deze sterke verstedelijkings-

aan verschillende oorzaken.

Versnippering

waarneembaar.

De open ruimte wordt sterk versneden en versnipperd. Een

Anderzijds zorgen deze menselijke ingrepen voor

typisch voorbeeld zijn de landelijke woongebieden die de

problematische overstromingen op plaatsen waar dit niet

oorspronkelijk geïsoleerde woonkernen met elkaar verbinden.

gewenst is.

Tussen woonlinten en excentrische verkavelingen blijven kleine
open gebieden, fragmenten en eilandjes over die onderling

Recreatie

weinig of geen samenhang meer vertonen en de continuïteit

In reliëfrijke gebieden verstoren mountainbikes en

van de open ruimte verbreken. Door versnippering gaat de

motorfietsen de rust en veroorzaken ze erosie. In sommige

ruimtelijke samenhang tussen de biotopen verloren. Verlies

regio’s wordt recreatie geïntensiveerd, wat gepaard gaat met

van biodiversiteit is een mogelijk gevolg.

zware infrastructuurwerken, zoals het betonneren van wegen
en de uitgraving van visvijvers.

Verdroging en problematische overstromingen
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Overbelasting door recreatie gaat gepaard met de

Verdroging wordt veroorzaakt door de activiteiten die de

verdwijning van bepaalde ecotopen, zoals heidevegetatie en

afvoer van grondwater verstoren, zoals uitbreiding van de

versnippering van bossen. Door recreatief medegebruik, ook

verharde oppervlakte door verstedelijking, hogere

door passieve recreatie, kan de tolerantiegrens van de

verdamping door gewijzigd bodemgebruik en

natuurgebieden worden overschreden. Ook maneges en

waterbeheersingswerken (het rechttrekken en uitdiepen van

hobbylandbouw zorgen voor verstoring van natuurwaarden.

beken en verhoogde ont- en afwatering). Andere oorzaken
zijn de activiteiten die de afvoer van het grondwater

Vervuiling

versterken, zoals: grondwaterwinning voor landbouw,

Oppervlaktewater wordt nog steeds zwaar rechtstreeks

industrie en drinkwatervoorziening en de snellere afvoer

vervuild door aangrenzend ruimtegebruik: meststoffen,

door waterbeheersingswerken.

pesticiden en herbiciden van omliggende landbouwpercelen,

Waterbeheersingswerken kunnen rechtstreeks leiden tot

rechtstreekse lozing van afvalwater vanuit de bebouwde

habitatverlies, bijvoorbeeld door het systematisch betonneren

ruimte, verontreinigingen vanuit de industrie (zware metalen,

of het aanleggen van schanskorven. Daar collectoren dikwijls

chemicaliën)…Gevolgen zijn een geringe

in natuurgebieden worden aangelegd, kunnen

(drink)waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van

waterbeheersingswerken en werken van milieuhygiënische

waterlopen… Praktisch alle Vlaams-Brabantse bekkens

aard onrechtstreeks leiden tot de beschadiging van talrijke

hebben te kampen deze watervervuiling. Het bekken van de

beekvalleien.

Mark in het Pajottenland vormt een uitzondering op de regel.

In alle aan verdroging onderhevige gebieden is het

De Zenne is qua vervuiling wellicht de uitschieter. Dit laatste

verdwijnen van vochtige indicatoren en van oude bossoorten,

geldt ook sterk voor de bekkens in het Hageland (Dijle, IJse,

Velpe) en in Haspengouw (beide Getes). Naast ruimtelijke

De aanleg van een fijnmazig net van verkeerswegen en de sterk

problemen zijn er de problemen met betrekking tot het behoud

verspreide bewoning hebben niet alleen een versnippering tot

van de grondwaterkwaliteit en de trage aanleg van rioleringen.

gevolg van de open ruimte maar ook een aantasting van de stilte

Licht- lucht- en bodemverontreiniging doen zich in het

(cf. stiltekaarten van de provincie Vlaams-Brabant). De stilte, als

bijzonder voor op industrieterreinen, langs de steenwegen, op

één van de traditionele eigen belevingswaarden van de

en rond de luchthaven (stank) en omheen de verbrandingsoven

landelijke gebieden, is daardoor een steeds zeldzamer goed

Neder-over-Heembeek.

geworden.
Het toenemend autoverkeer, de toename van het luchtverkeer

Intensivering van landbouwactiviteiten,

op Zaventem en de aanleg van verschillende nieuwe

vermesting en verzuring

spoorweglijnen (H.S.T.) zullen de hinder in deze fel versneden

Intensivering van de landbouwactiviteiten komt voor in

provincie nog doen toenemen. Ook grootschalige (openlucht)

marginale zones. Door de verbeterde technieken worden voor

manifestaties generenen verkeer en geluidsoverlast.

landbouwdoeleinden ook minder geschikte gronden
aangesneden.

2.1.2. Met betrekking tot de agrarische structuur

Schaalvergroting binnen de landbouw gaat vaak gepaard met
het verdwijnen van kleine landschapselementen. Dit leidt tot

Afname van het landbouwareaal

een verlies aan verbindingsstructuren en tot habitat-, en

De agrarische sector wordt geconfronteerd met een dalend

diversiteitverlies Sommige soorten zijn immers afhankelijk van de

landbouwareaal, door suburbanisatie van wonen, werken en

aanwezigheid van kleine landschapselementen.

infrastructuuruitbreidingen. Het probleem doet zich vooral
voor in het Hageland, Pajottenland, Leuven en Aarschot.

Populieren en streekvreemde soorten

Hiertegenover staat een stijgende vraag vanuit de

Een algemene tendens binnen Vlaams-Brabant is de omvorming

landbouwsector naar gronden voor akkerbouw in geheel

van vochtige weilanden tot populierenbossen met een geringe

Vlaams-Brabant en naar gronden voor grondgebonden vee in

biologische en ecologische waarde. In minder vochtige streken

het zuidwesten van de provincie.

bevoordeelt de bosbouw streekvreemde soorten met vooral

Gelet op de verstedelijkingsdruk, is de afname van het

Amerikaanse eik.

landbouwareaal nadelig voor de instandhouding en het beheer
van de open ruimte. In bepaalde streken dreigt het typische

Verstoring of hinder

landbouwkarakter definitief verloren te gaan.

Licht-, geur- en geluidshinder doet zich voor op
industrieterreinen, langs de steenwegen , op de luchthaven
(stank) en omheen de verbrandingsoven Neder-over-Heembeek.

Schaalvergroting
Schaalvergroting van landbouwbedrijven heeft belangrijke
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gevolgen voor de verschijningsvorm van de open ruimte.

verlaten bedrijfsgebouwen in het landbouwgebied. Een meer

Schaalvergroting kan aanleiding geven tot erosie, vooral de uit-

specifiek probleem vormt de herbestemming van de serres van

batingswijze en de mate waarin de landbouwer rekening houdt

druiventeelt.

met de draagkracht van de bodem zijn belangrijke factoren met

Veel agrarische gebouwen veranderen van functie. Veelal gaat

betrekking tot de erosiegevoeligheid van de bodem.

het om woningen en om tweede verblijven. Soms rijzen
conflicten tussen landbouwers en andere inwoners van het

Toenemende bemestingsdruk

buitengebied omwille van de sterk toegenomen bedrijvigheid

De bemestingsproblematiek in Vlaams-Brabant is, in vergelijking

rond de hoevegebouwen zelf met grote geventileerde

met andere provincies, beperkt. Doch, verwacht wordt dat deze

koelruimtes, een groeiend machinepark. Geurhinder afkomstig

bemestingsdruk in de toekomst zal toenemen zodat de relatief

van intensieve veehouderij wordt soms als hinder ervaren.

gunstige positie van Vlaams-Brabant zal worden aangetast. Het

Daarnaast vinden in een aantal gewezen agrarische gebouwen

aandeel van grondloze veehouderij is op dit moment nog gering,

meer commerciële functies onderdak (restaurant, café, hotel...)

maar het aantal grondgebonden bedrijven daalt.

Ook deze activiteiten zorgen voor problemen inzake aantasting
van het landschap, verwevenheid met de aanpalende

Leefbaarheid
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landbouwactiviteiten en commerciële functies.

De leefbaarheid van de kleine landbouwbedrijven is in gevaar
onder meer door een laag rendement. In Vlaams-Brabant is het

Verzuringsgevoelige gebieden en grondloze

gemiddelde bruto-inkomen per ha landbouwgrond relatief

veehouderij

lager dan in de rest van Vlaanderen door een lagere graad van

De verzuringsproblematiek ten gevolge van de ammoniakuitstoot

intensivering.

uit de veehouderij is, alhoewel minder stringent dan in andere
provincies, een probleem waarmee de sector steeds meer en meer

Geringe bedrijfsopvolging

rekening zal moeten houden. De nabijheid van veehouderijen ten

Het aandeel opvolgers voor bedrijven met een bedrijfsleider van

opzichte van verzuringsgevoelige gebieden (zoals bossen en

50 jaar of meer is laag. De landbouw in Vlaams-Brabant wordt

natuurgebieden) vormt een belangrijk knelpunt. In toepassing

geconfronteerd met een geringe opvolgingsgraad en

van het milieuvergunningsdecreet en het mestdecreet is

uitbollende bedrijven.

uitbreiding in de veehouderij momenteel onmogelijk. Bestaande
hinder zal eventueel via deze regelgeving moeten beperkt en/of

Herbestemming van verlaten bedrijfsgebouwen en

voorkomen worden.

zonevreemdheid
Een belangrijk probleem als gevolg van de vermindering van het

2.1.3. Met betrekking tot het landschap

aantal landbouwbedrijven, is het herbestemmen van hoeven en

De gelaagdheid van de ruimtelijke structuur brengt het conflict

aan het licht tussen de oorspronkelijke landschappelijke

uitgeruste weg (1997) voor de Vlaams-Brabantse gemeenten17,

structuur en de patronen die daarna zijn ontwikkeld. De

blijkt dat dit aanbod zich vooral (ca. 61%) in de buitenge-

beeldwaarde en de verschijningsvorm van het landschap

biedgemeenten bevindt. In de stedelijkgebiedgemeenten dus

wordt aangetast en dit wordt onder meer veroorzaak door

ca. 39%, waarbij dan nog verondersteld kan worden dat een

• de talrijke autosnelwegen op grondgebied van Vlaams-

groot deel van dit aanbod niet in het stedelijkgebieddeel

Brabant en de infrastructuren die bij autosnelwegen horen

maar in het buitengebieddeel van deze gemeenten is

(parkings, pompstations...);

gesitueerd. Dit terwijl in het RSV net wordt gestreefd naar

• de uitvoering van een aantal werken die betrekking

een verhouding met minstens 50% van de bijkomende

hebben op andere structureel belangrijke elementen, zoals

woningen in de stedelijke gebieden in de periode 1992-2007.

rivieren, beken, wegen, spoorlijnen en kanalen. (bv.

Bovendien was de aangroei van het aantal woningen in de

verbreding en verharding van holle wegen;

voorbije jaren van de planperiode al groter in de

• het verdwijnen van streekgebonden bouwtechnieken en

buitengebiedgemeenten dan in de stedelijke gebieden.

bouwstijlen en het uitvoeren van uniforme

M.a.w. in het buitengebied is het aanbod aan onbebouwde

verkavelingpatronen;

percelen globaal gezien veel groter dan wenselijk.

• egalisatiewerken;

Hierbij kan bovendien opgemerkt worden dat het aanbod

• schaalvergroting binnen de landbouw.

aan onbebouwde percelen langs uitgeruste weg zich

Deze nieuwe patronen kunnen leiden tot versnippering van

vermoedelijk in grotere mate in de linten (woongebied met

het landschap waarbij maatgevende elementen in het

landelijk karakter, verkavelingen…) dan in de kernen

landschap tot gefragmenteerde relicten worden herleid.

situeert. M.a.w. ondanks de vooropgestelde

Kleine landschapselementen verdwijnen steeds meer en er

gedeconcentreerde bundeling zal de verlinting en de

treedt uniformisering van de traditionele landschappen op.

versnippering zich nog ten dele doorzetten.

2.2. Bebouwde ruimte
2.2.1. Met betrekking tot de nederzettingsstructuur
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Stijgende grondprijzen en sociale verdringing
Door een slechte bereikbaarheid, een gevoel van
onveiligheid en een onaantrekkelijke woonomgeving

Huidig aanbod ondersteunt de verdere

verlaten inwoners en bedrijven de stad. Hierdoor ontstaat

suburbanisatie

een verstedelijkingsdruk op de omliggende open ruimte

Het al dan niet realiseren van bijkomende woningen hangt

vanuit Brussel en in mindere mate vanuit Leuven. Het

nauw samen met de zonering voor wonen in de bestem-

belangrijkste gevolg van deze druk zijn stijgende

mingsplannen (het aanbod aan bouwmogelijkheden). Op

grondprijzen.

basis van de inventaris aan onbebouwde percelen langs de

Vooral de hogere inkomens hebben de middelen om de

17

bron: provinciale dienst Huisvesting, eigen verwerking:
er wordt van uitgegaan dat ca. 30% van deze percelen
in de periode 1997-2007 op de markt zou komen.
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steden te verlaten en te wonen in meer perifere gebieden,

Door het gebrek aan sociale huurwoningen worden deze

in het bijzonder in de rand rond het Brussels gewest. In de

gezinnen a.h.w. verwezen naar de residuele woningmarkt

grootstedelijke gebieden gaan mensen met een laag

van woningen van onvoldoende kwaliteit en comfort

inkomen de slechte woningen bewonen. Deze

en/of andere vormen van het ‘grijze’ wonen (permanente

bevolkingsgroep heeft geen geld voor renovatie, waardoor

bewoning op kampeerterreinen, wonen in garages…).

de kwaliteit van het wonen verder achteruit gaat. Het

Veelal betekent dit ook dat ze geografisch naar bepaalde

wegtrekken van de kapitaalkrachtigen uit de steden zorgt

plekken worden verdrongen (bv. oude stedelijke

dat door de daling van de inkomsten de stedelijke dynamiek

arbeiderswijken, kampeerterreinen in het

afneemt.

buitengebied…), waar de sterke concentratie leidt tot een

Tegelijkertijd doet zich echter ook een omgekeerde

negatief imago en verdere achtergesteldheid.

beweging voor, van kansarmen die de stad ontvluchten,

Bovendien is het beperkte aanbod aan sociale

veelal omwille van de woonomgevingskwaliteit

huurwoningen ongelijkmatig gespreid. In het geheel van

(imagoprobleem van de sociale huurwoningen omwille van

de stedelijkgebiedgemeenten bedroeg het aandeel sociale

concentratie en bebouwingsvorm). Ze komen echter niet

huurwoningen in 2000 ca. 5,5% van het aantal gezinnen,

terecht in het reguliere woningaanbod in het buitengebied

wat overeenkomt met het Vlaamse gemiddelde. Tussen de

maar betrekken tweede verblijven, kampeerterreinen… Het

stedelijke gebieden onderling zijn er wel grote verschillen.

is niet alleen de omgevingskwaliteit die hen naar deze

Het aandeel situeert zich vooral in een aantal gemeenten

plekken trekt; de betaalbaarheid dwingt hen welhaast tot

van het VSGB (Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Sint-

dit alternatief, aangezien het aanbod aan voor hen

Pieters-Leeuw), in Leuven, Halle en Diest.

betaalbare huisvesting (goedkope of sociale huurwoningen)

In het geheel van de buitengebiedgemeenten bedroeg het

in het buitengebied beperkt is.

aandeel sociale huurwoningen in 2000 slechts 1,6%. Enkel
in Kapelle-op-den-Bos en Landen situeerde het aandeel

Tekort aan aangepaste woningen voor bepaalde

zich op het gemiddelde niveau van het Vlaamse Gewest. In

doelgroepen

16 buitengebiedgemeenten waren er in 2000 geen sociale

Onbetaalbare bouwpercelen en hoge woningbouwprijzen

huurwoningen bij de VHM geregistreerd. Eerder

veroorzaken voor bepaalde doelgroepen problemen. Het

onderzoek wees uit dat in de regio’s waar het gemiddeld

aanbod aan sociale huurwoningen in Vlaams-Brabant is

inkomen in de provincie het laagst ligt – de oostelijke en

veel te laag t.o.v. de effectieve behoefte. In de periode

zuidwestelijke regio’s – ook net het aandeel sociale

2000-2007 zou de provincie minstens 25.260 bijkomende

huurwoningen het laagst is, vooral dan in de

sociale huurwoningen moeten voorzien om aan de

buitengebiedgemeenten. In deze regio’s was/is ook het

effectieve behoeften te voldoen.

aanbod aan beschikbare gronden in eigendom van de

sociale huisvestingsmaatschappijen klein.

verblijven een vermindering van het beschikbare aanbod
aan recreatieve verblijfsmogelijkheden, waarvoor dan weer

Door de toenemende gezinsverdunning verhoogt de vraag

elders bijkomende ruimte aangesneden moet worden.

naar huurwoningen.

• Sociaal

Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking stijgt de

Het permanent wonen op kampeerterreinen en in tweede

behoefte aan bejaardenwoningen

verblijven moet, voor wat betreft Vlaams-Brabant, vooral
gezocht worden in het ontbreken van alternatieven

Permanent wonen op kampeerterreinen en

(betaalbaar wonen, in rustige groene omgeving, in hechte

weekendverblijfsparken

gemeenschappen). Een van de belangrijke oorzaken van

Een gevolg van het tekort aan betaalbare sociale

permanente bewoning op kampeerterreinen of in tweede

huurwoningen is het permanent wonen op kampeerterreinen

verblijven, is het in gebreke blijven van de reguliere (sociale)

en in weekendverblijfparken. De problematiek van

huisvestingsmarkt, als vangnet voor lagere

permanente bewoning op kampeerterreinen en in tweede

inkomensgroepen.

verblijven situeert zich (veelal) op drie vlakken:

De situatie verschilt weliswaar van gebied tot gebied.

• Juridisch

Algemeen kan gesteld worden dat de sociale problematiek

de permanente bewoning strookt niet met de

(kansarmen waarvoor betaalbare alternatieven met

bestemmingsvoorschriften

gelijkaardige kwaliteiten ontbreken) vrij algemeen is bij de

• Ruimtelijk

permanente bewoning op kampeerterreinen in Vlaams-

Heel wat tweede verblijven liggen in ruimtelijk kwetsbare

Brabant. Onder de permanente bewoning in tweede

en/of waardevolle gebieden (bossen, valleien, waardevolle

verblijven kunnen echter ook meer bemiddelde bewoners

landschappen…), net omwille van deze kwaliteiten van

aangetroffen worden.

dergelijke gebieden. De permanente bewoning van tweede
verblijven heeft hierbij een grotere impact op de omgeving

Over de omvang van de problematiek in Vlaams-Brabant is

dan tijdelijke verblijfsactiviteiten. De dagelijkse

totnogtoe weinig zicht. Er zijn wel studies geweest en nog

woonactiviteiten brengen een grotere dynamiek voort, en

lopende, maar een echte kwantificering en situering blijft

stellen meer eisen wat betreft wooncomfort,

moeilijk, o.a. omdat niet alle permanente bewoners ook als

nutsvoorzieningen (postbedeling, huisvuilophaling,

dusdanig geregistreerd staan.

riolering…), ontsluiting (bv. openbaar vervoer) en de
aanwezigheid of bereikbaarheid van voorzieningen

M.b.t. het permanent wonen in tweede verblijven/op

(handel, scholen…).

kampeerterreinen kunnen een aantal sociale knelpunten

Bovendien betekent permanente bewoning van tweede

aangehaald worden:
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• de bedenkelijke kwaliteit van het permanent wonen in

zij op korte of op lange termijn met uitdrijving bedreigd.

heel wat tweede verblijven (gezondheid en basisuitrusting

Ook de aard van het probleem verandert. Het rondtrekken

woning) en de problemen samenhangend met een veel

evolueert meer en meer naar een sedentair gedrag. Dit

aanwezig zijn van geïsoleerde ligging (bereikbaarheid

betekent dat de behoefte aan goed uitgeruste terreinen en

voorzieningen en dienstverlening);

aan aangepaste voorzieningen vermeerdert en dat de

• woononzekerheid, veelal samenhangend met de
juridische problematiek van zonevreemdheid, illegaliteit

integratie met de plaatselijke leefgemeenschap belangrijker
wordt.

en het hier tegenoverstaand onduidelijk gedoog-,
opsporings- en vervolgingsbeleid. Maar ook ten gevolge

Lage woonkwaliteit in nabijheid van grote

van de afhankelijkheid van derden (uitbater van de

bedrijven en van de luchthaven

kampeerterreinen, sociale bouwmaatschappijen…);

laat de woonkwaliteit in de omgeving van enkele bedrijven

kansarmen in dergelijke woonvormen, met de

te wensen over. De woonkwaliteit komt in het bijzonder in

kansarmoede spiraal die hiermee gepaard gaat;

gedrang in de omgeving van het vliegveld te Zaventem.

• anderzijds, en dan niet van uit de ogen van de bewoner
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Omwille van lawaaioverlast, geurhinder, stortproblemen...

• de ‘gettovorming’ bij grotere concentraties van

2.2.2. Met betrekking tot de ruimtelijk-economische structuur

van de kampeerterreinen of de weekendwoning, de
goedkope en wederrechtelijke manier waarop deze

Achteruitgang van de secundaire sector

permanente bewoning tot stand is gekomen om

Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door een groeiende

individuele woonwensen (groen, rust) in te vullen, vaak

tertiaire sector, maar ook door een achteruitgang van de

ten koste van de goede ruimtelijke ordening en (dus) het

secundaire sector. De hoge grond- en huurprijzen in de

algemeen belang. Dit terwijl ook anderen deze

Brusselse regio en de minder goede bereikbaarheid hebben

woonwensen koesteren maar hieraan niet tegen dezelfde

een negatieve invloed op de autochtone, lokale en meer

prijs en op een legale manier invulling kunnen geven.

productiegerichte activiteiten. Bovendien worden secundaire
bedrijven weggedreven uit de stedelijke gebieden omwille

Onvoldoende ruimte voor woonwagenbewoners

van milieuredenen, expansiebehoeften...

In de provincie Vlaams-Brabant leven bijna 200 gezinnen in

De traditionele industriële as van de Zennevallei kent een

woonwagens. Slechts een klein aantal ervan (ongeveer 40

sociaal-economische achteruitgang.

gezinnen) kan terecht op terreinen waar woonwagens

Vooral het zuidelijk gebied wordt gekenmerkt door een

legaal mogen staan en waar een minimale uitrusting

dalende werkgelegenheid, samenhangend met een

aanwezig is. De overige gezinnen worden gedoogd of

achteruitgang van voornamelijk de secundaire sector. Deze

beschikken over een vergunning. In beide gevallen worden

achteruitgang wordt onvoldoende gecompenseerd door een

vooruitgang in de tertiaire sector. De bedrijventerreinen

een grote vraag naar bedrijfsgronden in de regio Vilvoorde –

gelegen op deze as, worden als minder aantrekkelijk

Zaventem. De bedrijventerreinen in de Zennevallei ten

beschouwd door het bedrijfsleven.

zuiden van Brussel kennen een eerder negatief imago. Het
imago en de status van de terreinen in de regio Vilvoorde-

Onvoldoende aanbod bedrijventerreinen
Onder meer door de ruimtelijke nabijheid van een

Zaventem zijn er hoger, onder meer door de nabijheid van
de luchthaven.

economisch attractief Brussels Gewest, is de behoefte aan
bedrijventerreinen groot. De behoefte aan

Algemeen toenemende maatschappelijke

bedrijventerreinen voor nieuwe bedrijven en voor de

contestatie bij vestiging van bedrijven

herlokalisatie en uitbreiding van bestaande bedrijven, kan

Men kan een toenemende maatschappelijke contestatie

niet opgevangen worden binnen het huidige aanbod.

vaststellen die zich onder meer uit ten opzichte van

De relatie tussen vraag en aanbod met betrekking tot

ambachtelijke en industriële bedrijvigheid in of in de

bedrijfsgronden ligt niet alleen op het kwantitatieve maar

onmiddellijke omgeving van de woonkernen. Bewoners

ook op het kwalitatieve vlak. Het aanbod blijkt in een aantal

accepteren moeilijk dat dergelijke bedrijven, zelfs al zijn zij

gevallen niet genoeg te zijn aangepast aan de kwalitatieve

niet of nauwelijks hinderend voor de woonfunctie, in het

vraagaspecten. Steeds meer investeerders hechten belang

woongebied worden ingeplant. Dat vormt een serieuze

aan het imago en aan de status van het terrein, aan de

handicap voor het verweven van activiteiten.
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omgeving (groenvoorziening, onderhoud op en van het
terrein...) en aan de aanwezigheid van bepaalde diensten

Verlaten bedrijfsruimten en sluimerende reserves

(hotels...). Deze kwantitatieve en kwalitatieve aspecten

Er is momenteel onvoldoende aandacht en begeleiding voor

maken dat er binnen Vlaams-Brabant een grote discrepantie

het hergebruik van verlaten bedrijfsruimten en terreinen.

op vlak van de grondprijs bestaat.

Belangrijk hierbij is de problematiek van de vooraf
ongekende kosten van bodemsanering die de in- of

Grote grondprijsverschillen

>>

hergebruikneming van bedrijventerreinen kan belemmeren.

Binnen Vlaams-Brabant bestaan er grote verschillen op het

De gemeenten Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Overijse,

vlak van de grondprijs. Gemiddeld kent het arrondissement

Hoeilaart, Leuven, Tienen en Diest tellen het grootst aantal

Halle-Vilvoorde hogere prijzen voor zijn bedrijfsgronden

leegstaande en /of verwaarloosde panden tussen 1997

dan de rest van Vlaams-Brabant.

en 2001.

Verder worden grote verschillen vastgesteld binnen het
arrondissement Halle-Vilvoorde zelf. In tegenstelling tot de

Veel reservegronden zijn in handen van bestaande bedrijven

bedrijvenzones in de kanaalzone van de Zennevallei, is er

en worden niet aangesneden.
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Perifere concentraties van grootschalige

ontstaan. Dit heeft ook gevolgen voor de aansluitende

kleinhandel

autosnelwegen (vooral E40 en E19).

Langsheen de steenwegen en ter hoogte van talrijke op- en

Een ander specifiek knelpunt waar congestie optreedt, is het

afritten van de autosnelwegen hebben zich de laatste

luchthavengebied van Zaventem dat voornamelijk via de

decennia belangrijke transformaties voorgedaan. Omwille

weg en slechts in mindere mate via het openbaar vervoer is

van de goede bereikbaarheid en de lagere stichtingskosten

ontsloten. De aansluitingsweg naar de R0 is een flessenhals.

zijn deze plaatsen hoe langer hoe meer de inplantingplaats

Het vervoer wordt steeds belangrijker in fysieke (meerdere

voor (grootschalige) kleinhandel geworden. Deze uitbouw

verplaatsingen) en economische termen (grotere aandelen

van winkelcentra aan de rand van de stad vormt een

van het huishoudbudget gaan op aan transport). De groei

belangrijke bedreiging voor de open ruimte. Daarenboven

van het goederenvervoer, in de afgelopen jaren, heeft

treden deze kleinhandelsvestigingen in concurrentie met de

geresulteerd in een toename van het wegtransport en mede

binnenstad en hollen op die manier het commercieel hart

als gevolg daarvan een capaciteitsprobleem op de wegen.

van de steden uit. Op vele plaatsen worden deze

Een verdere toename van het wegtransport zal leiden tot

commerciële strips gekenmerkt door verkeersellende en

nog grotere problemen. Naast deze economische

chaotische en ongeordende bebouwing.

consequenties van het wegtransport heeft transport via de
weg ook een negatieve impact op het milieu.

2.3. Mobiliteit
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De mobiliteitsproblematiek van de hele regio BrusselLeuven-Mechelen/Antwerpen wordt algemeen aangezien

Congestie

als een prioritair te onderzoeken en aan te pakken

De wegeninfrastructuur in Vlaams-Brabant wordt

probleem. De leefbaarheid van grote delen van Vlaams-

gekenmerkt door een sterk radiaal-concentrisch patroon met

Brabant hangt samen met het op zekere hoogte oplossen

Brussel als centrum. Deze centrale ligging van Brussel heeft

van dit probleem.

een belangrijke ruimtelijke impact op de provincie.
De sterke verstedelijkingsdruk in de (ruime) omgeving rond

Sluipverkeer en verkeersonleefbaarheid

Brussel, heeft niet alleen invloed op de woningmarkt en

De maximale capaciteit van het autosnelwegennet is bereikt

bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant, maar leidt ook tot een

en de fileproblematiek doet het autoverkeer uitwijken naar

mobiliteitsdruk. Deze komt voor een groot deel voort uit de

alternatieve wegen, veelal secundaire gewestwegen, zodat

toenemende pendel van mensen die buiten Brussel gaan

deze ook overbelast worden. Momenteel zijn talrijke lokale

wonen, maar er nog wel werken. Op verschillende punten

wegen onderhevig aan sluipverkeer. Dit brengt verkeers-

treedt congestie op. Een specifiek knelpunt is de ring rond

onleefbaarheid en verkeersonveiligheid met zich mee.

Brussel, waar tijdens werkdagen op bijna alle gedeelten files

De verkeersleefbaarheid komt eveneens in het gedrang door

de bevoorrading van winkels, bedrijven en kantoren in de

Onvoldoende uitgebouwd fietspadennetwerk

kernen door vrachtwagens. Het openbaar domein van de

Een fietspadennetwerk ontbreekt op provinciaal niveau,

kernen is niet aangepast aan dit vervoer.

zodat niet adequaat en veilig tegemoet wordt gekomen aan
het langzaam verkeer. In kader van het fietsroutenetwerk

Ongepaste ontsluiting van bedrijventerreinen
Sommige bedrijventerreinen kampen met een

bestaan er plannen op papier, deze worden echter slechts
gedeeltelijk gerealiseerd.

onaangepaste ontsluiting hetzij via de wegeninfrastructuur,
hetzij via het openbaar vervoer.

Zonevreemde hoogspanningsposten en de
transformatorposten

Onaangepast openbaar vervoer

De hoogspannings- en de transformatorposten maken deel

Het openbaar vervoer is niet afgestemd op de huidige

uit van de openbare voorzieningen en horen thuis in een

tewerkstellingsgebieden. De oorzaak is enerzijds de

zone die daartoe is bestemd. Een aantal van deze posten zijn

uitvoering van projecten zonder rekening te houden met de

zonevreemd.

bereikbaarheid voor het stads- en streekvervoer
(woonwijken, winkelgebieden, industrieterreinen) en

2.4. Toerisme en recreatie

anderzijds de afbouw van het openbaar vervoer gedurende
de voorgaande decennia, waarin pas het laatste decennia

Conflicten tussen recreatie en natuur

een kentering is gekomen.

Veel gebieden met een belangrijke natuurlijke waarde

De spoorwegexploitatie is vooral geconcentreerd op Brussel

worden ook gebruik voor recreatie. Conflicten tussen

en daarnaast op Leuven. Vooral direct rond Brussel is er een

recreatie en natuur vragen naar oplossingen voor het

gebrek aan tangentiële verbindingen. Naast de

samengaan van beide functies (recreatieve inrichting van

kwetsbaarheid van dit concept, waarbij problemen op één

natuurgebieden, gepaste regelgeving).

lijn onmiddellijk voelbaar zijn op andere lijnen, dienen
gebruikers in Vlaams-Brabant vaak via Brussel te reizen.

Kampeerterreinen.

De buslijnen zijn eveneens sterk radiaal georiënteerd. De

In vergelijking met de andere provincies heeft Vlaams-

weinige bestaande dwarslijnen hebben meestal een zwakke

Brabant de kleinste oppervlakte aan terreinen voor

en onregelmatige frequentie. Slechts de hoofdlijnen van en

openluchtrecreatieve verblijven. Dit wordt als een tekort

naar Brussel rijden om het halfuur of frequenter. De

ervaren.

toenemende congestie op de secundaire wegen belemmert
de doorstroming van de bussen.
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Geen of een beperkt routenetwerkstructuur voor

ruimte, is een goede uitgangssituatie voor een structureel

de ruiterpaden, fiets-, en wandelpaden

behoud en een ontwikkeling van natuurwaarden.

Het openhouden van landelijke wegen is belangrijk voor de
ruitersport. Door de steeds toenemende asfaltering van

Stiltegebieden

landelijke wegen door onder meer ruilverkavelingen in het

In de studie naar de afbakening van stiltegebieden

verleden, verdwijnen de ruiterpaden.

uitgevoerd door de provin-ciale dienst leefmilieu. Hierin

Daarnaast worden ook de fietspaden en wandelpaden als

komen het Pajottenland en het Hageland als belangrijke

ontbrekend ervaren.

stiltegebieden naar voor.

Beperking recreatief medegebruik

>>

Landbouw als beheerder van open ruimte

De agrarische sector staat nog weigerachtig tegenover het

Door de grote verstedelijkingsdruk binnen de provincie is

recreatief medegebruik van haar oppervlakte areaal. Enkel

open ruimte zeer belangrijk. De landbouw kan een

rond de toeristisch-recreatieve nabestemmingen van hoeven

belangrijke rol gaan spelen in het vrijwaren en beheren van

wordt binnen deze sector over kansen gepraat. Ook

deze open ruimte door structurele verbreding waarbij

bosgebieden en natuurgebieden worden slechts in beperkte

activiteiten in verband met beheer van landschap

mate opengesteld voor toerisme en recreatie.

opgenomen worden.
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Biologische en nieuwsoortige teelten

3. Potenties

Toenemende verstedelijking en een veranderende
mentaliteit hebben een belangrijke invloed op de agrarische

3.1. Open ruimte

sector. Consumenten stellen specifieke eisen wat betreft
kwaliteit, herkomst, productiewijze en gezondheid van

Potentieel voor natuurontwikkeling

voedsel.

De provincie Vlaams-Brabant beschikt over een groot

Vooral fijne groenten, biologische teelt en extensieve

potentieel om aan natuurontwikkeling te doen door de

veeteelt hebben dan ook een toekomst. De goede

aanwezigheid van nog aaneen te sluiten natuurgebieden,

landbouwgrond in Vlaams-Brabant is heel geschikt om

de verscheidenheid aan ecotopen, de bestaande

antwoord de bieden op deze verhoogde vraag naar meer

openruimtegebieden, voornamelijk in valleien; en door het

verfijnde land- en tuinbouwproducten.

in belangrijke mate afwezig zijn van intensieve veeteelt.
De diversiteit aan relatief kort bij elkaar gelegen biotopen
zoals bossen, meersen, poelen, beeksystemen en open

Originele teeltsoorten
Een aantal originele teelten sieren de Vlaams-Brabantse

land- en tuinbouw: kleinfruit, pitfruit, snijbloemen en

werkgelegen-heidspool en een dienstverleningscentrum

sierteelt. Zij vormen een potentie voor duurzame landbouw

van hoog niveau in haar onmiddellijk bereik.

en toerisme. De aanwezigheid van veilingen in de
onmiddellijke omgeving betekent een extra troef.

Attractieve grootstedelijke functies
Talrijke grootstedelijke activiteiten zijn een belangrijke

Cultuurhistorische relicten en aanwezige

impuls voor de Vlaams-Brabantse werkgelegenheid. Een

natuurwaarden

belangrijk voorbeeld is de nationale luchthaven. De

De cultuurhistorische relicten en de nog aanwezige

ontwikkelingen rond en nabij Zaventem bieden een groot

natuurwaarden in het landschap verschaffen potenties naar

potentieel als economische productie- en tewerkstellings-

het aantrekken van recreatie, toerisme en culturele

pool en als belangrijke toegang tot Vlaanderen en België.

beleving.

De universiteiten van zowel Brussel als Leuven bieden

Recreatief medegebruik kan het draagvlak voor de

belangrijke impulsen voor werkgelegenheid van hoog

bescherming van de natuurwaarden verhogen.

niveau.

Ontginningsgebieden

Groot kennispotentieel

De provincie kent enkele ontginningsgebieden. De

In de evolutie naar een kennis- en netwerkeconomie ligt

ontginningsactiviteit is tijdelijk, zodat bij de realisatie van de

kennis aan de basis van innovatie. In tijden van snelle

nabestemmingen van de gebieden interessante

technische veranderingen kunnen nieuwe clusters en

mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling en

nieuwe locaties ontstaan. Nieuwe technieken kunnen

recreatie ontstaan.

nieuwe bedrijfsvormen of nieuwe samenwerkingsvormen
tussen verschillende (internationale) bedrijven genereren.

3.2. Bebouwde ruimte

Vlaams-Brabant beschikt over een groot kennispotentieel,
ondermeer door de aanwezigheid van de universiteiten te

Verankering met het Brussels gewest
Vlaams-Brabant is als geen andere Belgische provincie

Leuven en te Brussel en bedrijven die aan de spits staan in
de nieuwste technieken (o.a. IMEC).

verankerd met het Brussels stadsgewest. Deze verankering
heeft ontegensprekelijk een positieve invloed op de

3.3. Mobiliteit

Vlaams-Brabantse regio, via de aanwezige transportinfrastructuur, de nabijheid van de internationale netwerken en

Goede ontsluiting

van overheidsdiensten en de grote afzetmarkt. De

Vlaams-Brabant is verkeerskundig goed ontsloten, zeker op

nabijheid van Brussel betekent voor de provincie een

vlak van de hoeveelheid infrastructuur. De provincie heeft
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een dicht autowegennet, een uitgebreide

voornamelijk kleine landelijke wegen die de vele

spoorweginfrastructuur en een internationale luchthaven.

boerderijen met elkaar verbinden. Deze wegen lenen zich

Hierbij mogen de waterwegen niet worden vergeten. De

uitstekend voor fietsroutes, wat ook toeristisch een troef

bereikbaarheid van de provincie is dus optimaal.

is. Ook zijn er nog heel wat oude trambeddingen naar
Brussel die een aantal potenties bezitten hetzij voor

Omvangrijke spoorweginfrastructuur

hergebruik, hetzij voor een andere bestemming. Ook de

Het Brussels gewest beschikt over een omvangrijke

jaagpaden langsheen het Zeekanaal Brussel-Schelde naar

spoorinfrastructuur (waaronder een dertigtal stations). In

de Rupel en langsheen de Leuvense vaart vormen

principe zijn dus nog mogelijkheden aanwezig op vlak van

potentiële fietsroutes (o.a. voor schoolgaande jeugd). Het

capaciteit om een betere toegankelijkheid van de banlieu

provinciaal fietsroutenetwerk komt hier reeds aan

te waarborgen. Bovendien zou de (niet gesloten) spoorring

tegemoet.

die op ongeveer 30 km afstand van Brussel ligt, als een
goede regionale verbinding kunnen worden uitgebouwd
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Groeipotentieel voor streekvervoer

voor de steden Aalst, Geraardsbergen, Edingen, Nijvel,

Stads- en streekvervoer heeft een groot groeipotentieel.

Ottignies, Waver, Leuven, Mechelen en Dendermonde.

Hierbij zijn doorstromingsmaatregelen van essentieel

Tenslotte moet ook worden vermeld dat het Gewestelijk

belang. Zij zullen niet alleen toelaten de huidige

Expresnet voor Brussel een aantal potenties inhoudt om de

stopdiensten te optimaliseren, maar tevens nieuwe

modal split in de pendelbewegingen van de werknemers in

mogelijkheden bieden, naar onder andere regionale

Vlaams-Brabant te kunnen omschakelen.

sneldiensten (cfr. Regionet Brabant-Brussel.)

Luchtverkeer

3.4. Toerisme en recreatie

Luchttransport heeft een sterk groeipotentieel. Dat is onder
meer het gevolg van een toename van economisch snel

Grote gave landelijke gebieden

verouderende goederen en van goederen met een hoge

Toeristisch heeft Vlaams-Brabant zeker troeven onder meer

toegevoegde waarde die voor transport worden

dankzij de regio’s Zuid-Pajottenland en het Hageland.

aangeboden. De ruime capaciteit van de passagiersterminal

Naast het cultureel en industrieel-archeologische erfgoed

en een voldoende capaciteit van start- en landingsbanen

worden ook de landschappelijke waarden-karakteristieken

geven Zaventem een extra troef.

van deze regio's steeds meer gewaardeerd.

Fietsroutes
In het zuidwesten is er een dicht wegennet van

Stedelijke kernen
De stedelijke kernen (Leuven als bekende kunsthistorische

universiteits- en congresstad en cultuurhistorische stadjes
zoals Halle, Diest, Tienen, Zoutleeuw...) kunnen het
toeristisch draagvlak vergroten. Historische steden en sites
met daaraan verbonden culturele manifestaties zijn erg in
trek. Hun aantrekkingskracht voor dagtochten of korte
vakanties zal verder toenemen. De Vlaams-Brabantse
stedelijke kernen kunnen zich (verder) ontwikkelen tot
culturele knooppunten en tot trekpleisters voor het
recreatief winkelen en het horecabezoek.
Bos- park- en tuindomeinen
De grote boscomplexen die Vlaams-Brabant rijk is, vormen
een belangrijke toeristisch-recreatieve potentie. Rond
Brussel zijn verscheidene aantrekkelijke en uitgestrekte
bos-, park-, en tuindomeinen gesitueerd, die reeds vandaag
een belangrijke toeristisch-recreatieve functie hebben.
Deze zijn veelal verbonden met monumentale kastelen
(Beersel, Gaasbeek, Horst). In de omgeving van Brussel
treffen we een rijk aanbod aan golfterreinen en situeert
zich de hippodroom van Sterrebeek. Tot slot bevinden zich
in Vlaams-Brabant een aantal provinciale domeinen die
onderdeel uitmaken van het toeristisch-recreatief aanbod.
Belangrijk aanbod routes
De provincie heeft een aantrekkelijk en uitgebreid aanbod
aan provinciale wandel- en fietsroutes over het gehele
grondgebied van de provincie. Daarenboven biedt het
uitdagend heuvelend landschap aantrekkelijke routes voor
mountainbikers.
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V

[

Verdeling van de taakstelling wonen uit het RSV
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1. Statuut van de verdeling van de taakstelling
wonen

een gemeentelijke woonbehoeftestudie en het
ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden met of zonder
woonbehoeftestudie wordt geformuleerd.
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Er dient opgemerkt dat de taakstelling de periode
1992-2007 als planperiode heeft, overeenkomstig het
RSV. Een belangrijk deel van de planperiode is reeds
verstreken. Evoluties sinds 1992 dienen dan ook steeds
verrekend te worden.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt

De taakstelling is bijgevolg géén quotum dat gehanteerd

een behoefte aan bijkomende woningen geraamd voor de

kan worden voor het afleveren van vergunningen in de

planperiode 1992-2007. Deze behoefte wordt in het RSV

woongebieden. Het is een richtgetal wat betreft de nodige

verder verdeeld over de provincies, waarbij per provincie

ruimte (bestemmingen) die voorzien moet zijn om de

een minimaal percentage te realiseren in stedelijke

vooropgestelde behoefte te kunnen opvangen en de

gebieden en een percentage te realiseren in de kernen van

vooropgestelde verhouding tussen stedelijke gebieden en

het buitengebied wordt vooropgesteld.

buitengebiedkernen waar te maken.

Deze vooropgestelde behoefte moet toegewezen worden

In dit document is de verdeling opgenomen van de 65.919

aan de stedelijke gebieden en de gemeenten in het

wooneenheden, die volgens de bindende bepalingen van

buitengebied, en fungeert als toetskader voor de

het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in de periode 1992

ruimtelijke planning.

– 2007 in de provincie Vlaams-Brabant gerealiseerd moeten

De in het RSV vooropgestelde taakstelling voor de gehele

worden. De provincie stelt zich echter vragen bij deze

provincie Vlaams-Brabant bedraagt 65.919 bijkomende

maximale taakstelling en stelt vast dat de tendens nog

woongelegenheden, waarvan 50% te realiseren in stedelijk

steeds wijst op een hogere woonvraag dan in het ruimtelijk

gebied en 50% te realiseren in de kernen van het

structuurplan Vlaanderen ingecalculeerd. Het lijkt meer

buitengebied.

aangewezen om de MIRA-prognose als basis voor de

Het verdelen van de woonbehoefte behoort tot de

woonbehoefte te hanteren. De provincie blijft dan ook

provinciale taakstellingen. Uit de woonbehoeftestudie

vragende partij om bij de herziening van het ruimtelijk

blijkt echter dat in veel buitengebiedgemeenten een

structuurplan Vlaanderen een hogere taakstelling

aanzienlijk overaanbod aan bouwmogelijkheden bestaat.

toegedeeld te krijgen. De provincie blijft evenwel streven

Gelet op dit algemene overaanbod aan onbebouwde

naar een minimale 50/50% verdeling stedelijk gebied

percelen langs uitgeruste wegen in het buitengebied, werd

versus buitengebied.

de vraag gesteld of een numerieke taakstelling voor deze

Bij onderstaande cijfers is rekening gehouden met de

gemeenten relevant is. De provincie wenst te vertrekken

partiële herziening van het RSV die op 12/12/03 definitief

vanuit een kwalitatief, eerder dan kwantitatief gegeven

vastgesteld werd door de Vlaamse Regering.

om het ruimtelijk ordeningsbeleid te beoordelen. Dit
standpunt sluit aan bij het standpunt dat in de ministeriële
omzendbrief RO 2002/03 in verband met het opmaken van

2. Methodiek verdeling taakstelling wonen

momentopname, gebaseerd op de meest recent
beschikbare statistische cijfergegevens.

De totale taakstelling voor de provincie wordt volgens een

Het grote voordeel van een mathematische benadering

bepaalde methodiek verdeeld over de gemeenten in

van de verdeling is dat alle gemeenten objectief op

Vlaams-Brabant. Zo wordt een informatief richtgetal per

dezelfde manier t.o.v. elkaar afgewogen worden.

gemeente bekomen dat te samen met de ruimtelijke

Hierna worden de grote lijnen van de

ontwikkelingsperspectieven een toetskader vormt voor

verdelingsmethodiek kort toegelicht.

het te voeren ruimtelijk beleid.
2.1. Verdeling van het trendgedeelte
Volgende methodiek werd gehanteerd :

Uit de voormelde open gezinsprognose wordt berekend

De totale taakstelling wordt opgedeeld in twee delen: een

hoeveel het aandeel is van elke gemeente in het totaal

trendgedeelte en een sturingsgedeelte. Het resultaat van

van de prognose voor heel de provincie (prognosecijfer

deze twee verdelingen wordt samengeteld en getoetst

voor de gemeente gedeeld door totaal van de prognoses

aan de 50/50 verhouding. Indien deze verhouding niet

voor alle gemeenten in Vlaams-Brabant). Dit aandeel

wordt gehaald (min. 50% in de stedelijke gebieden) wordt

(percentage) wordt toegepast op het trendgedeelte. Zo

een bijkomende stap, een correctie naar de 50/50,

wordt voor elke gemeente het aantal woongelegenheden

doorgevoerd.

berekend uit het totale trendgedeelte.

Per gedeelte wordt een specifieke verdelingsmethodiek
gehanteerd, gebaseerd op cijfermatige bronnen en

Er wordt dus niet gewerkt met het effectief aantal

hypothetische afbakeningen.

bijgekomen woningen (of gezinnen) omdat dan

18

19

bron: Universiteit Gent
Regionale woningmarkten zijn geografische zones die
een, weliswaar hypothetische, afbakening geven van
de regio die gezinnen in overweging nemen bij hun
woonlocatiekeuze. Regionale woningmarkten worden
(meestal)
bepaald
door
een
stedelijk
(tewerkstellingscentrum. Ze worden afgebakend op
basis van de meest recent beschikbare gegevens
inzake bouwgrondprijzen (bron: Stadim) en eventueel
gecorrigeerd na toetsing aan pendel- en
migratiegegevens (bron: NIS).

20

Het werken met regionale woningmarkten is
ingegeven vanuit een maatschappelijke realiteit: door
de toegenomen mobiliteit en het feit dat heel wat
gezinnen de keuze van een woonlocatie afwegen in
functie van de plaats van tewerkstelling, beschikbaar
aanbod,
prijs,
aantrekkelijkheid
van
de
woonomgeving,… ontstaan regio’s, die veelal de
gemeentegrenzen overschrijden, die veelal aan
dezelfde dynamiek onderhevig zijn. Het werken met
regionale woningmarkten biedt het voordeel dat
wordt voorkomen dat dynamieken in bepaalde regio’s
genegeerd worden en in andere regio’s overschat
worden (m.a.w. dat de verdeling tussen regio’s in de
provincies onrealistisch zou zijn).

beleidsinitiatieven (bv. ontwikkelen grote verkavelingen)
Deze bronnen zijn:

sinds 1991 (referentiejaar trendbreuk RSV) sterk kunnen

• de open en de gesloten gezinsprognose tot op het

doorwegen. De open prognose uit ‘Woonbehoeften

niveau van de gemeenten uit het rapport

Vlaanderen’ trekt de trends van vóór 1991 door.

‘Woonbehoeften in Vlaanderen, 1995-2010’ .
18

• de statistische gegevens van het NIS tot op het niveau

2.2. Verdeling van het sturingsgedeelte

van de statistische sectoren (aantal private huishoudens,

De verdeling van het sturingsgedeelte gebeurt in twee

volkstelling 1991)

opeenvolgende stappen en is gebaseerd op de regionale

• de ‘regionale woningmarkten’ zoals afgebakend tot op

woningenmarkten (groepen van gemeenten die

fusiegemeenteniveau t.b.v. de verdeling van de

onderhevig zijn aan dezelfde migratie- en

taakstelling . Deze afbakening is weliswaar een

verstedelijkingsdynamieken)20 en de hypotheses van

19

Meulemans & Willemé, ‘Woonbehoeften in
Vlaanderen, 1995-2010,’ UFSIA 1998, i.o.v. Minister
Peters, Vlaams Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting.
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afbakening van de stedelijke gebieden en geselecteerde

percentage wordt doorgerekend in de totale taakstelling

kernen.

uit het sturingsgedeelte voor de regionale woningmarkt.

stap a: aan elke regionale woningmarkt wordt een aandeel

2.3. Totale taakstelling en correctie naar de

van het sturingsgedeelte toegekend a rato van de gesloten

verhouding 50/50

prognose uit ‘Woonbehoeften Vlaanderen’ (prognosecijfer

De resultaten van de verdeling uit het trendgedeelte en de

voor de gemeente gedeeld door totaal van de prognoses

verdeling uit het sturingsgedeelte worden per gemeente

voor alle gemeenten in de regionale woningmarkt). Dit

samengesteld. Het trendgedeelte wordt gerekend aan 40%

percentage toegepast op het totale sturingsgedeelte voor

(rekening houdend met de periode die reeds afgesloten is),

de provincie geeft een taakstelling vanuit het

het sturingsgedeelte aan 60%. Er wordt nagegaan of 50%

sturingsgedeelte per regionale woningmarkt).

van de totale taakstelling is toebedeeld aan
stedelijkgebiedgemeenten. Is dit niet het geval dan wordt
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stap b: de taakstelling uit stap a voor de regionale

het cijfer gecorrigeerd. Voor de correctie naar de 50/50

woningmarkt, wordt verder verdeeld over de stedelijke

verhouding wordt volgende berekening doorgevoerd:

gebieden en de geselecteerde kernen in de regionale

• het tekort voor het geheel van de stedelijke gebieden

woningmarkt. Het aandeel van elk stedelijk gebied en elke

wordt eerst verdeeld over de regionale woningmarkten

kern wordt bepaald door ze te ‘vertalen’ naar het aantal

(a rato van het aandeel van de woningmarkt t.o.v. de

gezinnen in de aaneengesloten dichtbebouwde statistische

totale provincie volgens de gesloten prognose uit de

sectoren die min of meer overeenkomen met de

studie ‘woonbehoeften in Vlaanderen’).

geselecteerde stedelijke gebieden en kernen. Gezinnen in

Binnen de regionale woningmarkt wordt het tekort verder

statistische sectoren die niet behoren tot deze stedelijke

verdeeld over het buitengebied a rato van de omvang van

gebieden en kernen worden per gemeente toegekend aan

de voorraad. M.a.w. per buitengebiedgemeente (of de

het geselecteerd hoofddorp of het stedelijke gebied in de

buitengebied delen van gemeenten die deels in een

gemeente. In gemeenten waar geen hoofddorp of stedelijk

stedelijk gebied liggen) wordt berekend hoeveel zij moeten

gebied is, wordt dit aantal gezinnen toegekend aan het

‘afstaan’ van de toebedeelde taakstelling aan het stedelijke

stedelijk gebied van de regionale woningmarkt waarin de

gebied in de woningmarkt. Indien meerdere stedelijke

gemeente ligt.

gebieden in één woningmarkt liggen, krijgen zij a rato van
hun omvang een deel van wat de buitengebiedgemeenten

Het aantal gezinnen per kern, hoofddorp of stedelijk
gebied dat zo bekomen wordt, wordt gedeeld door het
totaal aantal gezinnen in de regionale woningmarkt. Dit

afstaan."

Gemeente

verdeling van de taakstelling
wonen uit RSV
(aantal wooneenheden)

Gemeente

verdeling van de taakstelling
wonen uit RSV
(aantal wooneenheden)

VLAAMS-BRABANT

65 919

Machelen

RW Brussel

38235

Meise

1342

Merchtem

1189

Affligem

711

726

Asse

1833

Opwijk

758

Beersel

1290

Overijse

1287

Bever

136

Pepingen

268

Boortmeerbeek

767

Roosdaal

715

Sint-Genesius-Rode

584

Sint-Pieters-Leeuw

1822

Dilbeek

2274

Drogenbos

169

Galmaarden

544

Gooik

651

Grimbergen

2183

Halle

1980

Herne

394

Hoeilaart

549

Huldenberg

702

Kampenhout

710

Kapelle-op-den-Bos

573

Kortenberg

1392

Steenokkerzeel

602

Ternat

993

Tervuren

1235

Vilvoorde

1860

Wemmel

919

Wezembeek-Oppem

758
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Zaventem

1721

Zemst

1352

RW Diest

1336

Diest

1336

Kraainem

653

RW Aarschot

4249

Lennik

602

Aarschot

2079

Liedekerke

710

Begijnendijk

Linkebeek

256

Scherpenheuvel-Zichem

1516

Londerzeel

1025

RW Tienen

5445

654

Gemeente
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prognose woonbehoefte
(aantal wooneenheden)

Geetbets

398

Glabbeek

332

Hoegaarden

431

Kortenaken

490

Landen

858

Linter

472

Tienen

1949

Zoutleeuw

515

RW Leuven

16654

Bekkevoort

388

Bertem

535

Bierbeek

556

Boutersem

523

Haacht

907

Herent

1292

Holsbeek

679

Keerbergen

940

Leuven

6187

Lubbeek

1007

Oud-Heverlee
Rotselaar
Tielt-Winge
Tremelo
Tabel 26: Verdeling van de taakstelling wonen uit het RSV

638
1202
666
1134
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Overeenkomstig artikel 19 § 3 van het decreet van 19 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
bevat het richtinggevende deel ten minste de doelstellingen
en de prioriteiten inzake ruimtelijke ontwikkeling, een
beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur,
uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur en van
behoeften en gevolgen op economisch, sociaal, cultureel en
agrarisch gebied en op gebied van mobiliteit, natuur en
milieu met ingegrip van veiligheid. Het richtinggevende
gedeelte bevat tevens maatregelen, middelen, instrumenten
en acties tot uitvoering van het ruimtelijk structuurplan.
In voorliggend document worden door de provincie soms
sectorale opties genomen, die niet zuiver ruimtelijk zijn,
en/of die niet enkel via het ruimtelijk
beleidsinstrumentarium te realiseren zijn. Echter, deze

>>
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opties hebben steeds een belangrijke ruimtelijke impact. Om
die reden wenst de provincie deze sectorale beleidsopties in
het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant op te nemen en
hiervoor de nodige ruimte te reserveren.
Volgens het decreet kan de overheid bij het nemen van
beslissingen niet afwijken van het richtinggevend gedeelte ,
tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de
ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke
activiteiten of omwille van dringende sociale, economische
of budgettaire redenen. De uitzonderingsgronden voor een
afwijking worden uitgebreid gemotiveerd.

[

Leeswijzer
In deel I worden de uitgangspunten en de kernprincipes

deelstructuur worden ruimtelijke principes en

beschreven. Deze vormen de rode draad doorheen het

ontwikkelingsperspectieven of taakstellingen uitgewerkt.

volledige ruimtelijke structuurplan. Zij vormen het
uitgangspunt voor het formuleren van het gewenst te

Deel IV: “Deelruimten” vormt de vertaling van het

voeren ruimtelijk beleid en voor de indeling in verschillende

gebiedsgerichte beleid van de provincie. De bepalingen voor

deelruimten.

de verschillende deelstructuren worden getoetst aan een
gebiedsgerichte visie en worden geconcretiseerd en verfijnd.

In deel II: “Invalhoeken” wordt verduidelijkt hoe de

Deel III en deel IV dienen parallel gelezen te worden.

uitgangspunten en kernprincipes vertaald worden naar de
thema’s en de deelstructuren enerzijds en naar de

In deel V wordt de gewenste ruimtelijke structuur van de

deelruimten anderzijds.

provincie gesynthetiseerd.

De thema’s en de deelstructuren zijn de vertaling van
maatschappelijke functies en behandelen de samenhang

Deel VI: “Overleg en acties” omvat het geheel van

tussen de ruimten van gelijke aard, bijvoorbeeld ruimten

bepalingen met betrekking tot overleg en samenwerking,

gekenmerkt door een groen karakter of gekenmerkt door

instrumenten, acties en onderhandelingen.

lijnelementen.
Deelruimten zijn de verschillende gebiedsdelen in de
provincie waarvan de ruimtelijke structuur bepaald wordt
door de specifieke wisselwerking tussen de verschillende
deelstructuren en ruimtelijke elementen.
In deel III: “Deelstructuren”, wordt de gewenste ruimtelijke
structuur benaderd vanuit de thema’s bebouwde ruimte,
open ruimte, mobiliteit en toerisme en recreatie. Voor elke
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[

Uitgangspunten en kernprincipes

>>
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Op basis van de analyse van de bestaande ruimtelijke
structuur werden een aantal uitgangspunten en kernprincipes

[

ontwikkeld. De provincie wenst de ruimtelijke principes van
het Vlaams Gewest te verfijnen en gebiedsgericht te vertalen.
De kernprincipes zijn de rode draad doorheen de

1. Herwaardering van het fysisch systeem

verschillende onderdelen van het structuurplan. Ze vormen

In Vlaams-Brabant wordt het fysisch systeem in belangrijke
mate bepaald door het verschil tussen bodemtypes

een globaal kader waarin concrete beleidsdoelstellingen of

(zandige bodems in het noorden, leem in het zuiden, …)
en reliëf (markante reliëfovergangen, getuigenheuvels, ….)

thematische doelstellingen geplaatst worden. In het bijzonder

en de grote waterlopen (Zenne, Dijle, Demer, Gete, …).
Vlaams-Brabant is op te delen in enkele gebieden waarbinnen

>>

liggen ze aan de basis van de opdeling in verschillende

166

de samenhang van verschillende fysische elementen
(geologie, reliëf, bodem, water) groot is. Door deze

deelruimten, zoals verder beschreven in het document.

samenhang te erkennen en ruimte te geven aan natuurlijke
processen wordt de basis gelegd voor duurzame ruimtelijke
ontwikkeling. De onderdelen van het fysisch systeem worden

De kernprincipes zijn:

als basis gebruikt om nieuwe maatschap-pelijke, economische

• herwaardering van het fysisch systeem;

en/of ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen.

• een centrum-provincie met Brussel;

Ontwikkelingen krijgen hierdoor een duidelijke structuur en

• een provincie met diverse stedelijke kernen;

worden visueel ondersteund. Tegelijkertijd wordt ook het

• de Vlaamse Ruit geeft een duidelijke structuur;

fysisch systeem versterkt en leesbaar gemaakt. Het

• mobiliteit als sturend gegeven.

herwaarderen van het fysisch systeem kan eveneens de
historische erfgoedwaarde van het landschap versterken.

1

2. Een centrumprovincie met Brussel

3. Een provincie met diverse stedelijke kernen

De provincie wordt gekenmerkt door een unieke

Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid

centraliteit, zowel op Vlaams, federaal als op Europees

aan stedelijke gebieden. Op korte afstand van elkaar liggen

niveau. Er zijn een aantal belangrijke en internationaal

de goed uitgeruste regionale stad Leuven, de zeer goed

gerichte economische activiteiten en vooral een aantal

uitgeruste kleine steden Tienen en Vilvoorde en de goed

administratieve hoofdfuncties en politieke

uitgeruste kleine steden Aarschot, Asse, Diest en Halle.

beslissingsorganen gesitueerd. Deze centrale ligging van de

Samen met Brussel vormt de aanwezigheid van al deze

provincie Vlaams-Brabant wordt grotendeels bepaald door

steden een belangrijke troef. De rol van de steden wordt

de aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De

geherwaardeerd en het beleid is gericht op het versterken

provincie wenst de invloeden, die uitgaan van het Brussels

van de stedelijke gebieden en op het beschermen van de

Hoofdstedelijk Gewest maximaal op een positieve manier

open ruimte. Een bijzondere aandacht gaat naar het

aan te wenden. Hierbij dient de eigenheid van Vlaams-

historische aspect van de stedelijke kernen en de kernen in

Brabant bewaard en dient rekening te worden gehouden

het buitengebied.

met het niet-afwentelingsprincipe.
Elk stedelijk gebied heeft zijn eigenheid. Afhankelijk van de
Omwille van de wederzijdse invloeden tussen Vlaams-

aard van deze stedelijke gebieden wordt een aangepast

Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet

ontwikkelingsperspectief uitgebouwd. Zij kunnen zich op

gestreefd worden naar meer afstemming en samenwerking

een andere wijze ontwikkelen en andere functies en

op alle belangrijke beleidsdomeinen, in het bijzonder de

activiteiten aantrekken. Deze ontwikkelingsperspectieven

ruimtelijke planning en ordening. Bij de opmaak van het

zijn onder meer afhankelijk van de ligging van de stedelijke

ruimtelijk beleid wordt rekening gehouden met de huidige

gebieden in het ruimer gebied, de relatie met het

en toekomstige tendensen de vooropgestelde

omliggend gebied, de fysische structuur van het gebied

doelstellingen en de genomen beleidsopties binnen de

waarin het stedelijk gebied zich situeert, de aanwezige

perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

potenties, de ligging binnen de invloedssfeer van andere
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2

gebieden...
Het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel is een bijzondere
vorm van stedelijke kern door zijn ligging, de schaal en de
impact. De stedelijke gebieden vervat in of grenzend aan het
Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel , zoals Vilvoorde, Halle

3

en Asse, genieten hierdoor locatievoordelen. Anderzijds

vangen zodat de leefbaarheid en bereikbaarheid

worden ze ook, meer dan de andere stedelijke gebieden,

gegarandeerd worden.

geconfronteerd met een bijzondere verstedelijkingsdruk. Een

• Het tweede deel ligt buiten de Vlaamse Ruit. Dit deel kent

aangepast beleid dringt zich bijgevolg op. Bijzondere

een meer landelijk karakter en de gebieden worden er

aandachtspunten binnen dit beleid zijn de luchthaven van

gekenmerkt door een open landschap en minder

Zaventem, de huisvestingsproblematiek, het behoud en

bebouwing. De ontwikkelingsmogelijkheden van deze

versterking van een groen netwerk en multimodale

gebieden zijn zeer sterk gerelateerd aan de kwaliteit van

bereikbaarheid.

de open ruimte. De endogene ontwikkeling moet de
leefbaarheid versterken en het hoofd bieden aan

Gezien het belang van het regionaal stedelijk gebied Leuven

problemen zoals het gebrek aan lokale werkgelegenheid,

en het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel, wenst de

de grote transport- en pendelstromen naar de Vlaamse

provincie als een volwaardige partner betrokken te zijn in

Ruit of andere belangrijke economische polen en de

de afbakeningsprocessen van deze stedelijke gebieden, en

verzwakking van de landbouwactiviteiten.

dit in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen.

5. Mobiliteit als sturend gegeven

>>

4. De Vlaamse ruit biedt een duidelijke structuur
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Vlaams-Brabant wordt bij uitstek gekenmerkt door een zeer

4

Een belangrijk deel van Vlaams-Brabant valt binnen de

dicht en fijnmazig netwerk van lijninfrastructuren

Vlaamse Ruit, een stedelijk netwerk op internationaal

(autowegen, spoorwegen, kanalen,

niveau. Hierdoor ontstaat een tweeledige structuur in

hoogspanningsleidingen...). Het is een regio waar de

Vlaams-Brabant. Deze tweedeling zal gehanteerd worden

congestieproblematiek het sterkst uitgesproken is. Bij het

om een gedifferentieerd ruimtelijk beleid voorop te stellen:

ontwikkelen van het ruimtelijk beleid wordt steeds de

• Het deel binnen de Vlaamse Ruit wordt gekenmerkt door

impact van deze ontwikkelingen op de mobiliteit in het

een hogere densiteit inzake bevolking, economische

algemeen en de multimodale bereikbaarheid in het

activiteiten, verkeersstromen en andere. Ruimtelijk is dit

bijzonder getoetst. Mobiliteit zal, met andere woorden,

deel gekenmerkt door een grotere diversiteit aan

steeds als sturend gegeven gehanteerd worden bij het

verschillende functies en aan een grotere versnippering en

bepalen van verdere ruimtelijke ontwikkelingen.

druk op de beschikbare ruimte. De uitdaging bestaat erin
de spontane, externe druk (economische groei,
5

bevolkingsgroei) op het gebied, gestructureerd op te

II

[

Invalshoeken
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De voormelde uitgangspunten en kernprincipes worden
vanuit twee invalshoeken vertaald in een geheel van

[

doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven: enerzijds
vanuit de deelthema’s en de deelstructuren en anderzijds
• In hoofdstuk 1: “Deelstructuren”, wordt de gewenste
vanuit de deelruimten.

ruimtelijke structuur verwoord vanuit de verschillende
thema’s, namelijk de open ruimte, bebouwde ruimte,
mobiliteit en toerisme en recreatie. Deze bestaan zelf uit
verschillende deelstructuren. De thema’s en de
deelstructuren zijn de vertaling van maatschappelijke
functies en behandelen de onderlinge samenhang. Zij
beschrijven verbanden die bestaan binnen het hele
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grondgebied van de provincie en over de
provinciegrenzen heen. Zij bewerkstelligen de samenhang
in de grensoverschrijdende ruimtelijke structuur.
• De formulering van de doelstellingen en
ontwikkelingsperspectieven vanuit de deelruimten vormt
de tweede invalshoek. Uit de analyse van de bestaande
ruimtelijke structuur blijkt, naast de samenhang,
tegelijkertijd een grote diversiteit tussen verschillende
gebieden binnen de provincie, met specifieke knelpunten
en potenties. De deelruimten zijn de verschillende
gebiedsdelen in de provincie waarvan de ruimtelijke
structuur bepaald wordt door een specifieke
wisselwerking tussen de verschillende deelstructuren en
ruimtelijke elementen. Deze wisselwerking, en dus ook de
ruimtelijke structuur, is verschillend van gebied tot gebied.

De provincie wenst deze diversiteit te onderkennen. Naast
een algemeen beleid wordt daarom een specifiek
gebiedsgericht ruimtelijk beleid uitgestippeld. Het beleid
richt zich naar de algemene doelstellingen van het
ruimtelijk structuurplan en brengt lokale accenten aan.
Daartoe worden verscheidene deelruimten
onderscheiden, waarbij de grens tussen de verschillende
deelruimten niet strikt te bepalen is. Gebiedsspecifieke
eigenschappen gaan immers geleidelijk in elkaar over. In
hoofdstuk 2: “Deelruimten”, worden de visies op de vier
deelruimten voorgesteld.
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[

Deelstructuren
De provincie onderscheidt volgende thema’s:

1. Open ruimte

• Open ruimte, samengesteld uit natuurlijke structuur,
agrarische structuur en landschappelijke structuur
• Bebouwde ruimte, samengesteld uit

>>
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De open ruimte omvat de gebieden waarin de onbebouwde
ruimte overweegt. De openruimtefragmenten verschillen

nederzettingsstructuur en ruimtelijk-economische

naar vorm, functie en samenstelling.

structuur

De provincie onderkent deze verscheidenheid en wenst

• Mobiliteit

hierop in te spelen door middel van een gedifferentieerd

• Toerisme en recreatie

openruimtebeleid. De provincie wenst deze verschillende
openruimtefragmenten onderling te verbinden via een
fijnmazig netwerk. Zij beoogt een openruimtegeheel
bestaande uit verscheidene componenten.
1.1. Natuurlijke structuur
De natuurlijke structuur is het samenhangend geheel van de
rivier- en beekvalleien, de grotere natuur- en boscomplexen
en de andere gebieden waar de voor de natuur
structuurbepalende elementen en processen tot uiting
komen. De natuurlijke structuur behelst tevens de
ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt-, en
vlakvormige natuurelementen, door kleinere natuur- en
boscomplexen en door parkgebieden. De verschillende
componenten van de natuurlijke structuur vertonen een
sterke samenhang, die in Vlaams-Brabant in hoofdzaak
gedragen wordt door de bekkens van de Dender, de Zenne,

de Dijle en de Demer.

De provincie wenst de samenhang tussen de verschillende

De gewenste natuurlijke structuur beoogt de vrijwaring en

steden, buitengebiedkernen en de verspreide bebouwing te

de versterking van de samenhang van alle ruimten met een

benadrukken. Tussen deze elementen bestaan immers

min of meer natuurlijk karakter.

sterke relaties die zich onder meer uitdrukken in fysieke
verplaatsingen van mensen en goederen, maar ook door de

1.2. Agrarische structuur

netwerken die deze onderdelen met elkaar verbinden

De agrarische structuur is het geheel van grote

(telefoon, nutsvoorzieningen…). De provincie wenst de

samenhangende agrarische gehelen en kleinere gebieden

complementariteit tussen deze onderdelen te versterken.

die het duurzaam functioneren van de landbouw
verzekeren.

2.1. Nederzettingsstructuur

De provincie wenst deze gehelen te vrijwaren en te

De nederzettingsstructuur is de wijze waarop het wonen

versterken opdat het duurzaam functioneren van de

georganiseerd is. Het is het patroon dat gevormd wordt

landbouw kan verzekerd worden. In open landbouw-

door het geheel van alle woningen en wooncomple-

gebieden wordt het agrarisch grondgebruik bestendigd en

mentaire voorzieningen.

de open ruimte behouden, bos,- en natuurbeheer zullen

De provincie wenst prioritair de stedelijke gebieden en de

belangrijke beheerders zijn van het landschap.

goed ontsloten geselecteerde kernen te ontwikkelen. Op
deze manier wenst de provincie een halt toe te roepen aan

1.3. Landschappelijke structuur

de verdere versnippering van de open ruimte. Hierbij zal in

De landschappelijke structuur is het geheel van

eerste instantie aandacht besteed worden aan het verhogen

landschappen die de resultante zijn van de dynamische

van de kwaliteit van de woonomgeving in deze kernen.

wisselwerking tussen de fysische omstandigheden en de

Leefbaarheid en aantrekkelijkheid zijn prioritair ten

menselijke activiteiten.

opzichte van het louter kwantitatief invullen van de

De provincie beoogt de samenhang tussen de verschillende

behoefte aan woningen en bedrijven. De relatie tussen de

landschappen in de provincie.

bebouwde ruimte en de open ruimte dient versterkt te
worden.

2. Bebouwde ruimte

2.2. Ruimtelijk-economische structuur
De ruimtelijk-economische structuur is de wijze waarop de

De bebouwde ruimte heeft betrekking op die gebieden

verschillende ruimtelijke elementen van de economische

waar de bebouwing overheerst los van de bestemming of de

structuur geordend zijn. Het omvat de gebieden

activiteiten die er worden uitgevoerd.

waarbinnen economische activiteiten, vooral de secundaire
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en tertiaire bedrijvigheden, een belangrijke rol spelen, en

4. Toerisme en recreatie

structurerend werken op regionaal niveau.
De gewenste ruimtelijke economische structuur beoogt een

Toerisme omvat het geheel van interrelaties en

samenhang van alle ruimten in de provincie met een

verschijnselen die verband houden met de verplaatsing naar

overwegend economische invulling ter versterking van deze

en het tijdelijk verblijf van mensen in een andere dan de

economische structuur. Een goede ontsluiting afgestemd op

alledaagse leefomgeving. Recreatie is het geheel van

het mobiliteitsprofiel, de agglomeratievoordelen van een

gedragingen die primair gericht zijn op de eigen verlangens

stedelijke omgeving, de logistieke diensten en kwaliteit van

inzake fysieke en geestelijke ontspanning, zowel binnen als

de werkomgeving vormen hierbij belangrijke randvoor-

buiten de eigen woonomgeving. Recreatie kan bestaan uit

waarden.

dagrecreatie of uit verblijfsrecreatie. Beide vormen kunnen
intensief of extensief worden beleefd. De toeristischrecreatieve structuur omvat zowel ruimten met een zeer

3. Mobiliteit

natuurlijk karakter als sterk verstedelijkte gebieden.
De gewenste toeristisch-recreatieve structuur is de
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Mobiliteit is ruimtelijk waarneembaar door de aanwezigheid

samenhang tussen alle gebieden met een toeristisch-

van lijninfrastructuren. De lijninfrastructuur is het geheel van

recreatief karakter. De provincie wenst een netwerk uit te

verkeersinfrastructuur en haar omgeving, bedoeld voor

werken dat een rijke variatie aan

verkeer en vervoer van mensen, goederen en berichten.

ontspanningsmogelijkheden biedt. Toerisme moet de

Lijninfrastructuren bepalen in grote mate de samenhang

verscheidenheid in de provincie versterken en de eigenheid

tussen de verschillende gebieden.

van elke streek of regio ondersteunen waardoor haar

De provincie wenst de mobiliteit beter te beheersen door het

aantrekkelijkheid verhoogt.

versterken van alternatieven voor het wegverkeer. Het
belang van openbaar en/of collectief vervoer wordt
benadrukt. Er wordt gestreefd naar een duurzame mobiliteit
vanuit een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de
economische, sociale en ecologische componenten ten volle
onderkend worden.

[

Deelruimten
>>

Kaart 30:

Deelruimten; gemeentelijke indeling

1. Het Verdicht Netwerk

De provincie onderscheidt 4 deelruimten:

Het Verdicht Netwerk is een uitgestrekte en zeer

• Verdicht Netwerk

gediversifieerde regio in Vlaams-Brabant en heeft in het

• Demernetwerk

noorden en het westen een grensoverschrijdend karakter

• Landelijke Kamer Oost

met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De regio

• Landelijke Kamer West

omvat de volgende gemeenten: Affligem, Asse, Beersel,
Bertem, Boortmeerbeek, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen,
Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout,

>>

Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem,
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Leuven, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen,
Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, SintGenesius-Rode, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde,
Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst en delen
van Bierbeek, Halle, Holsbeek, Lennik, Lubbeek, Roosdaal,
Rotselaar en Sint-Pieters-Leeuw.
Het Verdicht Netwerk is niet alleen een stedelijk netwerk,
het is tevens een netwerk van alle verschillende ruimtelijke
structuren en in die zin dus ruimer dan een stedelijk
netwerk. Het provinciaal beleid is gericht op het verlenen
van een eigen identiteit aan elk van de fragmenten.
De verscheiden fysische structuur, van een diep ingesneden
heuvellandschap tot een bijna vlak en relatief nat gebied,

1

dient te worden behouden. De belangrijke openruimte-

versnipperd gebied. De provincie kiest voor een fijnmazige

elementen in het gebied, zoals het Zoniënwoud,

oplossing waarbij elk van de ruimtelijke componenten deel

Heverleebos, Meerdaalwoud, de Dijle- en de Zennevallei

uitmaken van een netwerk.

worden gevrijwaard en worden aangevuld met een gamma
kleinere natuurgebieden, waardevolle rivier- en

De sterk structurerende rol van de Demer wordt

beekvalleien en andere ecologische elementen.

ondersteund.

De stedelijke dynamiek, eigen aan de deelruimte, wordt

De verschillende landschappelijke eenheden in het gebied,

plaatsgebonden en afhankelijk van de ligging ten opzichte

zoals de grotere en kleinere bosfragmenten, weiden en

van lijninfrastructuren, openruimtefragmenten en

akkers, de beboste heuvelruggen, het Demeralluvium en de

verschillende concentraties van activiteiten gestuurd.

landbouwgronden ten zuiden van de Demer, zijn bepalend

Multimodale knooppunten worden in eerste instantie

voor de deelruimte.

verder ontwikkeld. De regionale en internationale polen
worden versterkt.

Aarschot en Diest worden ondersteund als functionele en
morfologische zwaartepunten. Een verdere verspreiding van

>>

Het openbaarvervoersnetwerk wordt uitgebouwd en

de sterk gefragmenteerde nederzettingsstructuur wordt een

afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen.

halt toegeroepen en het waterrijke alluvium van de Demer
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wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van nederzettingen.

2. Demernetwerk

De bundeling van de verschillende lijninfrastructuren
parallel aan de Demer: de N 10, de A2, de spoorweg en de

De deelruimte Demernetwerk bevindt zich in de

hoogspanningsleidingen, wordt versterkt.

noordoostelijke hoek van de provincie Vlaams-Brabant en
vormt de schakel met de provincie Limburg en Antwerpen
en de overgang tussen de Kempen en het Hageland. De

3. Landelijke Kamer Oost

deelruimte bevat de volgende gemeenten: Aarschot,

2

Begijnendijk, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en delen van

De Landelijke Kamer Oost bevindt zich in de zuidoostelijke

Bekkevoort, Holsbeek, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo

hoek van Vlaams-Brabant en grenst in het oosten aan de

Het Demernetwerk vormt zowel op landschappelijk als op

provincie Limburg en in het zuiden aan de provincie Waals-

ruimtelijk en functioneel vlak een overgangszone, een

Brabant. De regio omvat het Hageland en Haspengouw. Tot

scharnierregio. Het Demernetwerk is een relatief

de deelruimte worden volgende gemeenten gerekend:

Bekkevoort, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden,

gemeenten: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Pepingen en

Kortenaken, Landen, Linter, Tienen Zoutleeuw en delen van

delen van Halle, Lennik, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

Bierbeek, Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge.
Het vrij homogeen, gaaf en onaangetast landschap,
Het behoud van het landelijk karakter van het gebied, met

gedomineerd door de natuurlijke en agrarische structuur,

de grote openruimtegehelen en de nadrukkelijk aanwezige

wordt gevrijwaard. De Markvallei vormt een belangrijk

landbouw, wordt nagestreefd. De valleien van de Kleine en

structurerend element.

de Grote Nete en de Velpe zijn belangrijke structurerende
elementen.

De karakteristieken van de historische kernen die vrij
homogeen en evenwichtig verspreid zijn, worden behouden

De provincie wenst de karakteristieken van een dun bezaaid

en versterkt. Enkel in de geselecteerde kernen met goede

en verspreid nederzettingspatroon te behouden en te

ontsluitingsmogelijkheden wordt wonen gestimuleerd.

versterken; enkel in goed ontsloten geselecteerde kernen

Hoogdynamische ontwikkelingen worden zoveel mogelijk

wordt wonen gestimuleerd. Tienen krijgt een centrumrol

gestuurd naar de randen van het gebied.

binnen het gebied.
De expansiedruk vanuit Leuven, die verschuift richting
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Tienen, wordt gekanaliseerd.
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De infrastructuurbundel Leuven, Tienen, Sint-Truiden/Landen,

3

samengesteld uit de E40, de N3, de spoorweg en de
hoogspanningsleiding, ondersteunt de link naar Limburg
en Luik en naar het achterliggende Duitse Ruhrgebied.

4.Landelijke Kamer West
De deelruimte Landelijke Kamer West bevindt zich in
de zuidwestelijke hoek van de provincie Vlaams-Brabant
en vormt de schakel met de provincie Oost-Vlaanderen
en de provincie Henegouwen. Zij grenst tevens aan
Waals-Brabant. De deelruimte bevat delen van de volgende

4
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Open ruimte
In deel III wordt de gewenste ruimtelijke structuur

De open ruimte omvat de gebieden waarin de onbebouwde

geformuleerd aan de hand van bovengenoemde thema’s:

ruimte overweegt. De provincie beschouwt de open ruimte

• open ruimte (hoofdstuk 1)

als een duidelijke buffer tegen verdere verstedelijking. De

• bebouwde ruimte (hoofdstuk 2)

openruimtefragmenten verschillen naar vorm, functie en

• mobiliteit (hoofdstuk 3)

samenstelling.

• recreatie en toerisme (hoofdstuk 4)
De provincie onderkent de verscheidenheid en wenst
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Elk van deze thema’s is opgebouwd uit verschillende

hierop in te spelen door middel van een gedifferentieerd

deelstructuren. Per deelstructuur worden de ruimtelijke

openruimtebeleid. De provincie wenst deze verschillende

principes beschreven. Deze liggen aan de grondslag van de

openruimtefragmenten onderling te verbinden via een

ontwikkelingsperspectieven waarin onder meer de

fijnmazig netwerk. Zij beoogt een versterkt openruimtegeheel

taakstellingen worden uitgewerkt.

dat bestaat uit verscheidene componenten en op die wijze
een effectieve buffer kan vormen tegen een verdere

Per thema wordt de gewenste ruimtelijke structuur in kaart

verstedelijking van de open ruimte.

gebracht en worden acties vooropgesteld.
De betekenis vaneen gedifferentieerd openruimtebeleid
wordt toegelicht in het eerste punt. De concretisering en de
doorwerking ervan gebeuren aan de hand van volgende
structuren:
• de natuurlijke structuur
• de agrarische structuur
• de landschappelijke structuur

1. Een gedifferentieerd openruimtebeleid

1.3. Transportcorridor
Ter hoogte van belangrijke infrastructuurassen doen

De provincie onderscheidt 4 verschijningsvormen van de

zich vaak intense ruimtelijke ontwikkelingen voor,

open ruimte, die vertaald worden in volgende concepten:

waardoor de open ruimte een typisch gefragmenteerd en
gecompartimenteerd karakter krijgt. De provincie wenst

1.1. Uitgestrekte boscomplexen en natuurgehelen

de gefragmenteerde open ruimte te versterken door het

Centraal in de provincie komen een aantal concentraties van

compartimentenlandschap als uitgangspunt te nemen en de

belangrijke natuurwaarden van Europees niveau en belang

openruimtecompartimenten maximaal te ondersteunen en

voor. Zij zijn ruimtelijk structurerend op supranationaal

onderling te verbinden en versterken door middel van de

niveau. De Europese vogel-en/of habitatrichtlijngebieden

ecologische infrastructuur.

1.1

bepalen de natuurwaarden van Europees belang, zoals
bepaald in Natura 2000. De aanwezigheid van concentraties

1.4. Een groen dooraderde stad

van uitgestrekte boscomplexen en waardevolle vegetaties op

Steden worden gekenmerkt door overwegend bebouwde

rivierduinen en -valleien typeert het landschap.

ruimte en een zeer specifiek kleinschalig en fijnmazig netwerk

De provincie wenst de resulterende openruimtestructuur en

van open ruimten, bestaande uit een aaneenschakeling van

natuurwaarden maximaal te ondersteunen vanuit het

pleinen, groene lijnelementen en waterlopen. De provincie

ruimtelijk beleid. Hiertoe dienen de verscheidene functies

wenst dit openruimtenetwerk doorheen de stedelijke

binnen dergelijke openruimtegebieden afgestemd te worden

gebieden ruimtelijk te ondersteunen en te versterken.

op een hoog natuurbeschermingsniveau.

Hiertoe wenst zij enerzijds aandacht te hebben voor de

1.2
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open ruimtes binnen de stedelijke gebieden door middel van
1.2. Ingericht land- en tuinbouwgebied

een versterking van de ecologische infrastructuur en een

Een aantal delen van de provincie worden gekenmerkt door

ruimtelijke ondersteuning van de verbindingsfunctie van

een zeer typerende open ruimte, voornamelijk gedomineerd

waterlopen. Anderzijds staat een optimalisering van de

door de agrarische structuur, bijvoorbeeld het Haspengouwse

verbindende openruimte-elementen tussen stedelijk gebied

landschap. De provincie wenst deze typerende open ruimte

en buitengebied door middel van groene vingers voorop.

1.3

en haar verschijningsvorm verder te ondersteunen en te
versterken. Hiertoe wordt nadruk gelegd op grondgebonden

De doorwerking van dit gedifferentieerd openruimtebeleid

landbouw, die als belangrijkste open ruimte functie primeert.

gebeurt onder meer via:

Bij de ontwikkeling van de natuurlijke structuur dient de

• selectie en ontwikkelingsperspectieven van de

klemtoon gelegd te worden op het versterken van de

natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur

ecologische infrastructuur en de valleigebieden.

van bovenlokaal belang;

1.4

• differentiatie van de agrarische macrostructuur;

aanduiding van de ecologische infrastructuur van

• ontwikkelingsperspectieven voor het landschap;

bovenlokaal belang is naar ruimtelijke structuren gezocht

• aandacht voor de groene dooradering in de

die een belangrijke betekenis (kunnen) hebben voor de

afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden en

ecologische verbindingen.

in de hoofddorpen en woonkernen;
• gebiedsgericht openruimtebeleid.

2.1. Ruimtelijke principes
Netwerk van rivier- en beekvalleien als natuurlijke

2. Natuurlijke structuur

ruggengraat
Het geheel van het rivier- en bekennet, d.w.z. van het

De gewenste natuurlijke structuur beoogt de versterking

brongebied tot de monding (of het uitstroomgebied op de

van de samenhang van alle ruimten met een min of meer

provinciegrens) en de gehele breedte van de beekvallei,

natuurlijk karakter.

vormt de belangrijkste ruggengraat van de gewenste
natuurlijke structuur. Het is daarom essentieel deze te
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Binnen de natuurlijke structuur worden volgende

versterken of te herstellen. De valleien moeten, waar

taakstellingen ingevuld:

mogelijk, opnieuw hun oorspronkelijk waterbergende en -

• selectie van de natuurverbindingsgebieden

afvoerende functie gaan vervullen.

• selectie van ecologische infrastructuur van bovenlokaal
belang

Boscomplexen als natuurlijke clusters in de
droge sfeer

Het Vlaamse Gewest zal de belangrijkste natuurlijke

Het provinciaal structuurplan beoogt zowel de bestaande

gehelen (Grote Eenheden Natuur, Grote Eenheden Natuur

bosentiteiten uit te breiden en te versterken, als nieuwe

in Ontwikkeling en de Natuurverwevingsgebieden)

clusters te vormen die dienen als stapsteen naar andere

afbakenen. De afbakening van deze gebieden dient nog te

bos(rijke) gebieden. De bosclusters zijn veelal gekoppeld

gebeuren. Voor de aanduiding van de

aan de eigenschappen van het fysisch systeem. De

natuurverbindingsgebieden is derhalve uitgegaan van een

toekomstige bosstructuur dient maximaal in te spelen op de

hypothese. De natuurverbindings-gebieden dienen de

bodem- en reliëfomstandigheden, waardoor de gewenste

verbinding van de grotere natuurlijke gehelen te

bosontwikkelingen onderling kunnen verschillen

verzekeren. In de meeste gevallen betreft het open ruimten

naargelang de lokale omstandigheden.

met een aantal ecologische kwaliteiten, die voortvloeien uit

De uit te bouwen bosclusters worden gerealiseerd door

de aanwezigheid van kleine landschapselementen. Voor de

bosuitbreidingen die de bestaande boskernen versterken en

via nieuwe boskernen (on)rechtstreeks met elkaar

ecologische elementen doorheen het stedelijk gebied.

verbinden. De voorgestelde bosontwikkeling beperkt zich

Daarnaast dient er aandacht te zijn voor de relatie tussen

evenwel niet tot de aanplanting van geheel nieuwe

het stedelijk gebied en het buitengebied bijvoorbeeld door

opgaande bosentiteiten, maar beoogt eveneens bosranden

het realiseren van groene vingers.

en -overgangen te creëren en de interne bosstructuur te

Waar de bebouwing een te harde barrière vormt, zal

verbeteren, teneinde een zo breed mogelijke basis voor een

gezocht worden naar de aanleg van een natuurlijke

ecologische verbinding te verkrijgen met een belangrijk

verbinding omheen het stedelijk gebied, bijvoorbeeld door

uitwaaieringseffect naar het omliggend gebied.

de aanleg van een stadsrandbos.

Geomorfologisch-landschappelijk gebonden
natuurwaarden
Geomorfologische omstandigheden, waaronder het reliëf

2.2. Gewenste natuurlijke structuur
>>

Kaart 31:

Open ruimte; gewenste natuurlijke structuur

en de bodemopbouw en -samenstelling, creëren
uiteenlopende en vaak bijzondere overgangssituaties die
tot uitzonderlijke en geheel eigen natuurontwikkelingen

Rivier- en beekvalleien als drager van de
natuurlijke structuur

(kunnen) leiden. Dergelijke geomorfologisch gebonden

De provincie wenst het netwerk van de rivier- en

natuurwaarden overtreffen het lokaal belang en zijn in

beekvalleien, als drager van de natuurlijke structuur, te

enkele gevallen uniek in Vlaanderen. De provincie wenst

versterken en de verbindende rol ervan te ondersteunen. De

deze natuurwaarden verder te ontwikkelen, steeds in relatie

belangrijkste rivieren die deel uitmaken van deze drager zijn

tot deze geomorfologisch-landschappelijke eigenschappen.

de Dender en de Mark, de Zenne, de Dijle, de Grote en de
Kleine Gete, de Velpe en de Demer.

Aansluiting op de groene dooradering van het
stedelijk weefsel

Voldoende aandacht dient te gaat naar de doorgang van de

Om een goede ecologische structuur te realiseren moet de

rivier door stedelijke gebieden. De aanwezigheid van de Dijle

ruimtelijke versnippering worden opgeheven of de effecten

te Leuven en de Demer te Aarschot en Diest is een aankno-

ervan gemilderd. Voorstellen voor ontsnippering spitsen zich

pingspunt voor stedelijke vernieuwing. Ook in Halle (Zenne)

toe op de kernen van de steden Leuven, Aarschot, Diest en

en Tienen (Gete) vormt de rivier een belangrijke natuurlijk

Tienen. Het provinciaal structuurplan wil niet zozeer de

element in de stad. De barrièrewerking van de stedelijke

voornoemde harde barrières opheffen, maar wil ze op een

kernen moet zoveel mogelijk geminimaliseerd worden.

geëigende wijze verminderen. De provincie wil voldoende
aandacht besteden aan de verbindende natuurlijke en
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Natuurlijke clusters in de natte sfeer

De opdeling van natuurlijke clusters in droge en natte sfeer

Gebieden met natuurlijke clusters in de natte sfeer zijn

is een beleidsmatige indeling. Beide kunnen niet los van

verbonden met de rivier- en beekvalleien en de aansluitende

elkaar gezien worden, zij vormen één geheel.

waterrijke gebieden. De provincie wenst deze te versterken
door natuurlijke verbindingen in de natte sfeer te realiseren.

2.3. Natuurverbindingsgebieden en ecologische

De Dender en haar bovenlopen (de Mark, de Molenbeek, en

infrastructuur van bovenlokaal belang

de Hunselbeek-Bellebeek) en de Zenne en haar bovenlopen
(Zuunbeek en Molenbeek-Neerpedebeek) zijn structuurbepalend in het Pajottenland.

>>

Kaart 32:

Open ruimte; natuurverbindingsgebieden en
ecologische infrastructuur

In het noordwesten van de provincie zijn de natuurlijke
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clusters verbonden met de valleien van de Molenbeken. De

2.3.1. Doelstellingen

Dijle en de Molenbeek structureren het centrale gedeelte

De provincie wenst door de aanduiding van de

van de provincie. Een belangrijk geheel van natuurlijke

natuurverbindingsgebieden een verbinding te realiseren

clusters in de natte sfeer bevindt zich ten oosten van de

tussen grote eenheden natuur, de grote eenheden natuur in

provincie, een gebied dat gestructureerd wordt door de

ontwikkeling en de verwevingsgebieden. Het betreft

Grote en de Kleine Gete en de Velpe. In het noordoosten

aaneengesloten gebieden waarin de natuurfunctie

van de provincie zijn vooral de Demer, Winge, Motte en

ondergeschikt is aan de andere functies. Een bijzondere

Begijnenbeek structuurbepalend.

aandacht gaat naar het vrijwaren en het versterken van de
biologische waarde van de kleine landschapselementen.

Natuurlijke clusters in de droge sfeer.
Gebieden met clusters in de droge sfeer zijn niet of weinig

De provincie selecteert tevens de ecologische infrastructuur

gebonden met de rivier- en beekvalleien. Vooral uitgestrekte

die bestaat uit de natuur- en bosgebieden van bovenlokaal

– al dan niet aaneengesloten – boskernen zijn hier bepalend.

belang, die niet tot de grote eenheden natuur, de grote

De gewenste natuurlijke structuur beoogt een geheel van

eenheden natuur in ontwikkeling, natuurverbindings-

clusters in de droge sfeer door realisatie van verbindingen.

gebieden of natuurverwevingsgebieden behoren, en de

Het gebied omvat de boscomplexen en de andere kleinere

kleine landschapselementen en de natuur in de bebouwde

complexen op het Brabants plateau, de boskernen tussen de

omgeving, (natuur-, bos-, en parkgebieden, rivier- en

Zenne en de Demer en de talrijke bosgebieden langsheen de

beekvalleien, natuurelementen (wegbermen...) in de

Demer. Het betreft niet alleen boscomplexen. Ook

stedelijke gebieden of in de kernen van het buitengebied)

akkerbouw en graslanden dragen bij tot een ecologische

van bovenlokaal belang. De provincie wil hier de hogere

meerwaarde.

ecologische basiskwaliteit ruimtelijk ondersteunen.

2.3.2. Selectiemethodiek
Om tot de selectie van de natuurverbindingsgebieden en de

• complex van minder waardevol, waardevol en zeer
waardevol

infrastructuur van bovenlokaal belang te komen werd een

• vogelrichtlijngebieden

"hypothese van het VEN" gehanteerd. Om hiertoe te komen

• habitatrichtlijngebieden

werd gebruikt gemaakt van de beschikbare informatie i.v.m.

• de bestaande groengebieden op het gewestplan

de biologische waarde van gebieden. Deze informatie kon

• de beschermde landschappen

gedeeltelijk worden afgeleid uit gebiedsbeschrijvingen en

• de gewenste bosstructuur : selectie van prioritair te

biologische waarderingen en gedeeltelijk uit de juridische

bebossen zones

afbakening van beschermde gebieden. Bijkomende

• de ecologisch waardevolle waterlopen

informatie leverden topografische kaarten, orthofotoplans en

• beleidsdocumenten i.v.m. natuurbehoud en -ontwikkeling

de eigen gebiedskennis.

Pas in een latere fase is een vergelijking met het ontwerp

De afbakening is toegespitst op de gebieden die vallen binnen

VEN doorgevoerd, waarna enkele kleine grenscorrecties

de grote natuurlijke structuren van de provincie omdat die de

hebben plaatsgevonden in functie van een volledige

ruggengraat vormen van de natuurlijke hoofdstructuur. Er is

inpassing van de als GEN en GENO aangewezen gebieden in

evenwel geen rekening gehouden met oppervlaktecriteria -

de bestaande natuurlijke structuur. Verder zijn evenwel

noch voor de selectiegrootte van de gebieden, noch voor de

geen aanpassingen gebeurd aan de oorspronkelijk

totale oppervlakte afgebakend natuuraandachtsgebied. Wel

afgebakende natuurlijke structuur, waardoor deze ruimer is

is aan provinciegrensoverschrijdende gebieden, zoals de

dan de voorlopig door het VEN afgebakende structuur.

Dendervallei en de Zuiderkempen, enkel aandacht besteed

De bestaande natuurlijke structuur dient als basis voor de

wanneer ze deel uitmaken van een groter ecologisch geheel.

ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang en de

Evenmin is een onderscheid gemaakt tussen bosgebieden en

aanduiding van natuurverbindingsgebieden. Als verdere

waardevolle natuurgebieden buiten de bossfeer.

verfijning van de aandachtzones werd een afbakening van
VEN uitgevoerd.

De belangrijkste gebruikte basisbestanden zijn:
• de Biologische WaarderingsKaart (BWK): selectie op basis

Bij de afbakening van de natuurverbindingsgebieden en de

van gebieden gerangschikt als

ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang zal

• biologisch waardevol

rekening gehouden worden met de rechtszekerheid van

• biologisch zeer waardevol

landbouwbedrijven in de onmiddellijke omgeving van de

• complex van biologisch waardevol en biologisch zeer

gebieden. De te respecteren afstandregels in kader van

waardevol
• complex van minder waardevol en zeer waardevol

diverse wetgevingen dienen in beide richtingen in
beschouwing genomen te worden. Dit betekent ondermeer

>>
185

dat de afbakening van de natuurverbindingsgebieden en

droge sfeer herbergen. Zo kunnen clusters in de droge sfeer,

van de ecologische infrastructuur geen aanleiding mag zijn

naast de al dan niet aaneengesloten boskernen, of

om het landbouwgebruik op de aangrenzende percelen, die

uitgebreide clusters van kleinere boseenheden, andere

niet opgenomen zijn in de afbakening van het

ecologische waarden, zoals heiden (bv. rivierduinen

natuurverbindingsgebied of de ecologische infrastructuur

Zuiderkempen), of watergebonden elementen, zoals

van bovenlokaal belang, te verstrengen.

moerasbossen (bv. Wingevallei) omvatten.
In voorkomend geval steunt de indeling op die elementen

Bij de afbakening van de natuurverbindingsgebieden en de

die in het geheel het zwaarst doorwegen.

ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang zal
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rekening gehouden worden met de rechtszekerheid van

Binnen de natuurverbindingsgebieden en de ecologische

landbouwbedrijven in de onmiddellijke omgeving van de

infrastructuur in de droge sfeer beoogt de provincie de

gebieden. De te respecteren afstandregels in kader van

natuurlijke verbindingsfunctie en de hogere ecologische

diverse wetgevingen dienen in beide richtingen in

basiskwaliteit ruimtelijk te ondersteunen.

beschouwing genomen te worden. Dit betekent ondermeer

Voor de natuurverbindingsgebieden en de ecologische

dat de afbakening van de natuurverbindingsgebieden en

infrastructuur in de natte sfeer zal de provincie daarnaast

van de ecologische infrastructuur geen aanleiding mag zijn

ook het integraal waterbeheer ruimtelijk vertalen.

om het landbouwgebruik op de aangrenzende percelen, die

Rivier- en beekvalleigebonden natuurlijke gebieden (natte

niet opgenomen zijn in de afbakening van het

sfeer):

natuurverbindingsgebied of de ecologische infrastructuur

• Dender en haar bovenlopen in het Pajottenland

van bovenlokaal belang, te verstrengen.

• Zenne en haar bovenlopen in het Pajottenland
• Valleien van de Molenbeek

2.3.3. Structurerende hoofdgebieden in natte en droge sfeer
De natuurlijke structuur van de provincie steunt op de

• Demervallei en haar bovenlopen in het Hageland en
Haspengouw

structurerende hoofdgebieden. Deze eenheden zijn

• Bosgebonden natuurlijke gebieden (droge sfeer):

opgedeeld in natuurlijke gebieden die respectievelijk

• Veldbossen en kasteelparken van Klein-Brabant

verbonden zijn met rivier- en beekvalleien (natte sfeer) en

• Boskernen tussen Zenne en Demer

met bossen (droge sfeer).

• Brabants Plateau
• Dijlevallei

Het onderscheid tussen de natte en de droge sfeer is niet

• Hageland

altijd eenduidig te maken omdat een aantal natuurlijke

• Haspengouw

gebieden zowel natuurlijke waarden in de natte als in de

• Zuiderkempen

2.3.4. Rivier- en beekvalleigebonden natuurlijke gebieden

Natuurverbindingsgebieden

Dender en haar bovenlopen in het Pajottenland
1a

Vallei van de Wijsbeek en Beverbeek als belangrijke
verbinding met de Mark en het Manhovebos

1b

Beekvalleien van de Schiebeek tussen Mark en
Steenhoutbos-Hellebos (Zavelberg)

1c

Arebeek als belangrijke beekvallei tussen Mark en Bos
ter Rijst

effectief bijdragen tot een versterking van de totaalstructuur.

1d

Hollebeek, Nemerkendriesbeek en Waterschaapbeek
(N van Mark) als verbinding naar Mark en Kongoberg

De sterke verwevenheid van en de grote verscheidenheid aan

1e

Honscallebeek en Raasbeek als belangrijke
beekvalleien naar de Mark

2a

Waalborrebeek, Overnellebeek en NieuwermolenbeekIjzenbeek als belangrijke verbinding naar Bellebeek

2b

Hunselbeek-Bellebeek als belangrijk lint, verbinding
met Keyeberg-Hussel en Vallei van de DenderLiedekerkebos

2c

Steenvoordbeek als belangrijke verbinding naar
Wolfsputten en Bellebeek

2d

Keurebeek (Molenbeek) als verbinding naar
Steenvoordbeek en Bellebeek

13a

Bos ter Rijst en omgeving

13b

Acrenbos en omgeving

op grote(re) en kleine(re) boscomplexen, kasteelparken en

14a

Grote Molenbeek en zijbeken als verbindingsas tussen
Dendervallei en natuurkernen van Neigembos en
Kesterheide

hoevedomeinen die op de valleien aansluiten en waarvan

Tabel 27: Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur

De natuurverbindingsgebieden zijn de talrijke bronbeekvalleien/bovenlopen van de Mark, de Molenbeek en de
Hunselbeek-Bellebeek. Niet alle zijbeken spelen een even
belangrijke rol in de verbindingsstructuur. In het provinciaal
structuurplan worden enkel deze aangeduid die een
effectieve functie als bindingselement (kunnen) vervullen en

kleine landschapselementen kenmerkt het Pajottenland en
vormt de basis voor toekomstige natuurontwikkelingen. De
ruimtelijke samenhang van het kleinschalig landschap vormt
de belangrijkste component van de gewenste natuurlijke
structuur. Dit kader wordt structureel onderbouwd door het
sterk vertakte bekennetwerk te versterken en de verbinding
tussen de componenten te onderhouden en te verstevigen,
zodanig dat een hecht landschappelijk netwerk bekomen
wordt.
De talloze kleine landschapselementen vormen het ecologisch
weefsel dat de natuurverbindingen onderhoudt. Ze sluiten aan

enkele kernen, als het Bos ter Rijst en het Acrenbos, verder
kunnen worden uitgebreid. In het geheel wordt ook een
belangrijke rol als natuurverbindingsgebied toegekend aan het
wijd vertakte holle wegennet.
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Zennevallei en haar bijrivieren

Om mogelijke verbindingen met enkele nabijgelegen bos- en

De functie van de Zennevallei kan door een verbinding van het

natuurgebieden te realiseren moet creatief met de open ruimte

valleigebied met het Lembeekbos (via de Mussenberg) en het

rondom de benedenloop van de Zenne worden omgesprongen.

Maasdal (via de vallei van de Maasdalbeek) worden versterkt.

De voorgestelde natuurverbindingszones die aansluiten op de

Daardoor wordt ook de gehele uithoek van Lembeekbos en

Zenne, liggen in het verlengde van de structurele maatregelen,

Hallerbos opgewaardeerd nadat die door de het Kanaal naar

die voor de gebieden die aansluiten op de Zennevallei worden

Charleroi en de E19-autosnelweg enigszins geïsoleerd is komen

voorgesteld (zie ‘Veldbossen en kasteelparken van Klein-

te liggen. In functie van een verbinding met de bossen rond

Brabant’ en ‘Boskernen tussen Zenne en Demer’).

Kasteelbrakel en Itter moet de ecologische functie van
dergelijke bosversterking sterk worden opgewaardeerd.
In het westelijk deel van de Zennevallei gaat alle aandacht naar
een versterking van de verbinding van de bovenlopen van de
centrale beken met de hoofdbeken -Zuunbeek en
Molenbeek–Neerpedebeek. Aansluitend hierop wordt ook
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Natuurverbindingsgebieden

4a

Noordelijke Zennevallei als verbinding tussen Dorent
en vallei van de Barebeek met bossen

4b

Zuidelijke Zennevallei als belangrijk element naar
boscomplex Brabants Plateau

4c

Groebengracht en beekvalleitjes

4d

Bovenlopen van de Laarbeek als belangrijk
verbindingsgebied naar biologisch waardevolle delen
van de benedenloop

4e

Bovenlopen van de Zuun als verbindingsgebied naar
Kesterheide-Den Daal en vallei van de Zuun

4f

Molenbeek-Neerpedebeek als belangrijke schakel naar
Zuun en belangrijke

4g

Vogel(en)zangbeek-Vlezenbeek naar Zuun

aandacht geschonken aan enkele kleinere, tussenliggende
beeksystemen zoals de Vogelzangbeek en de Groebengracht.
Niettegenstaande dat deze geïsoleerd zijn komen te liggen,
kunnen ze opnieuw als natuurverbindingsgebied kunnen
worden ingeschakeld.
Op de benedenloop van de Zenne sluiten enkele beekvalleien
aan maar, met uitzondering van de vallei van de Maalbeek,
dragen ze geenszins bij tot de versterking van de ecologische
infrastructuur vermits ze door tal van barrières in stukken zijn

Valleien van de Molenbeek

verdeeld. Omdat ook de Maalbeekvallei op verschillende

De valleigebieden van de Grote Molenbeek-Vliet en de

plaatsen wordt onderbroken of door bebouwd gebied loopt,

Molenbeek-Zijp sluiten aan op de Rupel. Zowel de individuele

wordt ze als infrastructuur van bovenlokaal belang aanzien. In

openruimtegebieden als de smalle corridors die ze met elkaar

aansluiting op het verstedelijkt gebied krijgt ze evenwel een

verbinden moeten van harde landschappelijke ingrepen

belangrijke functie als natuurverbinding toebedeeld, al blijft het

gevrijwaard blijven en zo mogelijk in de verbindingszones

noodzakelijk dat de belangrijkste barrières worden opgeheven.

worden versterkt. De bovenlopen van de Grote Molenbeek-

Vliet en van de Molenbeek-Zijp zijn als natuurverbindings-

die omwille van de vele kleine waterplassen landschaps-

gebieden aangegeven omdat ze de verbinding onderhouden

typerend zijn. De op de Demer aansluitende zijrivieren, beken

tussen de kleine/smalle natuurkernen rondom de bronge-

en (lei)grachten kunnen als natuurverbinding dienen (zie

bieden en de natuuraandachtsgebieden langsheen de beide

‘Hageland’ en ‘Zuiderkempen’).

hoofdbeken.

In de Demervallei moet eveneens een oplossing worden
gegeven aan de ecologische en landschappelijke barrière die

Natuurverbindingsgebieden

de stedelijke kernen van Diest en Aarschot vormen.

3a

Vallei en beekvalleien van de Grote Molenbeek-Vliet
(Stampbeek, Puttenbeek, Kwetsenbeek, Lindebeek en
Robbeek) als belangrijke verbindingselementen tussen
Lippelobos en Kravaalbos-Herenbos

6a

Verbinding van Winge in oostelijke Demervallei

3b

Vallei van de Molenbeek-Zijp als verbinding tussen
Lippelobos en Leefdaalbos

6b

Verbinding bossen Diestiaanheuvels met WingeMolenbeek

6c

Verbinding Begijnenbeek met Begijnenbos en
Meenselbeek naar Velpe

6d

Velpe als natuurverbinding tussen bosgebieden
Begijnenbeek, Diestiaanheuvels en Mollendaalbos

6e

Verbinding Grote Gete met Molenbeek-Mene en bos
van Meldert , aansluitend met de NVBG van de
provincie Limburg

6f

Verbinding zijrivieren Gete (o.m. Roelbeek, Overbeek)
en boscomplexen Velpe (Heidebos-Tienbunders)

6g

Natuurverbinding Kleine Gete

6h

Verbinding boscomplex Walenbos en Demer via
Nieuwe Motte

Natuurverbindingsgebieden

Demervallei en haar bovenlopen in het Hageland
en Haspengouw
De Demervallei vormt één groot aaneengesloten blok
waarbinnen zich tal van natuurkerngebieden situeren. De
provinciale bevoegdheid beperkt zich tot de zuidelijke
zijbeken van de Demer - Winge, Motte en Begijne(n)beek - en
de bovenstroomse delen van de bovenlopen - Velpe, Grote
Gete en Kleine Gete. Het behoud en herstel van de aaneengesloten rivierstructuur, die een groot deel van de provincie
beslaat, ligt aan de basis van de gewenste natuurstructuur.
De natuurlijke gehelen dienen daarvoor versterkt en verder

2.3.5. Bosgebonden natuurlijke gebieden

uitgebouwd te worden. Grote delen van de landschappelijke
eenheid worden opgenomen als natuurverbindingsgebieden.

Veldbossen en kasteelparken van Klein-Brabant

De natuurlijke eenheden worden middels zo breed mogelijke

De beekvalleien, waarrond ook de natuurlijke structuur is

natuurverbindingsgebieden met elkaar verbonden. Specifieke

opgebouwd, zorgen voor de gebondenheid van het

aandacht wordt besteed aan de verschillende broekgebieden,

versnipperd gebied van open ruimten van wisselende grootte.
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Ze maken deel uit van de valleien van de Molenbeek - een

Boskernen tussen Zenne en Demer

landschappelijke verbindingsstructuur die zowel door de

De toekomstige ontwikkelingen van het gebied tussen de grote

valleien van de Grote Molenbeek-Vliet als door de Molenbeek-

rivieren Zenne en Demer zijn eerder beperkt en hangen af van

Zijp gedragen wordt. Beide sluiten op het grondgebied van de

gerichte ontsnipperingsmaatregelen die de ruimtelijke barrières

provincie Antwerpen aan op de Rupel.

(wegen, lintbebouwing, kanalen) doorbreken. De benedenloop

Veel van de natuurkernen bestaan uit relatief kleine bossen en

van de Zenne, de Barebeek en de Weesbeek, vormen de enige

kasteelparken die in elkaars nabijheid liggen, maar waartussen

infrastructuren van provinciaal belang omdat beide in

een ecologische verbinding nog ontbreekt. Vandaar dat in het

verbinding staan met de Rupel. In het geval van de Barebeek en

verlengde van de bovenlopen van de Molenbeek (zie ‘Valleien

de Weesbeek is dat via de benedenloop van de Dijle.

van de Molenbeek’) meerdere natuurverbindingsgebieden zijn
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aangeduid in de droge sfeer die moeten zorgen voor een

De meerderheid van de natuurverbindingsgebieden beoogt

verbinding tussen de verschillende boseenheden. Dit dient

de boscomplexen ten westen en enkele grotere

zodanig te gebeuren dat de connectiviteit en soortenuitwis-

boscomplexen ten oosten van de Zenne intern, te versterken

seling tussen de beekvalleien bevorderd wordt en dat er een

en/of met elkaar te verbinden. Ten westen resulteert dit in de

grotere landschappelijke verwevenheid tussen de verschillende

uitbouw van drie boskerngebieden die op hun beurt

bovenlopen tot stand gebracht wordt. Dergelijke verbindingen

rechtstreeks dan wel via de Maalbeekvallei met de

lopen in enkele gevallen tot over de provinciegrens - zoals rond

Zennevallei verbonden worden. De meest noordelijke kern

het Kravaalbos en Kruisheide-Lippelobos.

dient eveneens een verbinding tot stand te brengen met het
Velaartbos, dat deel uitmaakt van een boscomplex dat

Natuurverbindingsgebieden

aansluit op de vallei van de Molenbeek-Zijp in het
hoofdgebied Klein-Brabant (zie ‘Veldbossen en kasteelparken

7a

Lippelobos

van Klein-Brabant’). Ten oosten wordt verder gebouwd op de
reeds goed ontwikkelde bosstructuur rondom de bovenlopen

7b

Interfluviaal gebied tussen Molenbeek-middenloop en
Birrebeek met als hoekpunten Leefdaalbos, kasteel van
Impde en Velaartbos

7c

Het gebied met de Maalbeek van de Foksenberg,
Foeksenbos, kasteel Wolvendaal en Ossel en de
Nationale Plantentuin van Meise

7d

Binnengebied tussen de Kesterbeek en de Aabeek met
Kollinten, 's Gravenbos, Bos van Aa, Kattemeuterbos
en Wormelaar

7e

Gebied tussen Lintbos en domein van Borgt

van Barebeek en Weesbeek, waarvan de laatste tot diep in de
provincie doordringen en op hun beurt in verbinding kunnen
worden gesteld met de centrale boskern zodanig dat tussen
Brussel en Leuven de open schicht één brede band van met
elkaar vervlochten bossen tot aan de taalgrens wordt
gecreëerd met een uitloper in zuidwestelijke richting naar het
Zoniënwoud en in zuidoostelijke richting naar het
Meerdaalwoud en het Heverleebos.

Enkele, nog behoorlijk grote boscomplexen, die in het

kan worden gezegd van de IJse die tot in het Zoniënwoud

verstedelijkt gebied van de Brusselse stedelijke rand zijn

doorloopt.

overgebleven, worden opnieuw met de basisbosstructuur
verbonden om de ecologische waarde ervan te herstellen of

Het Zoniënwoud en het Hallerbos vormen twee

op zijn minst op te waarderen. Het betreft de bossen

uitgestrekte boskernen die in elkanders verlengde liggen,

langsheen de Molenbeek.

maar enkel via een reeks tussenliggende bossen in de
Brusselse stedelijke rand met elkaar in verbinding staan.

Natuurverbindingsgebieden

Door de interne bosconnectiviteit in de zuidelijke rand te
verbeteren, kan een ecologische infrastructuur worden
uitgebouwd die een sleutelpositie inneemt in de provincie

5g

Verbinding Leibeek-Dijle

8a

Onderlinge natte verbinding via valleien van de
Barebeek en Weesbeek

8b

Natuurverbinding boscomplexen Barebeek-WeesbeekMolenbeek-Weisetterbeek (Roosbroeken-Vossekot,
Steentjesbos-Weisetterbos, Weisetterbos-Vijverbossen,
Hellebos-Floordambos)

De natuurverbindingsgebieden van het Brabants Plateau

8c

Natte verbinding via Lipsebeek van KastenjebosHambos-Moesbroek

8e

Gebied rond kanaal Leuven-Dijle

boskernen in de Dijlevallei, alsook de verbinding met de

en als draaischijf fungeert naar tal van andere uitermate
belangrijke bosgebieden. Deze laatste maken deel uit
van de bosgordel tussen Halle en Eigenbrakel of van
de beboste driehoek tussen Hoeilaart-Terhulpen,
Villers-la-Ville en Leuven.

dienen de verwevenheid van de verschillende kleine(re)
grote aaneengesloten boscomplexen – MeerdaalwoudHeverleebos, Zoniënwoud en Hallerbos – tot stand te

Brabants Plateau

brengen. Voorts is ook voorzien in een noord-zuidelijke

De infrastructuur van bovenlokaal belang is integraal

verbindingsas tussen de meest noordelijk gelegen bossen in

verbonden met de bovenlopen van de Dijle (zie

het landbouwgebied tussen Dijle en Voer en de bossen in

‘Dijlevallei’) maar wordt voor een deel ook opgehangen

het gebied tussen Zenne en Demer (zie ‘Boskernen tussen

aan de uitgestrekte boscomplexen langsheen de Dijle en

Zenne en Demer’). De verbindingen komen d.m.v. een

haar belangrijkste zijrivieren IJse en Laan. Hun invloed

uitgebreid netwerk van vooral hellingbossen van wisselende

strekt zich tot ver buiten de provinciegrenzen uit, vermits

grootte tot stand en sluiten nauw aan op de bestaande

de boscomplexen langsheen de Dijle en de Laan tot diep in

natuurkernen. Het kasteelpark Voerhoek fungeert als

Waals-Brabant uitwaaieren en zich voortzetten tot over de

scharnierpunt tussen de smalle, met de Dijlevallei verbonden

provinciegrenzen met Namen en Henegouwen. Hetzelfde

bosstrook van de Weeberg-Tessaertbos en het Hoogbos.
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Kinderenbos, dat met de bossen van de Weesbeekvallei in
verbinding wordt gesteld.

Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang

De uitlopers van het Zoniënwoud, in de Brusselse stedelijke
rand, worden waar mogelijk samen met enkele

9d

Verbinding van bosgebieden Diestiaanheuvels
(complex Kesselberg-Chartreuzenbos naar bossen
tussen Zenne en Demer (Eikenbos-Bertembos))

satellietbossen in het stedelijk gebied opnieuw met de
basisbosstructuur verbonden. De bedoeling is de
ecologische waarde ervan te herstellen of op zijn minst op
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Dijlevallei

te waarderen. Het betreft enerzijds het reeds onderling

Het structuurplan voorziet in een opwaardering van de

met elkaar verbonden Park van Tervuren, het

valleien van de Voer en van de Molenbeek-Parkbeek, al

Kapucijnenbos en het kasteelpark van Marnix, anderzijds

blijft hun ecologische functie ondergeschikt omwille

de vele kleine(re) bosfragmenten ten noorden en

van de verstedelijking in de rand van de valleien.

noordoosten van het Hallerbos en Lembeekbos in de

Middels een aantal stapstenen, waarvan het kasteelpark

driehoek van de gemeenten Halle, Linkebeek en Waterloo.

Voerhoek en het Park van Tervuren de hoekstenen

De bossen in de stedelijke randen moeten als groene

vormen, kan de Voervallei evenwel als verbinding tussen

vingers zo ver mogelijk in het centrum van het Brussels

de Dijlevallei en de Brusselse stedelijke rand fungeren.

Hoofdstedelijk gewest doordringen en de open ruimte

Het kasteelpark Voerhoek dient tegelijk als

corridors eromheen versterken. Rond Leuven wordt een

scharnierpunt tussen de noord-zuidelijke bosgordel

gelijkaardige functie toegekend aan de Molenbeek-

(zie ‘Brabants Plateau’). Op dezelfde wijze onderhoudt

Parkbeek en de Dijlevallei.

de Molenbeek-Parkbeek het contact tussen de laatste
natuursnippers in de stadsrand van Leuven en het

Natuurverbindingsgebieden

buitengebied.

Onderlinge verbinding tussen grote en kleine
boscomplexen

Natuurverbindingsgebieden

9a

Verdichting bossen (gebied tussen Dwersbos-domein
Huizingen-Kapittelbos-Kleetbos)

5a

Verbinding van natuurkernen langs de Dijle en de Demer

9b

5b

Verbinding van de Voer tussen Dijle en Park van
Tervuren-Kapucijnenbos

9c

Onderlinge natuurverbinding tussen versnipperde
bossen (Hoogbos en Moorselbos met Kinderenbos en
Voerhoek-Weeberg (verbinding naar Voer) en N met
bossen van de vallei van de Molenbeek, tot aan het
park van Tervuren.

5c

Onderlinge verbinding tussen complex van Zoniënbos
en bossen Ijse (Koningsberg) en Laan (TempeliersbosBilandebos)

>>
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gebieden onderling sterker met elkaar te verweven zodanig
dat meerdere natuurstructuren op de Demervallei aansluiten.
Eén van de drie noordelijk gelegen natuurverbindingsgebie-

5d

Onderlinge verbinding tussen complex van Kapucijnenbos en bossen Ijse en Laan (Marnixbos, Kaalheide,
Koningsberg, Stokkembos, Breembos, Mommaartshof)

5e

Onderlinge natuurverbinding met en naar Dijle van
versnipperde bossen (Weeberg en Tersaetbos naar Zoet
Water (Dijle); Ganspoel naar Margijsbos (Dijle);
Vogelzang-Bos van Laurensart naar Dijle; Sint-AgathaRodebos (Laan) naar Vetsaart en Lange Heide

5h

Verbinding tussen Heverleebos en Meerdaalwoud

5f

Verbinding Molenbeek-Parkbeek met Dijle en bossen
Diestiaanheuvels (Bruulbos-Langenbos) en bossen van
Meerdalbos-Mollendaalbos, Grootbos en Butselbos

den volgt de aaneenschakeling van heuvelkammen van
Heikantberg, Middelberg, Wijngaardberg en Benniksberg. Een
andere verbinding bouwt voort op de bosgordel die voor een
deel de vallei van de Grote Motte volgt en vertrekt vanaf het
Walenbos in de richting van het Messelbroek. Een derde
verbindingsas vertrekt eveneens van voornoemd
bosverdichtingsgebied rond Tielt-Winge maar loopt door in
oostelijke richting. De verbinding volgt de Hazenhoekloop en
sluit rond Bekkevoort aan op de Begijnenbeek van waaruit ze
in de richting van Diest doorloopt tot aan het Webbekomsbroek. Het verbindingsgebied vormt slechts een deel van een
veel complexere verbindingsas, waarvan de gehele vallei van

Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang

de Begijnenbeek deel uitmaakt. Op de Begijnenbeekvallei
sluiten op hun beurt meerdere natuurverbindingen aan, die in

5i

Verbinding Heverleebos naar Dijlevallei en met groene
vinger van de Parkbeek-Molenbeek

verbinding staan met de Velpevallei.
De Velpevallei koppelt tal van hoofdzakelijk noordelijk
georiënteerde verbindingsassen. Deze zijn opgehangen aan

Hageland

verschillende kleine beekvalleien die op de Velpe aansluiten,

In de centraal Hagelandse vallei gaat een bijzondere

maar de verbindingen lopen in de droge sfeer door in de

aandacht naar de mogelijkheden van natuurontwikkeling

richting van een aantal lokale boskernen en -complexen.

door een aangepast herstel, inrichting en beheer van

Omdat ook deze bosgebieden een verbindingsfunctie zouden

biotopen zoals heiden, heischrale graslanden, rietmoerassen

kunnen gaan vervullen, worden ze met bosuitbreidingen en -

en andere types ruigtevegetatie.

versterkingen verder onderbouwd. De nieuwe bossen sluiten

De natuurverbindingsgebieden dienen de ecologische

bij voorkeur op elkaar aan of fungeren als stapsteen in het

infrastructuur van provinciaal belang te herstellen of te

ecologisch netwerk. Daardoor ontstaat centraal in het

versterken. Die verbindingen volgen voor een deel de valleien

Hageland een complex bosnetwerk met meerdere

van de zijbeken, maar de belangrijkste beogen de aandachts-

scharnierpunten tussen de verschillende valleien en met
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uitlopers tot aan het boscomplex Meerdaalwoud-Heverleebos

van de Dormaalbeek-Molenbeek verbinden de weinige

op het Brabants Plateau. Als draaischijf fungeert vooral het

natuurgebieden die hoofdzakelijk met de vallei verbonden

bosrijke gebied tussen Lubbeek en Bierbeek, dat intern wordt

zijn. In het grotendeels door grootschalige

versterkt en waarop ten oosten meerdere nieuw te

landbouwactiviteit getekende gebied, bezitten ze de

ontwikkelen bosrijke kernen aansluiten.

grootste en vaak enige natuur- en landschapswaarden.

Natuurverbindingsgebieden

De natuurverbindingsgebieden sluiten allemaal aan op de
Gete. Het zijn kleine zijlopen van de Gete of bovenlopen van

10a

Verbinding bosgebieden bovenlopen Winge-Molenbeek
en Begijnenbeek (Troostembergbos-Tafelbos-KleisebosBegijnenbos-Zuurbemde-Hulsbos-KappellebosWouwerdries)

10c

Verbinding Winge-Molenbeek via WijngaardbergBeninksberg naar 's Hertogenheide

10d

Gebied Walenbos met Houwaartse Berg-OudenbosRalishoek (Tieltse Motte)

10e

Verbinding Boscomplex Walenbos-Tieltse Motte en
Begijnenbeek

10g

Gebied rond Heibos-Schrabaardebos
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de Grote Gete. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de
verbinding met een kleine natuurkern rond het holle
wegengebied tussen Meldert en Hoegaarden.
Natuurverbindingsgebieden

11a

Verbinding Vinne Kleine Gete en DormaalbeekMolenbeek, aansluitend met de NVBG van de provincie
Limburg

11b

Gebied rond bos van Meldert

Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang
Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang

10b

Verbinding bosgebieden Diestiaanheuvels Hageland
(as Kesselberg/Chartreuzenbos-Butselbos/Bruulbos)

10f

Golfterrein Sint-Joris-Winge als stapsteen tussen
Tafelbos en Troostembergbos

10h

Verbinding Diestiaanheuvels Hageland met Wingevallei

11c

Landbouwgebied tussen Het Vinne en de Kleine
Getevallei ten zuiden van Zoutleeuw

Zuiderkempen
Belangrijk voor de verbinding van de ecologische
infrastructuur in het noordoosten van de provincie is het
kleinschalig valleigebied van Zwart Water, Grote beek,

Haspengouw
De bovenlopen van de Grote en de Kleine Gete en de loop

Kleine beek en Middelbeek met de daarop aansluitende,
grotendeels beboste Diestiaanheuvels.

De uitbouw van één groot aaneengesloten bosgeheel is

van bovenlokaal belang afstemmen op de timing die het

omwille van de aanwezige bebouwing niet mogelijk. Toch

Vlaamse Gewest hanteert voor de afbakening van de

wordt getracht de bos- en natuurfragmenten in de gebieden

agrarische en natuurlijke macrostructuur. De provincie wil op

met een hoog natuurwaardenpotentieel op te waarderen en

die manier een integrale benadering van de

waar mogelijk te versterken. De onderlinge verbondenheid

openruimteproblematiek nastreven, waarbij op het einde

moet grotendeels middels lokale bebossings- en natuuront-

van de rit eenduidig bepaald is welke functies op welke

wikkelingsinitiatieven tot stand komen waarbij de provincie

plaats gewenst of toegelaten zijn.

evenwel een coördinerende rol kan spelen. Vooral het gebied
tussen Begijnendijk en Aarschot kan als natuurverbindingsgebied verder worden uitgebouwd terwijl de regio ten zuiden

3. De agrarische structuur

van het Averbodebos verder wordt versterkt.
De provincie streeft een duurzame ruimtelijke ontwikkeling
In de marge moet ook ruim aandacht worden gegeven aan

van de agrarische structuur na. Duurzaamheid dient hier in

het behoud en het herstel van de rivierduinrestanten rondom

zijn meest ruime context gelezen te worden, m.a.w. als een

het samenvloeiingsgebied van Demer en Dijle. In het kader

evenwicht tussen ecologische, maatschappelijke en

van het structuurplan betekent dit vooral het streven naar een

economische componenten. Hiertoe wenst de provincie de

maximaal herstel van de samenhang tussen de met het

agrarische structuur te vrijwaren en te versterken opdat het

rivierduin verbonden natuurfragmenten zodanig dat het

functioneren van de landbouw verzekerd kan worden.

rivierduin zijn ecologische functie in een ruimere context kan

Zeker in open landbouwgebieden wordt het agrarisch

vervullen en dus niet alleen lokale waarde heeft.

grondgebruik bestendigd en de open ruimte behouden.

Natuurverbindingsgebieden

Het Vlaamse Gewest zal de agrarische macrostructuur
afbakenen en concrete uitspraken doen over de

12a

Verspreide boskernen Diestiaanheuvels

mogelijkheden binnen de afgebakende regio’s.
Het Vlaamse gewest beschouwt de landbouw als grootste

12b

Rivierduinen in het samenvloeiingsgebied van Demer
en Dijle (donk van Bonheiden-Rijmenam-KeerbergenTremelo, donk van Haacht en Werchter, donk van
Rotselaar-Wezemaal-Gelrode, donk van Meetshoven)

ruimtegebruiker in Vlaanderen en de belangrijkste factor
voor het open houden van het buitengebied. Voor de
landbouw zal voldoende ruimte worden voorbehouden en
zullen – binnen aanvaarbare randvoorwaarden – de

De provincie zal de aanduiding en afbakening van de

beschikbare technologieën en hulpmiddelen ingezet kunnen

natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur

worden om een de landbouwer een vergelijkbaar inkomen
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te verschaffen. Pajottenland, Zuid-Hageland en

Ruimte voor agrarische en structurele verbreding

Haspengouw, worden als belangrijke gebieden van de

De provincie wenst de verandering binnen de sector zelf

agrarische structuur beschouwd. De gebieden die

(agrarische verbreding) en verandering naar een andere

belangrijk zijn voor het functioneren van de landbouw

sector (structurele verbreding) mogelijk te maken en

zullen afgebakend worden in gewestelijke ruimtelijke

ruimtelijk te ondersteunen. Hierbij dient steeds rekening

uitvoeringsplannen. Rekening houdend met het

gehouden met de ruimtelijke randvoorwaarden die de

subsidiariteitprincipe, zal de provincie de ruimtelijke

omgeving stelt.

agrarische deelgebieden differentiëren, op basis van de
agrarische mogelijkheden en knelpunten, nadat de

Concentratie van tuinbouw onder glas of

afbakening op Vlaams niveau gebeurd is.

plastiek
De provincie onderkent het economisch belang van de

3.1. Ruimtelijke principes

tuinbouw onder glas of plastiek en zal met deze sector
rekening houden in haar ruimtelijk beleid. Zij beschouwt

Bestaansmogelijkheden voor de agrarische sector
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landbouwbedrijven met complexen van tuinbouw onder

De provincie wenst de landbouwactiviteit in Vlaams-

glas of plastiek, die groter zijn dan 1 hectare als van

Brabant ruimtelijk te ondersteunen. Er wordt ruimte

provinciaal belang. De provincie wenst de constructies,

gereserveerd voor de uitoefening van de

nodig voor tuinbouw onder glas of plastiek, zoveel als

landbouwactiviteit. Bepaalde gebieden worden

mogelijk te bundelen. Hierbij wordt de bestaande toestand

geoptimaliseerd in functie van de landbouw.

in rekening gebracht. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn
afhankelijk van de aard van het gebied waarin zij gelegen

De landbouwer als beheerder van de open ruimte

zijn (zie "de gewenste agrarische structuur"). Gezien de

De provincie onderkent de belangrijke rol van de landbouw

belangrijke impact van de constructies op (de openheid van)

voor de vrijwaring van de open ruimte en het beheer ervan.

het landschap streeft de provincie naar landschappelijke

De rol als beheerder is in sterke mate afhankelijk van de

inpassing, ongeacht de schaal van de constructies.

ruimtelijke condities van de omgeving. Zo zullen in de
valleigebieden ecologische aspecten een belangrijke
invloed hebben op het noodzakelijke beheer. In
landbouwgebieden in de omgeving van de verstedelijkte
gebieden is het behoud van een open landschap zeer

3.2. De gewenste agrarische structuur
>>

Kaart 33:

Open ruimte; gewenste agrarische
structuur

belangrijk en zijn activiteiten, die samenhangen met het

3.2.1. Gebieden voor productielandbouw

stedelijk gebeuren, mogelijk.

De provincie wenst de landbouwproductie in eerste instantie

ruimtelijk te ondersteunen in de aaneengesloten landelijke

3.2.2. Landbouw in sterke relatie met het landschap en

gebieden: het Pajottenland, Hageland en Haspengouw.

natuurlijke waarden.

Complexen van tuinbouw onder glas of plastiek (groter dan

De landbouw krijgt een belangrijke rol in het vrijwaren van de

1ha) zijn niet mogelijk in het Pajottenland en in Haspengouw

openruimtegehelen tussen Brussel en Leuven. De landbouw

ten zuiden van de N3. In het Hageland (ten noorden van de N3)

zal hier haar functie kunnen uitoefenen, maar dient de

kan tuinbouw onder glas of plastiek wel toegelaten worden

landschappelijke kwaliteiten en de natuurwaarden van het

indien de totale oppervlakte plastiekconstructies per

gebied te ondersteunen. Structurele verbreding is mogelijk,

landbouwbedrijf beperkt blijft tot maximaal 3 ha en maximaal

binnen de bestaande gebouwen. Tuinbouw onder glas of

10% van de totaal bedrijfsoppervlakte. Deze concentraties

plastiek is uitgesloten.

moeten landschappelijk ingebed worden en bij voorkeur
aansluiten bij de bebouwde ruimte van de kernen.

Ook in de valleigebieden zal de agrarische activiteit moeten

In delen van de landelijke gebieden die een stedelijke druk

afgestemd zijn op de natuurlijke en landschappelijke

ondervinden, worden openruimtefragmenten maximaal

waarden.

behouden. Agrarische (verandering binnen de agrarische
sector) en structurele verbreding, evenals tuinbouw onder glas

3.2.3. Verbreding naar economische bosbouw of

of plastiek zijn mogelijk.

boomkwekerijen ten noorden van de Demer

Indien in uitvoering van de VLAREM-wetgeving herlocalisatie

Ten noorden van de Demer wordt agrarisch en structurele

noodzakelijk is, zal hiervoor de nodige ruimte voorzien worden.

verbreding ondersteund, rekening houdend met de
bestaande toestand. Ten noordwesten van Aarschot worden

Het gebied in het noordwesten van de provincie,

mogelijkheden geboden voor agrarische verbreding naar tuin-

gekenmerkt door typische kouterlandschappen, komt

en landbouw onder glas of plastiek en voor structurele

eveneens in aanmerking voor productielandbouw.

verbreding naar tuinaanleg, kweken van planten…

Agrarische en structurele verbreding is mogelijk. Tuinbouw

Ten noordoosten van Aarschot wordt verbreding naar

onder glas of plastiek is enkel mogelijk indien de totale

economische bosbouw gestimuleerd.

oppervlakte plastiekconstructies per landbouwbedrijf
beperkt blijft tot maximaal 3 ha en maximaal 10% van de

3.2.4. Landbouw in gebieden onder verstedelijkingsdruk

totaal bedrijfsoppervlakte.Tuinbouw onder glas blijft

In de gebieden die onder verstedelijkingsdruk staan, wordt

beperkt tot maximaal 3ha. Deze concentraties moeten

verbreding ondersteund. Tuinbouw onder glas of plastiek is

landschappelijk ingebed worden en bij voorkeur aansluiten

mogelijk. De ruimtelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot

bij de bebouwde ruimte van de kernen of het specifiek

een verdere versnippering van de openruimtefragmenten van

economisch knooppunt.

de gebieden.
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3.2.5. Landbouw in en omheen het stedelijk gebied

wordt het gebied gevrijwaard van bebouwing. Deze zones zijn

Omheen de stedelijke gebieden (Vlaams Gebied rond Brussel,

beperkt in oppervlakte. Bestaande bedrijfszetels worden

het regionaalstedelijk gebied Leuven, en de kleinstedelijke

hierin niet opgenomen. Nieuwe bebouwing, zoals

gebieden Aarschot, Asse, Diest, Halle en Tienen) kan

exploitantenwoningen en bedrijfsgebouwen, worden niet

landbouw een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de

toegelaten in deze afgebakende zones.

leefbaarheid van deze gebieden. Tuinbouw onder glas of
plastiek is mogelijk, indien dit niet bijdraagt tot een verdere
versnippering van de open ruimte.

Valleigebieden
In de valleigebieden wordt grondgebonden landbouw
gestimuleerd ter versterking van het openvalleigebied en het

3.3. De differentiatie van de agrarische macrostructuur

natuurlijk karakter ervan. Grondloze landbouw wordt geweerd.

Volgende categorieën worden voorop gesteld:

Bij uitoefening van de agrarische activiteiten zal rekening

• Structurele beperking;

moeten gehouden worden met de beperkingen vanuit

• Agrarische verbreding;

natuurontwikkeling. Hiertoe kunnen beheersovereen-

• Structurele verbreding.

komsten gesloten worden met betrekking tot bijvoorbeeld
meer extensieve begrazing, beperkte mestaanvoer, vermijden

>>

Binnen deze categorieën worden nog subcategorieën met een

van verdroging in het valleigebied.

specifiek beleid onderscheiden.

Nieuwe bebouwing of uitbreiding van bebouwing is niet
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mogelijk, tenzij voor grondgebonden landbouw of voor
3.3.1. Gebieden met structurele beperking

verplichte reglementaire uitbreidingen.

Gebieden met structurele beperking zijn gebieden waar de
agrarische sector rekening dient te houden met beperkingen

Land- en tuinbouwgebieden met aandacht voor

ter vrijwaring van landschappelijke en/of natuurlijke waarden

het landschap

of om de agrarische structuur te optimaliseren. In bepaalde

In gebieden voor land- en tuinbouw met aandacht voor

gevallen kan natuur- en landschapsbeheer gestimuleerd en

landschappelijke waarden wordt grondgebonden land- en

vergoed worden als compensatie voor de lagere fysieke

tuinbouw als belangrijkste agrarische ruimtegebruiker

opbrengst en het bijhorend inkomstenverlies.

onderkend en versterkt. Het ruimtelijk beleid is gericht op het
maximaal behoud van grote aaneengesloten gebieden en van

Non-aedificandi-zones

de typische landschappelijke structuur. De agrarische sector,

De provincie beoogt, door het aanduiden van bijkomende

dient, ondanks de gangbare schaalvergroting, aandacht te

non-aedificandi-zones, de bestendiging van het agrarisch

hebben voor de eigenheid van het landschap

grondgebruik ten behoeve van de beroepslandbouw. Hiertoe

(coulisselandschap, open-fieldlandschap...).

Landbouwgebieden omheen het stedelijk gebied

milieueffecten, wordt gestreefd naar het behoud van de

Omheen de steden worden gebieden voor landbouw

bestaande concentratie, eerder dan naar spreiding ervan.

omheen het stedelijk gebied voorzien. Deze fungeren in

Nieuwe agrarische constructies kunnen slechts ingeplant,

eerste instantie als buffer tegen de verstedelijking en dragen

wanneer ze geen aaneengesloten openruimtegehelen

bij tot de leefbaarheid van de stad. In deze gebieden opteert

versnipperen en wanneer ze de kwaliteit van het omliggende

de provincie in eerste instantie voor grondgebonden land- en

landschap niet verstoren.

tuinbouw waarbij beperkingen kunnen opgelegd worden in
functie van de leefbaarheid van de steden en het behoud van

Intensieve grondgebonden tuinbouw met

de openheid.

voldoende oppervlaktewater
De gebieden voor intensieve grondgebonden tuinbouw in

3.3.2. Gebieden met mogelijkheden tot agrarische verbreding

open lucht, ruimtelijk geconcentreerd in tuinbouwcomplexen

Agrarische diversificatie of verbreding betekent verandering

(klein fruit, sierteelt, tafeldruiven…) met een belangrijke

binnen de agrosector zelf. Alle ‘nieuwe’ activiteiten vallen

behoefte aan water, worden bij voorkeur ingericht in zones

nog altijd onder de brede definitie van landbouw. Alle

waar voldoende oppervlaktewatervoorraden beschikbaar zijn

producten en activiteiten van het bedrijf behoren tot de

en waar een (gemeenschappelijke) watertoevoer kan

primaire sector. Bedrijfsgebouwen of bedrijven waar aan

gerealiseerd worden. Daarnaast kunnen ook afzetmarkten en

agrarische verbreding wordt gedacht, moeten aangepast

veilingen richtinggevend zijn bij het aanduiden van deze

kunnen worden aan de noden. Als er bij een bedrijfs-

gebieden voor intensief grondgebonden tuinbouw.
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beëindiging bedrijfsgebouwen m.i.v. woningen vrijkomen,
blijven ze integraal deel uitmaken van de agrarische structuur

Gebieden met concentratie van tuinbouw onder

en komen ze uitsluitend in aanmerking voor nieuwe of

glas of plastiek

herlokaliserende land- en tuinbouwbedrijven. Bij

De provincie wenst de gebieden aan te duiden waar gestreefd

aanpassing en eventueel afbraak of nieuwbouw dient de

wordt naar concentratie van tuinbouw onder glas of plastiek.

historische en visuele betekenis gerespecteerd.

Deze bundeling gebeurt op basis van ruimtelijke
overwegingen en ten behoeve van gemeenschappelijke water-

Grondgebonden en grondloze land- en tuinbouw

1

en energievoorziening en afvalzuivering.

In deze gebieden komen zowel grondgebonden als

Bij aanduiding van deze gebieden wordt rekening gehouden

grondloze agrarische bedrijven voor. De provincie opteert

met de aanwezige concentraties van tuinbouw onder glas of

voor een concentratie van grondloze veehouderij, in

plastiek en met de geselecteerde economische knooppunten.

evenwicht met de ruimtelijke draagkracht van het gebied.

Vestiging van nieuwe bedrijven wordt maximaal gestimuleerd

Omwille van de beheersing van de ruimtelijke effecten en de

binnen deze gebieden en beperkt buiten deze gebieden. De

1

Concentratie en specialisatie van grondloze
veehouderij in het noordoostelijk en noordwestelijke
deel van de provincie.

provincie kan maatregelen nemen om de hinder (licht, water-

waterbeheer, … De nieuwe activiteit dient laagdynamisch te

verbruik...) die van dit soort concentraties uitgaat, te beperken.

zijn en kan geen kleinhandelsactiviteit inhouden.
Laagdynamische activiteiten oefenen geen bijkomende druk

Bedrijventerreinen voor agro-industrie
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uit op het fysisch systeem en veroorzaken slechts beperkte

De provincie wenst zones af te bakenen voor agro-industriële

veranderingen in de bestaande ruimtelijke structuur.

bedrijvigheid. Agro-industriële bedrijven zijn bedrijven met

Structurele verbreding kan enkel op landbouwbedrijfssites die

een ruimtelijk- functionele relatie met de landbouw, zoals het

hun gebruikswaarde (grotendeels) verloren hebben. Een

verwerken van landbouwproducten, opslag, distributie en

maximaal gebruik van oude, niet meer functionele gebouwen

toegepast onderzoek in functie van landbouwgerelateerde

staat voorop. Dit hergebruik moet met respect voor de

producten. Agro-industriële bedrijvigheid kan bijdragen tot

historische dimensie van hoeve en omgeving gebeuren.

de versterking van de aanvoer, afzet en onderzoek naar

Verbreding mag de eigenlijke agrarische bestemming van het

landbouwproducten. Het agro-industrieel bedrijf dient

gebied niet belemmeren. (Deze nieuwe bestemmingen kunnen

gesitueerd aansluitend bij een economisch knooppunt. Hierbij

geen aanleiding geven tot beperkingen zoals opgelegd in de

dient aandacht te gaan naar de landschappelijke waarden van

Vlaremwetgeving.)

de streek.

Structurele verbreding naar zacht-recreatieve elementen en
kleinschalig verblijfstoerisme kan, in zoverre het gaat om

Verbreding naar economische bosbouw of

bestaande constructies die voor de landbouw niet meer

boomkwekerijen

dienstig zijn.

In bepaalde gebieden wordt structurele verbreding naar

De gebieden met mogelijkheden tot structurele verbreding

economische bosbouw of boomkwekerij ondersteund, onder

zullen door de provincie in ruimtelijke uitvoeringsplannen

meer ter versterking van de natuurlijke en/of landschappelijke

worden afgebakend.

structuur of van de recreatieve potenties.
De provincie zal de differentiatie van de agrarische structuur
3.3.3. Gebieden met mogelijkheden tot structurele verbreding

afstemmen op de timing die het Vlaamse Gewest hanteert voor

In gebieden met mogelijkheden tot structurele verbreding is

de afbakening van de agrarische en natuurlijke macrostructuur

"verandering" van de agrosector naar andere sectoren

en de afbakening van de natuurverbindingsgebieden en

mogelijk. Nieuwe activiteiten vallen onder secundaire of

ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. De

tertiaire sector (b.v. dienstverlening). Er worden, naast land-en

provincie wil op die manier een integrale benadering van de

tuinbouw, nieuwe economische dragers toegelaten: recreatie,

openruimteproblematiek nastreven, waarbij op het einde van

toerisme, (logiesmogelijkheden, horeca), tuinaanleg,

de rit eenduidig bepaald is welke functies op welke plaats

verzorgende tertiaire functies, museumactiviteiten,

gewenst of toegelaten zijn.

4. Landschappelijke structuur

De provincie wenst de landschapsstructuur met de
gebiedseigen kenmerken van de verschillende riviervalleien

De provincie beoogt de samenhang van alle landschappen in

te vrijwaren en te versterken. De rivier- en beekvalleien

de provincie. Zij beoogt een complementair samengaan van

worden beschouwd als beeldvormers van de

zowel de nieuwe stedelijke landschappen als de meer

landschappelijke basisstructuur.

traditionele relictlandschappen.

Naast de talrijke riviervalleien wordt bijzondere aandacht
geschonken aan de restanten van de rivierduinen, de

Binnen de landschappelijke structuur worden volgende

getuigenheuvels en de plateaus.

beleidscategorieën onderscheiden:
• gave landschappen;
• structurerende reliëfcomponenten;
• landschappelijke bakens;

Land- en tuinbouw als belangrijkste vormgevers
van het landschap
Land- en tuinbouwactiviteiten hebben een belangrijke
impact op de verschijningsvorm van het landschap. De

4.1. Ruimtelijke principes

provincie wenst hier maximaal op in te spelen door land- en
tuinbouw als belangrijke vormgevers van het landschap te

Herstellen of in stand houden van klassieke

beschouwen en hen in te schakelen bij de inrichting van de

landschapspatronen.

open ruimte.
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Voor de landschapseenheden die als relicten worden
aanzien, wenst de provincie de klassieke

Kasteelgordels en -sites en andere erfgoed-

landschapspatronen te herstellen of in stand te houden. De

waarden als structurerend landschapsgegeven

gewenste landschappelijk structuur dient in eerste instantie

Kastelen, hoeves, abdijen komen verspreid in de provincie

de dragers van het landschap veilig te stellen en te

voor. De uitgestrekte parken en bossen rond de kastelen en

versterken, waarbij ook uitbreiding van de typerende

abdijen zijn sterk bepalend voor het landschapsbeeld. Ook

landschapsstructuur naar gebieden waar deze enkel nog

het typerend beeld van de (traditionele) hoeves met

rudimentair aanwezig is, beoogd wordt.

omliggende landerijen is sterk bepalend. De provincie wenst
deze sites te vrijwaren en als structurerende landschaps-

Geomorfologisch-landschappelijke

gegevens te hanteren bij de verdere landschappelijke

reliëfelementen.

ontwikkelingen. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen in

Het provinciaal structuurplan wil bijzondere

de overgang naar de open ruimte.

geomorfologisch-landschappelijke reliëfelementen

Lineaire structuren, zoals oude spoorwegbermen en

veiligstellen en opwaarderen.

verdedigingslinies kunnen zich manifesteren als

landschappelijke verbindingselementen.

• de Dijle, de IJse, de Voer en de Laan;

Naast het bovengronds erfgoed, kan ook het ondergronds

• de Demer met de langsliggende rivierduinen en de

erfgoed een meerwaarde bieden voor de ruimtelijke

zijrivieren de Velpe en de beide Getes.

inrichting van het gebied. De provincie kan gemeenten en

4.2.2. Versterking van de structuurbepalende bosgebieden

steden stimuleren om dit erfgoed, zodra het aan het licht

De provincie wenst de structuurbepalende bosgebieden te

komt, te integreren in het ruimtelijk beleid.

versterken. Dit bosgebied omvat:
• De grote en kleine boscomplexen van het Brabants

Landschappelijke inpassing van lijninfrastructuren
en bebouwing
Er dient gestreefd naar een maximale verweving van de

plateau (Hallerbos, Zoniënbos, Gasthuisbos...)
• De boskernen tussen de Zenne en de Demer
• De bosstructuren op de getuigenheuvels

lijninfrastructuren in het landschap. Bij de aanleg van
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nieuwe lijninfrastructuur wordt de landschappelijke

4.2.3. Behoud van kleinschalige landschappen

inpasbaarheid mee beoordeeld. Omgekeerd biedt de

Binnen Vlaams-Brabant bestaan een aantal gebieden die

lijninfrastructuur een zicht op het landschap zodat een

getypeerd worden door kleinschaligheid, veelal gedragen

totale buffering niet gewenst is. Bij het opstellen van de

door de aanwezigheid van talrijke holle wegen. Deze

streefbeelden voor de secundaire wegen zal de provincie

gebieden situeren zich in hoofdzaak in het zuidwesten

deze aspecten mee als aandachtspunt opnemen. Ook bij de

(Pajottenland) en in het zuidoosten (Hageland en

ontwikkeling van nederzettingen en bedrijvigheid dient de

Haspengouw) van de provincie. De provincie wenst

nodige aandacht te gaan naar landschappelijke inpassing.

deze typerende kleinschaligheid te behouden en te
versterken.

4.2. Gewenste landschappelijke structuur
4.2.4. Kasteelsites

>>

Kaart 34:

Open ruimte; gewenste landschappelijke structuur

De provincie kent een aantal gebieden waar kasteelsites
frequent aanwezig zijn. De kasteelsites komen afwisselend

4.2.1. Rivier- en beekvalleien als landschappelijke

voor met veldbossen in het noordwesten (Klein-brabant) van

basisstructuur

de provincie en in het Hageland. Ook de groene rand ten

De rivier- en beekvalleien vormen de landschappelijke

zuidoosten en ten oosten van het Brussels hoofdstedelijk

basisstructuur. De belangrijkste componenten van deze

gewest komen veel kasteelsites voor. Deze kasteelsites

basisstructuur zijn:

worden gevrijwaard en krijgen een belangrijke

• de Dender en de Mark;

structurerende rol binnen het landschap.

• de Zenne;

4.3. Selectiemethodiek

weerhouden. Tevens worden structurerende

Voor de afbakening van de bestaande landschappelijke

reliëfcomponenten en landschappelijke bakens geselecteerd.

structuur is gebruik gemaakt van de atlas van traditionele
landschappen. Uitgangspunt vormden de in de

4.4. Ontwikkelingsperspectieven en selecties

"landschapsatlas" genoemde landschapsrelicten die

De provincie selecteert volgende elementen:

beoordeeld werden op basis van hun referentiewaarde op

• gave landschappen;

provinciaal niveau. Daaraan werden de landschappelijke

• reliëfcomponenten;

erfgoedwaarden toegevoegd die het lokale niveau

• Landschappelijke bakens;

overtreffen. Het betreft lijn- en puntrelicten, die eveneens in
de landschapsatlas zijn opgenomen, maar die zijn aangevuld
met gegevens die werden afgeleid uit kaartmateriaal -
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Open ruimte; landschappelijke structuurselecties gave landschappen en bakens

vooral topografische kaarten - orthofoto's en andere
publicaties - vooral landschapsbeschrijvingen.

4.4.1. Gave landschappen
Er werd gezocht naar een structurele overeenstemming en

De landschapsrelicten zijn gekoppeld aan de indeling in

een historisch bepaalde, ruimtelijke verbondenheid van de

traditionele landschappen die op hun beurt in deelgebieden

samenstellende delen, in een mate die het mogelijk maakt

zijn opgesplitst. Het provinciaal landschapsbeleid in de

deze als een cluster van landschappelijk gave entiteiten met

structuurplanning spits zich hoofdzakelijk toe op de gave

gemeenschappelijke kenmerken te aanzien. Ook indien

relicten van het historisch landschap en in mindere mate op

enkele fragmenten van een traditioneel landschap clusters van

het nieuwe landschap. Het laatste komt echter ruim aan bod

bovenlokaal belang vormen, worden ze als gave landschaps-

in andere onderdelen van de structuurplanning die vorm

complexen weerhouden. In Vlaams-Brabant werden volgende

geven aan het toekomstig ruimtelijk beleid.

gave landschappen en landschapsentiteiten onderscheiden:
• Rivier(vallei)landschappen

In een versnipperd landschap werd gezocht naar een

• Boslandschappen

structurele overeenstemming en een historisch bepaalde,

• Kasteelpark en veldboslandschappen

ruimtelijke verbondenheid van de samenstellende delen, in

• Bossen en kasteelparken van de Vlaamse rand rond

een mate die het mogelijk maakt deze als een cluster van

Brussel en het bosrijk Hageland

landschappelijk gave entiteiten met gemeenschappelijke

• Rivierduinlandschappen

kenmerken te aanzien. Ook indien enkele fragmenten van

• Kleinschalige landschappen

een traditioneel landschap clusters van bovenlokaal belang

• Holle wegenlandschappen

vormen, worden ze als gave landschapscomplexen

• Kouterlandschappen
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1. Rivier(vallei)landschappen
Demervallei

Bovenstrooms rivierengebied van de Demer
Het valleilandschap ten zuidwesten van Tienen moet worden

Het toekomstig beleid voor de Demervallei houdt rekening met

hersteld en de stedelijke barrière moet worden doorbroken. Het

het historisch landschapskarakter en tracht een aantal verloren

holle wegencomplex tussen Outgaarden en Hakendover kan

of bedreigde landschapswaarden te herstellen. Bijzondere

daarin een belangrijke functie vervullen en moet in die zin

aandacht gaat naar een sterke verweving met het omliggende

landschappelijk worden onderbouwd. Vanuit dezelfde optiek

landschap dat, omwille van de aanwezigheid van

moet ook aan het herstel van het sterk gefragmenteerde

Diestiaanheuvels in de valleirand, vaak bruuske overgangen

beemdenlandschap van de Kleine Gete worden gewerkt. Een

kent. De geslotenheid van de valleidelen, die met populieren

opwaardering van de oude spoorwegbeddingen van

zijn ingeplant, wordt doorbroken. De aanplantingen ruimen

bovenlokaal belang - respectievelijk tussen Tienen en Diest en

plaats voor meer open biotoopstructuren als moerasbossen,

Zoutleeuw en Sint-Truiden - die ter hoogte van Zoutleeuw op

natte/vochtige graslanden, ruigten en moerassen. Vergraven

elkaar aansluiten, kan het landschappelijk herstel van de

terreinen, zoals de vele turfputten en dito visvijvers, worden

riviervallei ondersteunen.

landschappelijk beter ingepast en moeten zowel een
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ecologische als landschappelijke meerwaarde krijgen. De

In het sterk door de fruitteelt beïnvloede landbouwlandschap

landschappelijke samenhang wordt zodoende niet alleen

(laagstamboomgaarden) op het droog plateau van Gingelom,

ruimtelijk maar ook structureel bestendigd of hersteld. Enkele

kunnen rond de dorpskernen opnieuw elementen van het meer

valleidelen die op de gewenste natuurlijke structuur als

traditionele landschap (hoogstamboomgaarden) worden

natuurverbindingsgebied zijn ingetekend moeten ook

ingebracht.

landschappelijk verder worden onderbouwd. In het
samenvloeiingsgebied met de Dijle worden de mogelijkheden

Gave landschappen

bekeken om het rivierduinlandschap te herstellen, dit
niettegenstaande het onder sterke invloed staat van residentiële
bebouwing in een bosrijke omgeving (zie ‘Zuiderkempen’).
Gave landschappen
5

Demervallei Vlaams-Brabant

50

Zijlopen Demer

Tabel 28: Gave landschappen

valleien Zwart Water, Grote
beek, Kleine beek en Middelbeek

42

Velpevallei met bovenlopen

44

Zuidelijk en noordelijk
valleigebied van de Grote Nete

47

Het Vinne-Duras

Velpevallei
valleien Bruulbeek, Molenbeek
en Bierbeek

provinciegrens overschrijdend
gedeelte

Dendervallei
De band tussen de Dender en de vallei moet worden versterkt,

vooral daar waar de open ruimtelijke verbinding door bedrijven-

grotere boscomplexen onderhoudt.

terreinen en woongebieden is aangetast. Bijzondere aandacht

Het toekomstig beleid streeft naar een grotere verwevenheid van

wordt besteed aan het herstel van de vallei-overgangen, vooral

de landschapsrelicten met het landschappelijk minder waardevol

daar waar zijbeken op de riviervallei aansluiten. Op dat punt

gebied en naar het doorbreken van de landschapsverstorende

sluiten maatregelen aan op deze die voor het kleinschalig

structuren. In enkele gevallen kan worden voortgebouwd op

landschap van het Pajottenland worden voorgesteld.

bijzondere landschapsstructuren zoals het kastelengebied in de
Vlaamse rand rond Brussel of rond Zemst-Hofstade (zie ‘Bossen

Gave landschappen

1

Dendervallei

en kasteelparken van de Vlaamse rand rond Brussel ’). Anderzijds
provinciegrens overschrijdende
gedeelten

moet in het openruimtegebied ook rekening worden gehouden
met het historisch karakter van enkele open landbouwruimten
zoals het centraal koutergebied en het landbouwplateau tussen
Brussel en Leuven. Een versterking en interne herstructurering

Woluwevallei

van de landschapsverbindende elementen tussen het Plateau van

Het toekomstig beleid voor de Woluwevallei en zijn zijrivieren

Duisburg en het Plateau Brussel-Leuven moet de landschappelijke

houdt rekening met de landschappelijke en economische

connectiviteit verbeteren.

structuur van de oostelijke rand van het Vlaams Stedelijk
gebied rond Brussel waarvan zij aan de basis ligt. De
waterlopen wordt geherwaardeerd.
Gave landschappen
70

Woluwevallei
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29

Plateau van Duisburg

30

Meerdaalwoud-Heverleebos

4

Valleien Dijleland

valleien van Laan, Ijsse en Dijle
stroomopwaarts Leuven
interfluvium van Laan en Ijsse
omgeving Ottenburg

2. Boslandschappen
19

Plateau tussen Brussel en
Leuven

Moorselbos, Hagenbos, Eikenbos,
Bertembos Bosdelle-hoogbos

22

Bossencomplex
Barebeek-Weesbeek

Houtembos-FloordambosHellebos-SnijsselsbosSchiplakenbos-Steentjesbos

Brabants plateau en Dijlevallei
Het toekomstig beleid streeft naar een meer gebiedseigen
landschapsontwikkeling: het bos ruimt in de valleikom plaats
voor meer gebiedseigen habitats als natte/vochtige
graslanden, moerassen, ruigten en moerasbossen, terwijl een

Silsombos-Kareelbos-LangenbosKastanjebos-Warande

sterk ruimtelijk verweven bosstructuur langsheen de
valleiflanken de verbinding tussen de verschillende valleien en

3

Noordelijke Zennebeemden

Bosrijk Hageland

3. Kasteelpark en -veldboslandschappen

Het onderscheid tussen de gebiedsdelen vraagt om een

Kastelen- en veldbossenlandschap Klein-Brabant

aparte benadering van het landschap. Zo gaat in het

Het toekomstig landschapsbeleid moet zowel de beekvalleien

noordelijke, zandige deel de aandacht vooral naar de

als de parkkernen verder onderbouwen of bufferen en waar

versterking van de boskernen en de ontwikkeling van

mogelijk met elkaar verbinden. De huidige ruimtelijke structuur

bosovergangsgebieden en bosverbindingsstructuren. Vooral

laat toe om elementen van de bestaande landschapsstructuur

het contact met de bossen en de kasteelparken rond Lubbeek

tot in het landbouwgebied te laten uitwaaieren, zonder dat dit

mag niet uit het oog worden verloren. In het zuidelijke,

het agrarisch gebruik benadeelt. Infrastructuren die het

zandlemige deel daarentegen wordt de kleinschalige

landschapsbeeld verstoren moeten (beter) worden ingekapseld.

(bos)structuur als uitgangspunt genomen om een grotere
landschappelijke verwevenheid tot stand te brengen.

Gave landschappen

Dergelijk landschappelijk vlechtwerk wordt opgehangen aan

12

Bosgebied tussen TisseltWolvertem

Kollintenbos en Bos van Aa,
Wormelaar, de Motakker
Kattemeuterbos
's Gravenbos
Leefdaalbos-Impde

13

Kastelengebied
Meise-Ossel

Plantentuin Meise met
aangrenzende kasteelbossen
en -parken

14

Valleien van de Molenbeken

Grote Molenbeek-Vliet met
zijbeken en brongebieden

de beekvalleien, die in verbinding staan met de Velpevallei.
Tegelijk dienen deze beekvalleien de aansluiting op de
grotere boscomplexen in het noordelijk deel te onderhouden
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of te herstellen.
Zowel de heuvelflanken als de toppen van de heuvelruggen
van Diestiaanzanden, moeten in de mate van het mogelijke,
van verdere bebouwing gespaard blijven en waar mogelijk
moet de bebouwing worden afgebouwd. Tegelijk moet het

Molenbeek-Zijp met zijbeken
en brongebieden

overgangsgebied naar de vallei worden hersteld. Er wordt
bekeken of de belangrijkste heuvelruggen als landschap
kunnen worden geklasseerd.

15

kastelen rond Lippelo
Kastelengebied Klein-Brabant Ramsdonk

16

Kastelensite Ternat - SintUlriks-Kapelle

landschap Houwijk-HoogpoortVrijberg-Nieuwe MolenbeekKeermeers

17

Bossencomplex
Kravaalbos

randen aansluitend op boskern
Oost-Vlaanderen

25

Kastelengordel Zemst-Hofstade

Gave landschappen
35

Hellingbossen Hageland

36

Wingevallei

Wingese broeken-Molenbeek

Bossen en kasteelparken van de Vlaamse rand

De provincie werkt reeds in het kader van het Interreg II-c

rond Brussel

en III-b-programma aan de concrete realisatie van een

De landschapswaarden worden opgehangen aan de

netwerk van groene vingers of relaties naar en in de ruime

uitgestrekte valleigebieden, de plateaus en de grote bos-

omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

complexen. Elk van deze gebieden krijgt een landschapseigen
invulling waarbij evenwel de onderlinge verbinding door
streekeigen gebiedsovergangen niet uit het oog mag worden

Gave landschappen
2

Zuidelijke Zennebeemden

11

Kastelengordel Vlaamse rand
rond Brussel (west)

verloren. In de valleigebieden wordt gestreefd naar een
landschappelijk verfijning en opwaardering van de bestaande
gebiedswaarden met het oog op een structuurrijke(re)
overgang en een gebiedseigen wisselwerking tussen de
valleikom en de valleiflanken (zie ‘Brabants Plateau en
Dijlevallei’). In en rond de boscomplexen wordt gestreefd
naar een grotere landschappelijke verwevenheid en
versterking van de individuele bossen. Aandacht gaat ook
naar een versterking en interne herstructurering van de

26 Brabantse Ardennen

Gaasbeek-Drogenbos-Lennik
Lembeekbos
Hallerbos-Zevenborre
Bos Ter Rijst
Begijnenbos- GasthuisbosMeigemheide-Kleetbos
Waterloose velden-Ter KluizenGoede Lucht
Hellingbossen van Beersel
Zoniënwoud-Bos van Marnix

landschapsverbindende elementen tussen het Plateau van
Duisburg en het Plateau Brussel-Leuven (zie ‘Brabants plateau
holle wegencomplex tussen Neerijse en Kortenberg en de

207

27

Kastelengordel Vlaamse rand
rond Brussel (zuid)

rond Halle-Beersel-Dworp

28

Kastelengordel Vlaamse rand
rond Brussel (zuid-oost)

kastelen rond Hoeilaart en
Overijse

18

Kastelengordel Vlaamse rand
rond Brussel (zuid-oost)

Kastelensite Sterrebeek ,
Wezembeek-oppem, Kraainem,
Zaventem

en Dijlevallei’). De bestaande plateaubossen, het uitgestrekte
noordelijke steilrand van het Brabants plateau bieden de
nodige aanknopingspunten.
Een versterking van de bos- en valleistructuren, die tot in
het verstedelijkt gebied van de Brusselse en Leuvense

>>

Bosrijk Hageland

stadsrand doordringen, moet ervoor zorgen dat de groene

Een versterking van de verspreide en kleinschalige

ruimte ook tot in de woongebieden doorloopt, zodanig dat

veldbossenstructuur in het gebied Meensel-Kiezegem-

van daaruit veilige, recreatieve verbindingen tussen open

Waanrode-Oplinter moet een grotere landschappelijke

ruimte en verstedelijkt gebied mogelijk worden. Een

verwevenheid ondersteunen en sluit aan op een meer

netwerk van verbindingen zal in samenwerking met het

kleinschalige landschapsontwikkeling in het zuidelijk

Brussels Hoofdstedelijk gewest moeten worden uitgewerkt.

landbouwgebied.

Gave landschappen

Gave landschappen

37

43

Kastelengebied Lubbeek met
bossen

Kwade Schuur-Pellenberg
Kapellebos-Tafelbos

Veldbossenlandschap tussen
Lubbeek en Geetbets

Veldbossencluster MeenselKiezegem-Attenrode
veldbossencluster Waanrode
veldbossencluster Ransberg

4. Rivierduinlandschappen
Rivierduinenlandschap op de samenvloeiing van
Demer en Dijle
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21

Broekbossen Weesbeeken Leibeekvallei

benedenstrooms gedeelte
Weesbeek en Leibeek

24

Dijlevallei

benedenstrooms gedeelte
Dijlevallei

7

Rivierduinen samenvloeiingsgebied Demer en Dijle

5. Kleinschalige landschappen
Kleinschalig landschap van het Pajottenland
De landschappelijke ontwikkeling valt geheel samen met het

Ten noorden en noordoosten van Aarschot wordt het

behoud van het kleinschalig landschapspatroon, waarin de

landschap hoofdzakelijk gedomineerd door boscomplexen.

sterke spreiding van tal van kleine landschapselementen en

Deze boscomplexen liggen voor een deel op de rivierduinen

de verscheidenheid aan het grondgebruik gerelateerde

van de Dijle en de Demer. Deze zijn sterk aangetast door een

biotopen essentieel is. Bijzondere aandacht wordt gegeven

verspreide aanwezigheid van residentiële villawijken,

aan de natuurlijk glooiende reliëfstructuur, die mede de

landbouwspikkels, kleine woonkernen, buitenverblijfzones

verscheidenheid in de hand werkt, en aan de talrijke

en recreatieparken. Vooral in de richting van Aarschot

aanwezigheid van holle wegen en (bron)beken als bindende

(Gijmel, Langdorp, Ourodenberg, enz.) is de versnippering

elementen. Veel landschapsstructurerende elementen

groot. De lineaire structuur van de heuvelruggen typeert het

waarvan de gebruikswaarde achteruitgaat, zoals

gebied en duidt ook min of meer de scheidingslijn aan met

hoogstamboomgaarden en opgaande perceelsrand-

het zuidelijker gelegen Demeralluvium.

begroeiingen, moeten worden veiliggesteld.

De oorspronkelijke verbindingen met de riviervallei dient

Het kleinschalig landschapspatroon van het Pajottenland

hersteld en opgewaardeerd. Op de rivierduinen wordt de

wordt mede gedragen door het uitgestrekte holle

ontwikkeling van gemengde bossen gestimuleerd. Er wordt

wegenpatroon. Het behoud van de landschappelijke

gestreefd naar behoud en versterking van typische heide-

samenhang van het holle wegencomplex in aansluiting op tal

relicten en teelten en gebiedseigen landschapselementen.

van andere kleine landschapselementen is essentieel.

In het overgangsgebied naar het Brabants Plateau worden

kan zodanig worden uitgebouwd dat delen ervan een zacht

de landschapslijnen, die door de kastelengordels van

recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, paardrijden)

Drogenbos-Lennik en Halle-Beersel-Dworp zijn

ondersteunen.

uitgezet, bestendigd en versterkt. Ze dienen tevens als
aanknopingspunt om landschappelijke overgangen te

In de beekvalleien die aansluiten op de Demervallei wordt

creëren tussen het Pajottenland en restanten van de open

maximaal ingespeeld op de bijzondere landschapssituatie.

ruimte in de verstedelijkte Vlaamse rand rond Brussel.

Dat geldt in het bijzonder voor de breed uitwaaierende en

Vooral de contactzone met de Zennevallei komt speciaal

parallel aan elkaar lopende beken: de Grote beek, de Kleine

in beeld.

beek en de Middelbeek ten zuiden van de deelgemeente
Deurne in het verlengde van het Zwart Water en aansluitend

Gave landschappen

op de Diestiaanruggen ten noordoosten van Diest. Daarnaast
wordt ook aandacht gegeven aan de landschapszoom op de

8

Beboste getuigenheuvels van
de Vlaamse Ardennen

Kesterheide-Kesterberg
Raspaillebos-MoerbekebosKarkoolbos en Kongoberg
Neigembos te Gooik
holle wegencomplex
Pajottenland

landschapsbeleid noodzakelijk om de landschappelijke

9

Relictzones kleinschalig
landschap

Inspanningen om het landschap te herstellen betreffen

Beekvalleien met bronzones

Systeem van de Grote Molenbeek
Beverse beken
Vallei van de Mark
Zeven beken (bovenlopen van
de Mark)
Arebeek
(bovenloop van de Mark)
Bovenlopen van de Zuun

10

grens met de provincie Antwerpen. Niettegenstaande de
belangrijkste landschapsrelicten op het grondgebied van de
provincie Antwerpen liggen, is een grensoverschrijdend
overgang naar de Demervallei te maximaliseren.
hoofdzakelijk enkele kleinere bos- en valleigebieden, evenals
het gebied rondom de grote bosentiteit Averbodebos.
Gave landschappen
51

Averbodebos

Kalsterloop

Landschapszoom
provinciegrens

Bos-en valleigebied Bruine
Beek, Krekelbeek,
Zwartwaterbeek en Raambeek
bos-en beemdencomplex
Herselt en Veerle
Vallei van Tappelbeek en
Hulstenbeek , putten van
Begijnenbeek
Merenloop

Verwevingslandschap zuidelijke Kempen
Het toekomstig beleid ziet toe op het behoud en de
versterking van de oorspronkelijke bosstructuur en de
landschapstyperende heuvelruggen. Een verdere aantasting
door bebouwing moet vermeden worden en waar mogelijk
moet de bebouwing worden afgebouwd. De bosstructuur

52
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6. Holle wegenlandschappen
Holle wegenlandschap van Haspengouw

boselementen en zorgt voor de connectiviteit tussen de
landschapsdifferentiërende elementen.

De kleine landschapskern in het holle wegengebied tussen
Meldert en Hoegaarden vormt een referentie voor de

Gave landschappen

landschappelijke uitbouw van het Haspengouwse
landschap. Toekomstige landschapsontwikkelingen kunnen
zich hierop richten en dienen aan te sluiten op het Brabants

33

Plateau van Duisburg
Holle wegencomplex driehoek Dijleland
Brussel-Leuven-Wavre
Plateau tussen Brussel en Leuven

Plateau (gebied rond Mollendaal) en door te stoten tot het
gebied ten zuiden van Tienen. Ze spitsen zich toe op het

>>

Bosrijk Hageland

behoud, de versterking en verdere uitbouw van de kleine

Bijzondere aandacht gaat naar het holle wegencomplex

landschapselementen rondom de holle wegen in het

tussen Halen en Bekkevoort met een westelijke uitloper

“openveldboslandschap”. De kleine landschapselementen

rond de vallei van de Winge en de Motte(Houwaart,

vormen de landschappelijke infrastructuur en fungeren als

Holsbeek). Het gedeelte in de provincie Vlaams-Brabant is

ecologische stapstenen. Vooral in de landschappelijke

eerder beperkt in vergelijking met andere holle

verbinding van de Getevallei en de Velpevallei neemt het

wegensystemen in de provincie. Niettemin verdient het de

uitgestrekte holle wegencomplex in de zuidrand van de

ruime aandacht, omdat het nog een heel eind doorloopt tot

provincie een centrale positie in.

in de provincie Limburg.

Gave landschappen

Gave landschappen
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45

Holle wegencomplex
Haspengouw

Holle wegen tussen BierbeekNeervelp en Hoegaarden
holle wegen tussen Outgaarde
en Landen – Halle –
Booienhoven

41

een westelijke uitloper rond de
vallei van de Winge en de
Holle wegen Halen-Bekkevoort Motte (Houwaart, Holsbeek)

7. Kouterlandschappen
Centraal koutergebied
Brabants plateau en Dijlevallei

Het koutercomplex tussen de gemeenten Nossegem,

Het holle wegenpatroon, dat zich vooral op de plateaus heeft

Steenokkerzeel, Nederokkerzeel en Erps-Kwerps is van

ontwikkeld, moet behouden blijven omdat het, samen met de

historische oorsprong en uniek in de provincie Vlaams-

bossen en andere houtige begroeiingen, de basis vormt van

Brabant. Het koutergebied wordt gekenmerkt door een

de landschappelijke verbindingsstructuur doorheen het

aantal betrekkelijk kleine, landschappelijk open kernen op

grootschalig landbouwgebied. Het is sterk verweven met de

droge en weinig uitgesproken reliëfkoppen.

Landschappelijke bakens

Gave landschappen

20

Centraal koutergebied

Nossegem, Steenokkerzeel,
Nederokkerzeel en ErpsKwerps

4.4.2. Structurerende reliëfcomponenten

19de eeuwse verdedigingsgordel
Diest
Basiliek Scherpenheuvel
oud traject buurtspoorweg door
Boekhout, Ralis, Hellekens

Oud traject langs Walenbos

Oude spoorwegbeddingen

oude spoorwegbedding TienenDiest

Structurerende reliëfcomponenten zijn structuurbepalend voor
het Vlaams-Brabantse landschap. Ze zijn visueel duidelijk

oude spoorwegbedding
Zoutleeuw - Sint-Truiden

aanwezig en beklemtonen gebiedsovergangen. Volgende
structurerende reliëfcomponenten worden geselecteerd:
Structurerende reliëfcomponenten

Kanalen

Kanaal naar Charleroi en
Zeekanaal Brussel-Schelde
kanaal Leuven-Dijle

39

Diestiaanrug van het
noordelijk Hageland

49

Diestiaanheuvels van de Demer

58

Diestiaanheuvels Pajottenland

Bruggen Zeekanaal BrusselSchelde

65

Diestiaanheuvels van de Dijle

Remy-site te Wijgmaal, Leuven

66

Bolderiaanrug zuidelijk
Hageland

Hambos bedrijvigheid ter hoogte
van station

Diestiaanrug zuidelijke rand
Brussel

mouterij Boortmeerbeek

67

Tabel 29: Structurerende reliëfcomponenten

Samenvloeiïngsgebied Demer
en Dijle

brouwerij Haacht
Ginger-Ale Merchtem
Tabel 30: Landschappelijke bakens

4.4.3. Landschappelijke bakens
Landschappelijke bakens zijn de visuele blikvangers die mee het
landschapsbeeld bepalen en dikwijls als oriënteringspunt funge-

5. Specifieke aspecten

ren. De provincie wenst het zicht op deze bakens te vrijwaren en
de oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te

5.1. Ontginningen

versterken. De provincie selecteert de bakens niet-limitatief.

De provincie Vlaams-Brabant stelt, naast de principes van het
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ruimtelijke structuurplan Vlaanderen met betrekking tot de
nabestemming en de herinrichting van ontginnings-gebieden,
volgende aspecten voorop.
• Het principe "ontginnen in functie van de nabestemming"
dient te worden nagestreefd. Dit betekent dat de uiteindelijk

• De inplanting van mestverwerkinginstallaties dient te kaderen
binnen het provinciale ruimtelijke en gebiedsgericht beleid.
• Het mobiliteitsprofiel van mestverwerkinginstallaties dient
steeds afgestemd te zijn op het bereikbaarheidsprofiel van de
locatie.

te realiseren nabestemming een bijkomend criterium zal
vormen bij de lokalisatie en de wijze van de ontginning.
• Zowel bij natte als bij droge onginningen dient men de

5.3. Integraal waterbeheer
De provincie wenst binnen het beleid inzake ruimtelijke

recreatieve en natuurnabestemmingen als eerste mogelijkheid

ordening een ondersteunende en faciliterende functie te

te onderzoeken.

vervullen ten aanzien van een integraal waterbeheer, dat zowel
de kwalitatieve, kwantitatieve als ecologische aspecten in

5.2. Mestverwerking

ogenschouw neemt.

De provincie wenst het mestbeleid ruimtelijk te ondersteunen.
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Hierbij dient rekening gehouden met het feit dat op dit ogenblik

De visie valt uiteen in vier elementen:

de provincie niet met mestoverschotten te kampen heeft. De

• Ruimte voor water: voorkomen van wateroverlast

provincie zal indien nodig ruimte vrijwaren voor de inplanting

Water wordt als ordenend principe in de ruimtelijke ordening

van grootschalige mestverwerkende bedrijven en

aanvaard. Het respecteren van de natuurlijke kenmerken van

mestverwerkinginstallaties in samenspraak met de omliggende

watersystemen biedt immers de beste garanties voor het

provincies en het Vlaamse Gewest.

vermijden van problemen (werken "met" processen
(overstromingen, erosie, infiltratie…) is immers efficiënter dan

2

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie,
Brussel, 1997, p. 420.

Volgende ruimtelijke principes staan voorop:

ze te bestrijden). Dit impliceert ook dat water geïntegreerd

• De inplanting van mestverwerkinginstallaties dient te

moet worden in de menselijke samenleving.

gebeuren op lokale en regionale bedrijventerreinen.

Door vermindering van infiltratie ontstaat een daling van

Kleinschalige mestverwerking kan onder strikte voorwaarden

grondwaterlagen, kunnen bronnen droogvallen en

(o.a. geen mobiliteitseffect, maximale gerichtheid op de

vermindert kwel. De provincie wil infiltratie terug bevorderen

landbouw, ondersteuning van de externe

door de ruimtelijke inrichting van gebieden hierop af te

landbouwstructuur…) worden toegelaten in de gebieden van

stemmen. Om de toenemende ongewenste overstromingen in

de agrarische structuur.2 De inplanting van kleinschalige

de toekomst het hoofd te bieden , zal geopteerd worden voor

mestverwerking is ondergeschikt aan de structuurbepalende

het herstel van de natuurlijke bergingsmogelijkheden van

functies van het buitengebied en dient steeds afgestemd te

valleigebieden en het aanpakken van de problematie van te

worden met de schaal van het omgevende landschap.

snelle afvoer. Enkel ter hoogte van de knelpunten en de

plaatsen met een verhoogd waterrisico dient een vlotte

provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken. RUP's

waterafvoer gegarandeerd te worden. De acties en

zullen slechts opgemaakt worden voor die plaatsen waar het

beleidsopties die de provincie hier reeds rond genomen heeft

aanleggen van het overstromingsgebied gepaard gaat met

zullen (versneld) uitgevoerd worden.

zware infrastructuurwerken die volgens de huidige

• Ondersteunen van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling

bestemming van het gebied niet vergunbaar zijn. De provincie

van de structuurkenmerken van het waterlopennetwerk

pleit er bij het Vlaamse Gewest voor dat bij de aanleg van

In de eerste plaats zal gezocht worden naar mogelijkheden

overstromingsgebieden maximaal gebruik gemaakt kan

waardoor waterafvoer in de bovenstroomse gebieden wordt

worden van de bepalingen van de werken van algemeen

vertraagd en aangewend voor een maximaal aantal functies

belang, zoals bepaald in artikel 103 van het decreet houdende

vooraleer het verder stroomt. Slechts als vasthouden van water

de ruimtelijke ordening. Dit houdt ook in dat van bij de

niet haalbaar is, zal geopteerd worden voor afvoer. Het

beginfaze van het ontwerp voor deze werken het

vertragen van de afvoer kan gerealiseerd worden op

landschappelijke en architectonische karakter van het gebied

verschillende manieren. Ruimtelijke ordening zal maximaal

in kwestie zo goed mogelijk gerespecteerd wordt.

mogelijkheden bieden om de retentie- en bergingscapaciteit

• Ondersteunen van behoud en ontwikkeling van

van de waterlopen te verhogen. Overstromingsgebieden

waterkwaliteit

moeten zoveel mogelijk aangelegd worden binnen de

De provincie streeft ernaar zoveel mogelijk overstromings-

natuurlijke topografie van een vallei en dienen aan te sluiten

gebieden met water van goede kwaliteit te vullen. Hierdoor

bij een natuurlijk overstromingsreginme van de beek of de

wordt grootschalige bodemverontreiniging vermeden.

rivier. Er zullen ruimtelijke mogelijkheden onderzocht worden

Hiertoe dient in eerste instantie het omgevend ruimtegebruik

voor vrije meandering, de creatie van natuurlijke oevers,

afgestemd te worden op de functie van de waterloop en dient

structuurvariatie van bedding en oevers, verbreding van de

ruimte te worden gevrijwaard voor de aanleg van buffers

bedding, overstromingsgebieden, het situeren van wacht- en

en/of overgangszones tussen waterloop en eventueel

spaarbekkens, bufferbekkens en bufferreservoirs. Er wordt

vervuilende functies. Vooral in de bovenlopen geldt dat

ruimte gereserveerd voor waterberging, al dan niet in

beperkte lozingen (bv. overstorten…) een grote impact

combinatie met ander bodemgebruik (natuur, landbouw,

kunnen hebben op het beeksysteem. Een gerichte sanering

recreatie).

van deze lozingen op potentieel waardevolle bovenlopen

Inplanting van OverstromingsGebieden (OG’s), spaar- en

zal dan ook onderzocht worden.

wachtbekkens en bufferreservoirs zal steeds gebeuren in

Bestaande en nieuw in te planten oppervlaktewaterwin-

relatie met het omgevende landschap en ruimtegebruik. De

gebieden dienen voldoende gebufferd te worden. Hiertoe

provincie streeft ernaar dat deze problematiek geregeld wordt

wordt een maximale verweving met de natuur-, bos-, en

via overeenkomsten met de betrokkenen. Waar nodig kan de

recreatiefunctie nagestreefd.
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• Ondersteunen en versterken van de ecologische
verbindingsfunctie van de waterloop
Het is de bedoeling het beheer, het onderhoud en de inrichting

• afkomstig is uit een zuiveringsgebied dat (delen van)
kleinstedelijke gebieden bevat;
• afkomstig is van regionale bedrijventerreinen in

van de waterlopen zoveel mogelijk af te stemmen op de

kleinstedelijke gebieden en in de specifiek economische

aanwezige (potentiële) natuurwaarden. Barrières op de

knooppunten.

waterloop dienen te worden vermeden. Speciale aandacht is
vereist voor de doorgang door stedelijke gebieden - waar een

Volgende ruimtelijke principes en randvoorwaarden voor de

maximaal behoud van natuurlijke structuren van de waterloop

ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiverings-

nagestreefd wordt; zonder dat de functies naast de waterloop

infrastructuur (rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioleringen en

disproportioneel geschaad worden (onder andere de

collectoren), worden vooropgesteld in het Ruimtelijk

bescherming van gebouwen, wegen, constructies…).

Structuurplan Vlaanderen:3

Maatschappelijk is dit ook belangrijk om de waardering voor

• Uitgangshouding voor de ontwikkeling en uitbreiding van

watersystemen te versterken.

RWZI’s is het principe van gedeconcentreerde bundeling. De

Ruimte dient zo maximaal mogelijk te worden gevrijwaard

verenigbaarheid qua reuk-, lawaai, en visuele hinder met de

voor beekgebonden ecotopen en waterrijke natuurelementen.
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woonfunctie is maximaal;

Deze kunnen mede de retentiecapaciteiten van de waterloop

• De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap;

ondersteunen en versterken. Bovendien wordt zo de

• De omvang van de RWZI tast de structuur en de functie van

ecologische verbindingsfunctie van de waterloop versterkt.
Dwarse verbindingen tussen beek, rivier en hogerop in de vallei
gelegen ecotopen zullen gevrijwaard worden. Mogelijkheden
hiertoe zijn onder andere natuurvriendelijke oevers.

de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan;
• Voor de aanleg van rioleringen en collectoren geldt zoveel
mogelijk het principe van bundeling van lijninfrastructuren.
Hiernaast formuleert de provincie een bijkomend principe:
• Inplanting van infrastructuur voor afvalwaterzuivering dient

Integraal waterbeheer dient meegenomen te worden als een

steeds te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht

component binnen de natuurlijke structuur. Hierbij kan de

ruimtelijk beleid.

provinciale taakstelling tot het aanduiden en afbakenen van de
natuurverbindingsgebieden een belangrijke rol vervullen.

2

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie,
Brussel, 1997, p. 422.

• Afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en
integraal waterbeheer wordt vooropgesteld.

5.4. Afvalwaterzuivering

5.5. Afvalbeheer

De provincie acht rioolwaterzuiveringsinstallaties van

De provincie wenst het afvalstoffendecreet, goedgekeurd 2 juli

provinciaal niveau, waarvan het afvalwater:

1981 en gewijzigd 20 april 1994, ruimtelijk te ondersteunen.

• afkomstig is uit meerdere gemeenten;

De provincie stelt volgende principes voorop:

• de verantwoordelijkheid voor de uitvoerende plannen volgt

grootschalige technische landschappen en bij industrie.

best de bevoegdheid van de ruimtelijke identiteit. In die zin

• Hinder voor omwonenden dient vermeden

stelt de provincie dat alle afvalvoorbehandelings- en

• Er dient zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande

afvalstoffenverwerkingsinstallaties en stortplaatsen, die

structuren zoals stadsranden, wegen, kanalen,

niet tot het Vlaams niveau behoren, provinciaal worden

lijninfrastructuren, constructies als pylonen en masten...

geacht, met uitzondering van de containerparken en

• Verstoring van vluchtroutes van vogels dient vermeden

kringloop-centra. Deze laatste dienen opgenomen te

• De inplanting van de windturbines dient te kaderen

worden binnen de gemeentelijke ruimtelijke

binnen het provinciale ruimtelijke en gebiedsgerichte

structuurplannen.

beleid.

• Inplanting en uitbreidingen van stortplaatsen en

6. Synthese: gewenste openruimtestructuur

afvalstoffenverwerkingsinstallaties dienen te kaderen
binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid.
>>

• De herinrichting en nabestemming van stortplaatsen

Kaart 36:

Open ruimte; synthese gewenste structuur

dienen te kaderen binnen het provinciaal en
gebiedsgericht ruimtelijk beleid.

De provincie streeft naar herwaardering van de fysische

Een afstemming tussen het provinciaal milieuvergunningen-

structuur. De belangrijkste waterlopen (de Dender met de

beleid en het ruimtelijk beleid staat voorop.

Markvallei, de Zenne, de Dijle, de Demer, de Getes en de
Velpe) fungeren als drager van de open ruimte, zij zijn

5.6. Windturbines

structuurbepalend. Versterking van de natuurlijke

De provincie acht kleinschalige windparken vanaf 4

kwaliteiten en de landschappelijke structuur en herstellen

windturbines en kleiner dan 10 Megawatt van provinciaal

van de waterbergende en waterafvoerende functies zijn

niveau.

prioritair. De samenhang van de natuurwaarden, die

Inzake de lokalisatie van windturbines stelt de provincie

verbonden zijn met de rivier- en beekvalleien en waterrijke

volgende ruimtelijke principes en randvoorwaarden voorop:

gebieden, wordt versterkt door het voorzien van “natte

• Maximaal meervoudig ruimtegebruik

verbindingen”.

• Woongebieden, natuurgebieden en landschappelijk
waardevolle gebieden met een grote gaafheid,

Daarnaast beoogt de provincie tevens een geheel van

herkenbaarheid en visueel-ruimtelijke kwaliteit, komen

clusters die niet gebonden zijn aan rivier- en beekvalleien.

niet in aanmerking voor plaatsing van turbines. De

De structuurbepalende bosgebieden, bestaande uit de

turbines komen bij voorkeur voor aansluitend bij de

grote en kleine boscomplexen op het Brabants plateau, de

stedelijke gebieden, kernen in het buitengebied en

boskernen tussen de Zenne en de Demer, de beboste
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getuigenheuvels en de talrijke bosgebieden langsheen de

natuurlijke structuur op Vlaams niveau heeft afgebakend.

Demer, worden versterkt.
De natuurlijke cluster uit de natte sfeer (samenhangend met

De provincie wenst bij te dragen tot de bedrijfszekerheid

rivier en beekvalleien) en de droge sfeer(bosgebonden),

van de agrarische sector door rechtszekerheid te bieden

vormen één natuurlijk geheel.

door differentiatie van de agrarische macrostructuur en
door de opmaak van de nodige provinciale

Landbouw wordt als belangrijkste vormgever van het

uitvoeringsplannen.

landschap beschouwd in de structuurbepalende
openruimtegehelen: in het zuidwesten (Pajottenland)en in

De provincie wil onderzoeken hoe ze op korte termijn

het zuidoosten(Hageland en Haspengouw) van de provincie

vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen voor de

en tussen A12 en N9. De kleine landschapselementen, die

agrarische functie in het kader van de agrarische verbreding

een ecologisch weefsel vormen en natuurverbindingen

kan vrijwaren.

onderhouden, dienen gevrijwaard.
De gebieden met mogelijkheden tot structurele verbreding
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Tussen Brussel, Leuven en Mechelen wordt verdere

zullen door de provincie in ruimtelijke uitvoeringsplannen

stedelijke uitdeining en verneveling tegengegaan. Een

afgebakend worden.

maximale uitbouw van aaneengesloten natuur- en
landbouwgehelen staat voorop. Landbouw wordt er sterk

De provincie vervult binnen het beleid inzake ruimtelijke

gerelateerd aan de landschappelijke waarden van het

ordening een ondersteunende en faciliterende functie ten

gebied.

aanzien van een integraal waterbeheer. Zij kan hiertoe
stedenbouwkundige verordeningen ter ondersteuning van

Groene vingers zorgen voor een optimalisering van

het integraal waterbeheer opmaken.

verbindende elementen tussen stedelijk gebied en
buitengebied.

De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor
het afbakenen van overstromingsgebieden, spaar- en
wachtbekkens en bufferreservoirs.

7. Acties
De provincie neemt het initiatief tot de opmaak van
De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de

natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur

inplanting, uitbreiding en herbestemming van

van bovenlokaal belang af, nadat het Vlaams gewest de

rioolwaterzuiveringsinstallaties van provinciaal niveau.

[

Bebouwde ruimte
De provincie wenst de samenhang tussen de verschillende

De betekenis van een gericht beleid voor de verschillende

steden, kernen en verspreide bebouwing te benadrukken.

componenten van de bebouwde ruimte wordt toegelicht in

Tussen deze elementen bestaan immers sterke relaties die

het eerste punt. De doorwerking van deze concepten

zich onder meer uitdrukken in fysieke verplaatsingen van

gebeurt aan de hand van volgende structuren:

mensen en goederen, maar ook door de netwerken die deze

• de nederzettingsstructuur

onderdelen met elkaar verbinden (transport,

• de economische structuur

nutsvoorzieningen…). De provincie wenst de
complementariteit tussen deze onderdelen te versterken.
Daarom hanteert de provincie het begrip bebouwde ruimte.

1. Een gericht beleid voor de verschillende
schaalniveaus van de bebouwde ruimte
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De bebouwde ruimte heeft hier betrekking op die gebieden
waar de bebouwing overheerst los van de bestemming of de

De provincie onderscheidt volgende schaalniveaus van de

activiteiten die er worden uitgevoerd.

bebouwde ruimte:

De verschijningsvorm van de bebouwde ruimte is zeer divers

1.1. Vlaamse Ruit

en kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van de

Centraal in de provincie bevindt zich een gebied dat

ligging ten opzichte van en de relatie met de belangrijke

gekenmerkt wordt door een zeer hoge druk op de

verkeersaders en de belangrijkste hoogdynamische

vastgoedmarkt. Dit gebied, de ‘Vlaamse ruit’ bestaat niet uit

attractiepolen (werkgelegenheid, beslissingsorganen,

één centrale attractiepool maar bezit vele verschillende

woonconcentraties). De provincie onderkent deze

tewerkstellingspolen en centra, waartussen eerder luwe

verscheidenheid en wenst hier op in te spelen door voor de

gebieden (met soms belangrijke openruimtegehelen) liggen.

verschillende te onderscheiden componenten van de

De provincie wenst de potenties van dit gebied te

bebouwde ruimte een gericht beleid te voeren.

optimaliseren. Enerzijds zal gepoogd worden om de
economische slagkracht van de belangrijkste

1.1
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tewerkstellingspolen (o.a. Zaventem, Leuven, zuidelijke

ontwikkelingsperspectieven voorop die ze wenst te hanteren

Zennevallei...) te vrijwaren en te versterken. De provincie zal

in de besprekingen omtrent het afbakeningsproces en bij de

de relaties tussen deze verschillende polen uitbouwen of

advisering en beoordeling van de ruimtelijke

versterken. Tegelijkertijd zal de druk op de woningmarkt

structuurplannen van de gemeenten die geheel of

gestuurd worden naar die plekken die vandaag de dag reeds

gedeeltelijk tot dit Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel

een zeer goede openbaar vervoerontsluiting naar deze

behoren. Deze ontwikkelingsperspectieven verfijnen de

tewerkstellingspolen hebben.

ontwikkelingsperspectieven van het ruimtelijk structuurplan

Anderzijds kan niet ontkend worden dat de druk op de open

Vlaanderen of vullen deze verder aan.

ruimte in deze gebieden dermate hoog is geworden dat voor

Er moet worden aangegeven dat de suburbanisatie vanuit

(grote) delen van dit gebied een sterke bescherming van de

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaams stedelijk

open ruimte zich opdringt. Bij het ontwikkelen van een

gebied rond Brussel anders moet worden bestreden dan

beleid voor de bebouwde ruimte zal dan ook in belangrijke

elders rond de grootstedelijke gebieden en dat hiervoor

mate rekening gehouden worden met de aanwezige en

bijkomende instrumenten buiten de ruimtelijke ordening

resterende open ruimtefragmenten en de wijze waarop

kunnen worden ingezet.

nieuwe bebouwing de relaties tussen deze open ruimten

Ten aanzien van de huidige bestemmingen van het

teniet kan doen. Dit kan betekenen dat de theoretische

gewestplan zullen in het Vlaams stedelijk gebied rond

potenties van het gebied in de praktijk slechts ten dele

Brussel geen of slechts zeer beperkte - en dit binnen strikte

gerealiseerd zullen worden.

randvoorwaarden die socio-economisch een meerwaarde
verschaffen aan dit gebied en het Vlaams karakter ervan

1.2. Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel

versterken - bestemmingswijzigingen van zachte naar harde

Centraal in de Vlaamse Ruit en op de grens met het Brussels

functies doorgevoerd worden. Lokalisatie van woonfunctie is

Hoofdstedelijk gewest ligt het Vlaams Stedelijk Gebied rond

mogelijk door:

Brussel. De ontwikkelingsperspectieven van dit gebied

• reconversie van bestaande bebouwing en verwaarloosde

worden bepaald door het ruimtelijk structuurplan

bedrijfsgebouwen;

Vlaanderen (zie richtinggevend gedeelte hoofdstuk 4.14.

• het invullen van de niet bebouwde percelen;

Gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven voor het

• het verhogen van de bebouwingsdichtheid naar aanleiding

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel). Het is dan ook aan het

van nieuwbouw of vervangingsbouw wanneer dit

Vlaamse Gewest om het afbakeningsproces op te starten en

gekaderd wordt binnen de globale stedenbouwkundige

te coördineren. De provincie wenst zich als intermediaire

uitbouw van de gemeente en mits behoud van de

partner tussen het gewest en de betrokken

woonkwaliteit.

gemeentebesturen te profileren en stelt daarom een aantal

Het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel is geen stedelijk

gebied in de enge betekenis van het woord. Het gebied kent

De kern Vilvoorde neemt in dit Vlaams Stedelijk Gebied rond

een gedifferentieerde ontwikkeling. Sommige delen van het

Brussel een specifieke rol in. De kern fungeert als handels- en

gebied worden gekenmerkt door een zeer hoge

voorzieningencentrum voor een ruime omliggende regio in

(economische) dynamiek, andere delen worden dan weer

het centrale noorden van de provincie. Deze centrale rol

gekenmerkt door een uitgesproken residentieel karakter.

dient behouden en versterkt te worden. Niet alleen zal er

Ook belangrijke open ruimtegehelen (zoals ondermeer de

werk gemaakt worden van de economische reconversie van

Groene Gordel) worden in dit gebied opgenomen. De

de kanaalzone en de bedrijvenzone op de grens met

provincie wenst deze differentiatie in de toekomst te

Machelen en Brussel. Tegelijkertijd zal er aandacht besteed

behouden en pleit er bij het Vlaamse Gewest voor om bij de

worden aan de ontwikkeling van hoogwaardig wonen op

afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel een

strategische plaatsen (ondermeer watersite), de uitbouw van

onderscheid te maken tussen die gebieden waarvoor een

het handelsapparaat (zowel detailhandel als grootschalige

hoge dynamiek wordt voorgesteld en die gebieden die min

kleinhandel) en een verbetering en uitbouw van de

of meer hun huidig gebruik kunnen bestendigen.

recreatieve voorzieningen (zowel hoogdynamische als
laagdynamische).

De gebieden met een hoge economische dynamiek situeren
zich vooral in de nabijheid van de luchthaven, de omgeving

Op een beperkt aantal plaatsen binnen dit stedelijk gebied

van de Heizel, de omgeving van Asse-Zellik en de zuidelijke

kan een concentratie van grootschalige kleinhandel

Zennevallei. De provincie wenst de economische vitaliteit van

bestendigd of ontwikkeld worden. Bij de ontwikkeling van

deze gebieden in de toekomst te vrijwaren en waar mogelijk

dit soort gebieden zal steeds een afweging gemaakt worden

te versterken. Naast de noodzakelijke optimalisatie van de

op welke wijze deze grootschalige kleinhandel een impact

bestaande terreinen en hergebruik van in onbruik geraakte

heeft om het handelsapparaat binnen het Brussels

terreinen kan in deze gebieden bijkomende ruimte voor

Hoofdstedelijk Gewest en het handelsapparaat in de

economische activiteiten op regionale schaal gezocht

omliggende kernen.

worden. De multimodale ontsluiting van deze terreinen
staat steeds voorop. Beheer van deze terreinen is een

In sommige delen van dit Vlaams Stedelijk gebied rond

essentieel gegeven en beperkt zich niet enkel tot het

Brussel zijn er nog mogelijkheden tot verdichting en/of

vastleggen van de bestemming van het gebied. Ook het

uitbreiding van het aanwezige woonaanbod. In deze zones

beheer van grondverwerving, mobiliteitsbeheersing,

zal door een gedifferentieerd aanbodbeleid het wonen

infrastructuuraanleg, type activiteit, initiatiefnemer, enz is

gestimuleerd worden en een hogere dichtheid nagestreefd.

een belangrijk gegeven waar de overheid over dient te

De omgeving van goed ontsloten OV-knooppunten komt

waken, of alleszins afspraken over dient vast te leggen.

hiervoor prioritair in aanmerking. Het aanbodbeleid zal
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divers zijn om de verschillende lagen van de bevolking een

te versterken. De aanwezige open ruimte heeft een zeer

onderkomen te kunnen bieden. Daarnaast dient bijzondere

belangrijke meerwaarde voor de omliggende bewoners en

aandacht te gaan naar de kwaliteit van het aanbod aan

dient dan ook zo hoogwaardig mogelijk ingericht te

groene en openruimte-elementen, die voor een groot deel

worden. Recreatief medegebruik van deze open

de aantrekkelijkheid van de woonomgeving bepalen. De

ruimtegehelen en fragmenten dient gestimuleerd te

kwaliteit van de woonomgeving staat voorop.

worden. Het netwerk van open ruimteverbindingen dient
aansluiting te vinden op het blauwe en groene netwerk dat

Andere delen kennen eerder een ontwikkeling vergelijkbaar

door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het GewOP is

met de perifeer bebouwde landschappen. Voor deze

uitgewerkt en tevens aan te sluiten op de de

gebieden wordt een bestendiging van het residentiële

natuurverbindingsgebieden die door de provincie worden

karakter voorgesteld en worden de ontwikkelingsmogelijk-

geselecteerd en afgebakend.

heden eerder beperkt. Het is niet de bedoeling om aan dit
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1.3

soort perifeer residentieel wonen een grote dynamiek toe te

De provincie wenst als een volwaardige partner betrokken te

kennen. Binnen deze gebieden kan aan kernversterking

zijn tijdens het afbakeningsproces van het Vlaams stedelijk

gewerkt worden op voorwaarde dat deze kern op een

gebied rond Brussel en dit in nauw overleg met de

hoogwaardige wijze via het openbaar vervoer ontsloten is.

betrokken gemeentebesturen .

Hoogdynamische recreatieve voorzieningen kunnen op

1.3. Het regionaalstedelijk gebied Leuven

multimodale, zeer goed ontsloten plaatsen worden

Op één van de uithoeken van het Vlaamse Ruit ligt het

uitgebouwd, maar zullen in eerste instantie maximaal

regionaalstedelijk gebied Leuven. Dit stedelijk gebied heeft

aansluiten op de bestaande (eventueel te optimaliseren)

de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt en

voorzieningen. Laagdynamische recreatieve voorzieningen

heeft zich ten opzichte van Brussel weten te positioneren als

dienen fors uitgebouwd te worden ter ondersteuning van de

een tewerkstellingspool met sterk op research gerichte

woonkwaliteit.

activiteiten en tevens als een belangrijk en aangenaam
woonklimaat. Leuven is tevens de hoofdstad van de

1.4

Ten slotte zijn er in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel

provincie Vlaams-Brabant en herbergt verschillende beleids-

nog heel wat open ruimtegehelen en fragmenten aanwezig.

en beslissingsorganen op provinciaal niveau. Leuven

Het maximale behoud van deze fragmenten dringt zich op.

fungeert voornamelijk als centrale pool en scharnier naar de

De provincie pleit ervoor om deze fragmenten via een

Vlaamse Ruit voor de meer oostelijke delen van de provincie.

fijnmazig netwerk van open ruimteverbindingen onderling

Voor het westen van de provincie blijft de barrière van het

te verbinden en op die manier de open ruimte in dit gebied

Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeilijk te overbruggen.

De provincie wenst de positie van Leuven als centrum van de

Aarschot, Diest en Tienen bijna gelijkmatig verdeeld over het

provincie, verder uit te bouwen en zoekt naar mogelijkheden

gebied. Elk van deze stedelijke gebieden heeft zijn eigen

om de relaties met de meer westelijk gelegen delen van de

hinterland. Enkel het stedelijk gebied Leuven functioneert als

provincie te versterken. De ontwikkelingsmogelijkheden van dit

scharnier tussen deze stedelijke gebieden en het centraal

stedelijk gebied worden echter sterk beperkt door de

hoogdynamische gebied. Deze kleinstedelijke gebieden

aanwezigheid van de Dijlevallei en de omliggende waardevolle

kennen nog een vrij klassiek bebouwingspatroon met een

open ruimtegebieden, zodat een eerder selectief beleid m.b.t. de

belangrijke rol voor het historisch centrum. De steden kunnen

bebouwde ruimte aangewezen is. In functie van de

hun rol als centrum voor de omliggende regio echter slechts

afbakeningen van het regionaal stedelijk gebied Leuven dienen

ten dele waarmaken.

er ruimtelijke concepten ontwikkeld te worden die de behoefte
aan bijkomende woningen en economische ruimte kunnen

De provincie wenst de centrale rol van elk van deze gebieden te

verzoenen met de landschappelijke en ecologische randvoor-

versterken als antwoord op de ongebreidelde uitgroei van

waarden. Dit kan betekenen dat ook gebieden die op ruimere

bebouwing in de open gebieden. De functionele relaties tussen

afstand van de stadskern gelegen zijn functioneel tot het

deze stedelijke gebieden worden versterkt door de uitbouw

stedelijk gebied kunnen behoren of een stedelijke taakstelling

van een netwerk van snelle openbaar vervoerlijnen tussen de

op moeten nemen. Zo pleit de provincie er ondermeer voor om

kernen. De scharnierfunctie van Leuven wordt erkend, maar de

de bedrijvenzone te Rotselaar op te nemen binnen de perimeter

band tussen de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en

van het Regionaalstedelijk Gebied Leuven. Ook een aantal

Tienen met de Vlaamse Ruit wordt versterkt. Aarschot, Diest en

kernen buiten het grondgebied van de stad Leuven komen in

Tienen kunnen eventueel een deel van de taakstelling van het

aanmerking om tot het regionaalstedelijk gebied Leuven

stedelijk gebied Leuven overnemen.

gerekend te worden. Het komt toe aan het Vlaamse Gewest om
hierover een uitspraak te formuleren in het kader van de

1.5. Nevelbebouwing

afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied Leuven.

In die delen van de provincie waar de bebouwingsdruk
zeer hoog is, is het klassieke patroon van solitaire kernen

Gezien het belang van het regionaal stedelijk gebied wenst de

in een open landschap vervangen door een schier eindeloos

provincie als een volwaardige partner betrokken te zijn bij het

aan elkaar gerijgd bebouwingspatroon. Het onderscheid

afbakeningsproces en dit in nauw overleg met de betrokken

tussen kern en buitengebied is sterk vervaagd en

gemeentebesturen.

centrumfuncties hebben haast willekeurig een plaats
gevonden. Dit komt vooral voor in het noordoosten van de

1.4. De kleinstedelijke gebieden van het arrondissement Leuven

provincie en zuidelijk en zuidoostelijk van het Brussels

In het oosten van de provincie liggen de steden Leuven,

Hoofdstedelijk Gewest.

>>
221

De provincie wenst dit soort ontwikkelingen tegen te gaan en

dorpskernen verspreid in de open ruimte. Afhankelijk van het

de verloren gegane centrumfunctie van de bestaande kernen

fysisch systeem en van de kruisende wegen hebben deze

herwaarderen of op een beperkt aantal plaatsen een nieuwe

kernen een vrij geconcentreerd patroon (sproeten) of een meer

centrumfunctie ontwikkelen. Dit op plaatsen waar een goede

uitgerekt vorm (linten). Deze dorpskernen hebben in de

ontsluiting via openbaar vervoer en wegvervoer gegarandeerd

meeste gevallen hun rol als centrum voor het omliggend open

kan worden. Tegelijkertijd zal de verdere ontwikkeling van de

gebied verloren aan enerzijds de stedelijke gebieden of aan de

ongebreidelde uitzwerming van bebouwing tegengegaan

verspreid gelegen grotere handelszaken.

worden.
De provincie wenst de lokale centrumfunctie van deze

>>
222

1.6. Zonevreemde constructies

historische kernen opnieuw te herstellen door het versterken

Verspreid in de provincie bestaan zonevreemde constructies .

van de woon- en handelsfunctie. Ook lokale bedrijvigheid

Afhankelijk van de eigenheid van het gebied komen deze in

dient er een plaats te kunnen krijgen, bij voorkeur gemengd

meer of mindere mate voor. De problematiek wordt behandeld

met de andere functies. De mate van ontwikkeling wordt

op het gemeentelijk en gewestelijk niveau. De provincie kan

voornamelijk bepaald door de ontsluitingsmogelijkheden van

verschillende aspecten van de problematiek van de

deze kernen naar de grotere ontwikkelingspolen er rond en de

zonevreemdheid (vb. leegstaande gebouwen in open ruimte,

waarde van de omliggende openruimtegehelen. De ruimtelijke

zonevreemde bedrijven, …) in Vlaams-Brabant onderzoeken en

ontwikkelingen zijn steeds afgestemd op de schaal van deze

desgewenst een visie of specifiek beleidskader opstellen. Zij kan

kernen.

dit te doen voor activiteiten en/of bouwwerken die het
gemeentelijk niveau overschrijden en die niet tot de
gewestelijke bevoegdheden behoren. De provincie kan nagaan

2. Nederzettingsstructuur

of de activiteiten en/of bouwwerken ruimtelijk te
1.5

verantwoorden zijn en of deze bijdragen tot de versterking van

De provincie wenst prioritair de stedelijke gebieden en de goed

de beleidsdoelstellingen zoals gesteld in voorliggend document.

ontsloten geselecteerde buitengebiedkernen te ontwikkelen.

Indien nodig zal de provincie hiervoor een provinciaal ruimtelijk

Op deze manier wenst de provincie een halt toe te roepen aan

uitvoeringsplan opmaken.

de verdere versnippering van de open ruimte. Hierbij zal in
eerste instantie aandacht besteed worden aan het verhogen

1.7

1.7. Kernen als sproeten of linten in het landschap

van de kwaliteit van de woonomgeving in deze kernen.

Verspreid over de provincie, maar vooral terug te vinden in het

Leefbaarheid en aantrekkelijkheid zijn prioritair ten opzichte

uiterste zuidwesten, het uiterste zuidoosten en in beperktere

van het louter kwantitatief invullen van de behoefte aan

mate in het noordwesten liggen de oude historische

woningen.

De provincie heeft een bijzondere aandacht voor het

ruimte en de stijgende congestie- en

gemeentelijk doelgroepenbeleid. Elke gemeente kan een

verkeersleefbaarheidsproblemen op de wegeninfrastructuur.

doelbeleid uitstippelen naargelang de te verwachten evolutie
qua bevolkingssamenstelling en de lokale accenten die de

Aandacht voor kwalitatieve ontwikkeling

gemeente beleidsmatig wenst te leggen. Dit doelgroepenbeleid

De kernen dienen versterkt te worden als kwalitatieve en

dient uitgewerkt in de gemeentelijke woonbehoeftestudie (zie

aantrekkelijke woonomgevingen. De aantrekkelijkheid wordt

verder).

niet alleen bepaald door het aanbod aan woonmogelijkheden
maar ook door de kwaliteit van het woonmilieu.

Daarnaast stelt de provincie een specifiek beleid voorop voor

Stedenbouwkundige acties zoals het verbeteren van de kwaliteit

specifieke doelgroepen; permanente bewoners van tweede

van de publieke ruimte, het werken aan leegstand en

verblijven en woonwagenbewoners.

verkrotting, het verluchten van het weefsel, het herwaarderen
van stedelijke groenelementen, het verhogen van de

De relatie tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte dient

verkeersleefbaarheid en -veiligheid en het verbeteren van de

versterkt te worden.

mobiliteit en ontsluiting zijn hierbij essentieel, naast andere
maatregelen zoals een gericht huisvestingsbeleid, het promoten

Binnen de nederzettingsstructuur worden volgende

en ondersteunen van de handelsfunctie en de recreatieve en

taakstellingen ingevuld:

culturele voorzieningen…

• selectie van de hoofddorpen en woonkernen

Een bijzondere doelgroep vormt de jeugd waarvoor voldoende

• verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen naar

(recreatieve en educatieve) voorzieningen afgestemd naar de

gemeenten opgesomd als kleinstedelijk gebied
• ontwikkelingsperspectieven voor specifieke doelgroepen
2.1. Ruimtelijke principes

verschillende leeftijdscategorieën voorzien moeten worden.
Meervoudig ruimtegebruik staat hierbij voorop.
Verdichting van het bestaande weefsel
Gelet op de hoge grondprijzen en de nog beperkt aanwezige

Prioritaire ontwikkeling van de stedelijke gebieden

open ruimte zal de provincie een beleid voeren dat gericht is op

en de geselecteerde kernen in het buitengebied

het verhogen van de densiteit in de bestaande woonkernen.

met goede ontsluiting

Deze verdichting kan op verschillende wijzen gerealiseerd

De provincie kiest voor het prioritair ontwikkelen van de

worden door inbreidingsprojecten, het opsplitsen van

stedelijke gebieden en de goed ontsloten geselecteerde kernen

eengezinswoningen naar meergezinswoningen, het verhogen

als woonomgeving. Op deze manier wenst de provincie een

van het aantal bouwlagen, het hergebruik van leegstaande

antwoord te bieden aan de verdere versnippering van de open

bedrijfspanden voor woningen... Het verhogen van de
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densiteiten moet steeds gebeuren met respect voor het

Herwaarderen van historische nederzettingsvormen

aanwezige cultureel erfgoed, aandacht voor de leefbaarheid en

De historische nederzettingen zijn sterk bepalend voor de

draagkracht van de kernen. De gemeenten zullen in hun

bebouwde ruimte. Zij dienen zoveel als mogelijk te worden

gemeentelijke structuurplannen de mogelijkheden tot

gerespecteerd en geherwaardeerd. Nieuwe ontwikkelingen

verdichting afwegen en in de ruimtelijke uitvoeringsplannen de

dienen maximaal aan te sluiten bij deze nederzettingen. Het

plekken waar verdichting aangewezen is aanduiden.

cultureel erfgoed (ook het meer recente) is sterk bepalend voor de

De provincie bepleit bij het Vlaamse Gewest en de gemeenten

eigenheid van de kern en dient dan ook maximaal ingeschakeld te

dat het aantal bouwlagen in de stedelijke kernen, hoofddorpen

worden in de verdere ontwikkeling van de kernen. De provincie

en woonkernen plaatselijk zou vastgesteld worden met het oog

zal de betrokken actoren maximaal bijstaan in de inschakeling van

op het verhogen van de bebouwingsdichtheid en het verhogen

dit erfgoed in de nieuwe ontwikkelingen. Ook het ondergronds

van het woonaanbod. Hierbij zal rekening gehouden worden

erfgoed kan een belangrijke potentie hebben en zal, zodra het

met de mogelijkheden ter plaatse. Steeds zal het verhogen van

aan het licht komt, als een meerwaarde voor de ruimtelijke

het aantal bouwlagen getoetst worden aan het verbeteren van

inrichting kunnen fungeren.

de leefbaarheid en het behoud van het cultureel erfgoed. De
goed ontsloten OV-knooppunten komen voor deze regeling
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Aandacht voor nieuwe woontypologieën

prioritair in aanmerking. De provincie zal dit principe ook

Met het oog op een duurzame ontwikkeling zal bij het

hanteren bij de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. In

ontwikkelen van de schaarser wordende ruimte steeds meer

de stedelijke gebieden kan een groter aantal bouwlagen toe-

creativiteit gevraagd worden bij het bedenken van nieuwe

gelaten worden in functie van de plaatselijke omstandigheden.

wooneenheden en complexen. Hierbij zal de vraag naar verdere
verdichting gecombineerd moeten worden met een voldoende

Versterken van de relatie met de open ruimte

ruim aanbod aan publiek en privaat groen. Ook de openbare

Om de leefbaarheid van de kernen te verhogen dient het contact

ruimte vraagt een kwalitatieve invulling. De provincie wenst de

met de omliggende open ruimte versterkt. Dit kan door de

gemeentebesturen te ondersteunen in deze processen door het

ecologische infrastructuur in de kernen (riviervalleien,

initiëren en/of begeleiden van dit soort projecten en het

laanbeplanting, parken, groene bermen…) uit te bouwen en/of

promoten van voorbeeldprojecten.

te versterken. Deze ecologische infrastructuur kan de open
ruimte tot diep in verstedelijkte gebieden laten doordringen en

Tegengaan van verdere verlinting

op die manier de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van deze

Het ongeordend uitzwermen van stedelijke functies dient te

gebieden verhogen. Ook kernen in het buitengebied hebben er

worden tegengegaan ter vrijwaring van de open ruimte en om

baat bij deze relatie te versterken om de leefbaarheid van deze

het evenwichtig functioneren van de verschillende delen van de

kernen te verhogen.

bebouwde ruimte te herstellen.

Nood aan een inhaalbeweging voor het sociaal

internationaal netwerk “De Vlaams Ruit” met zich meebrengt.

woonbeleid

Een deel wordt gekenmerkt door sterke verstedelijking en

De provincie wenst het sociaal woonbeleid (sociale huur- en

verstedelijkingsdruk, het andere deel is meer landelijk. De

koopwoningen) prioritair onder de aandacht te brengen. Zij

provincie hanteert onder meer deze tweedeligheid om een

stelt het tot taak van alle gemeenten om ruimte ter

differentiatie aan te brengen binnen de

beschikking te stellen voor sociale huur- en koopwoningen.

nederzettingsstructuur.

Niet alleen de stedelijke gebieden dienen ruimte te voorzien
voor sociale huur- en koopwoningen, vooral de kernen in het

2.2.2. Versterking van de stedelijke gebieden

buitengebied hebben hier een belangrijke taakstelling om de

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen worden stedelijke

achterstand op het vlak van sociale huur- en koopwoningen in

gebieden van verschillende niveaus geselecteerd. Binnen de

te halen. De provincie pleit voor gemengde projecten waar

stedelijke gebieden wordt een stedelijk gebiedbeleid voorop

sociale huur- en koopwoningen gezamenlijk met andere

gesteld waarbij ontwikkeling, concentratie en verdichting

woningen worden ontwikkeld.

uitgangspunten zijn. Hierbij dient steeds rekening gehouden
met de draagkracht van het stedelijk gebied, en de leefkwaliteit

Aandacht voor de woonnood van specifieke

van bewoners (bijvoorbeeld in de omgeving van hinderlijke

doelgroepen

activiteiten).

De provincie wenst aandacht te besteden aan de specifieke

Binnen Vlaams-Brabant worden volgende stedelijke gebieden

woonnoden van bepaalde bevolkingsgroepen. Hierbij wordt

geselecteerd:

een specifiek beleid opgesteld rond het probleem van (illegaal)

• De gemeenten rond het Brussels hoofdstedelijk Gewest

bewoning van recreatieve verblijven en het probleem van de

worden geselecteerd als “Vlaams stedelijk gebied rond

woonwagenbewoning.

Brussel”
• Leuven wordt geselecteerd als regionaal stedelijk gebied

2.2. Gewenste nederzettingsstructuur

• Aarschot, Asse, Diest, Tienen en Halle worden geselecteerd als
kleinstedelijk gebieden.

>>

Kaart 37:

Bebouwde ruimte; gewenste
nederzettingsstructuur

2.2.3. Perifeer bebouwde landschappen
De gebieden ten zuiden van het Brussels hoofdstedelijk gewest

2.2.1. Tweedeligheid door de aanwezigheid van de

(Sint-genesius-Rode, Overijse en Hoeilaart) en ten oosten van

“Vlaamse ruit”

Mechelen (Bonheiden, Keerbergen) worden in het RSV

De nederzettingsstructuur van Vlaams-Brabant wordt in

geselecteerd als perifeer bebouwde landschappen. Binnen

belangrijke mate gestructureerd door de tweedeligheid die het

deze gebieden beoogt men onder meer het bundelen van
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ontwikkelingen op plaatsen waar functionele en

de provincie haar visie weer op het Vlaams stedelijk gebied

morfologische concentratie of verdichting bestaat of

rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven. De

wenselijk is en het vrijwaren van het onbebouwd karakter

uiteindelijke afbakening zal gebeuren door het Vlaamse

van de fragmenten.

Gewest, in samenwerking met provincie en betrokken
gemeenten. Het ontwikkelingsperspectief voor de potentieel

2.2.4. Ontwikkelingsmogelijkheden afhankelijk van

stedelijke kernen komt overeen met het

bereikbaarheid en karakteristieken van het gebied.

ontwikkelingsperspectief van het stedelijke gebieden uit het

De ontwikkelingsmogelijkheden die geboden worden aan

RSV op p. 329 e.v.

de verschillende kernen zijn afhankelijk van 2 factoren die
een sterke correlatie vertonen: de bereikbaarheid en het al
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Stedelijke kern

dan niet landelijke karakter van het gebied.

Binnen de stedelijke kernen wordt een stedelijk gebiedbeleid

In geselecteerde kernen, die deel uitmaken van gebieden die

gevoerd. De provincie streeft binnen de stedelijke kernen

geen landelijk karakter vertonen én die een goede

naar hogere dichtheden. Daarnaast dient bijzondere

(multimodale) bereikbaarheid vertonen en /of die goed

aandacht te gaan naar de kwaliteit en het aanbod aan

ontsloten zijn door openbaar vervoer, worden. wonen en

groene en open ruimte-elementen, die voor een groot deel

complementaire activiteiten gestimuleerd.

de aantrekkelijkheid van het buitengebied uitmaken.
Laanbeplantingen, relaties tussen parken, natuur, landbouw,

In gebieden die minder goed ontsloten zijn en een vrij open

kanalen, grachten, beken, vijvers, rietvelden... dienen

karakter hebben wordt de uitbouw van de woonkernen

versterkt, uitgebouwd en beter zichtbaar gemaakt. Deze

beperkt. Dit geldt voor het gebied in het noordwesten van

elementen ondersteunen mee de structuur binnen het

de provincie, op het Brabants plateau en langsheen de

stedelijke gebied en verduidelijken de leesbaarheid. Naast de

Dijlevallei. Ook in de landelijke gebieden: het Pajottenland,

natuurlijke versterking staat de functionele inschakeling van

Hageland en Haspengouw wordt het woonaanbod beperkt.

deze elementen voorop. Hierbij dient de maximale benutting

Een bijzondere aandacht gaat hier naar de historische

als natuurverbindingsgebieden tussen de open ruimte en

nederzettingspatronen.

binnen de stedelijke gebieden te worden bewerkstelligd.
Het versterken en/of creëren ervan dient steeds in samenhang

2.3. Ontwikkelingsperspectieven en selectie van de kernen

met de andere ontwikkelingsperspectieven te gebeuren.

2.3.1. Ontwikkelingsperspectieven
Binnen de stedelijke kernen van de kleinstedelijke gebieden
Potentieel stedelijke kern
Met het aanduiden van de potentieel stedelijke kernen geeft

dient het wonen prioritair te worden gestimuleerd. Hierbij
kan woonuitbreidingsgebied, zonder expliciete onderbouw

vanuit een woonbehoeftestudie, worden aangesneden.

lokaal of regionaal bedrijventerrein vooropgesteld.

Het woningaanbod dient divers te zijn om de verschillende

Nieuwe locaties (bijkomende bedrijvenzones) worden

sociale lagen van de bevolking een onderkomen te kunnen

prioritair afgestemd op een multimodale bereikbaarheid in

bieden. Dit houdt niet alleen een menging van kleine en

functie van de activiteit.

grote woningen in, maar het heeft ook betrekking op

Het handelsapparaat dient uitgebouwd of versterkt in

aangepaste bewoning voor ouderen, jonge gezinnen,

functie van enerzijds de afstemming van het

gehandicapten… Daarnaast zal in het aanbod aan ruimte

uitrustingsniveau en anderzijds mede ter ondersteuning van

voor woningen een evenwichtige menging van huur- en

de aantrekkelijkheid van het stedelijk gebied. De

koopwoningen nagestreefd worden.

concentraties van grootschalige kleinhandel op de
invalswegen worden afgebakend in of aansluitend bij het

De lokale en bovenlokale voorzieningen van de stedelijke

kleinstedelijk gebied en afgestemd op de aard van

kernen dienen optimaal worden gestimuleerd. De bundeling

activiteiten van het binnenstedelijke handelsapparaat.

van functies wordt vooropgesteld, op voorwaarde dat deze
gekoppeld wordt aan een goede bereikbaarheid. De

Het Regionet Brabant-Brussel dat de verschillende

basisvoorziening in wijken en buurten dient versterkt.

initiatieven4 voor de uitbouw van een openbaar en collectief

Er dient plaats geboden aan de bovenlokale administratieve

vervoersnet integreert, wordt maximaal geïmplementeerd.

functies.

Het multimodale en bovenlokale karakter dient maximaal te
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worden uitgebouwd. De belangrijke (multimodale)
Binnen de stedelijke kernen zal aandacht geschonken

knooppunten dienen versterkt als ontwikkelingspolen.

worden aan het cultureel erfgoed. Bij de inrichting van die
gebieden zal rekening worden gehouden met het

De hoogdynamische recreatie wordt prioritair gebundeld in

patrimonium zoals gebouwen, kerkhoven, pleintjes en

stedelijke kernen. Een spreiding kan, mits de nodige

standbeelden. Hun waarde zal worden versterkt en

onderbouwing en mits een doordachte ruimtelijke afweging.

zorgvuldig worden afgewogen tegenover de andere

De laagdynamische recreatie - d.m.v. onder meer

ruimtelijke aspecten. Behoud van deze historische tekenen

medegebruik van natuur, groen (parken, struinnatuur…),

wordt als prioritair beschouwd in deze zones.

landbouw… - dient maximaal ondersteund en uitgebouwd.
Een verbetering van de openbare ruimten en plekken ter

Er dient gestreefd naar een maximale verweving van de

ondersteuning van de woonkwaliteit en het recreatief

economische activiteiten. Indien het hinderlijke bedrijvigheid

gebruik (rust en speelruimte, ruimte voor allerlei

betreft, wordt, omwille van de impact op de woon- en

georganiseerde activiteiten (circussen, kermis, festivals…)

leefkwaliteit binnen de stedelijke kernen, clustering op een

staat voorop.

4

o.a. GEN, BB-NET, masterplan Brabant-Brussel De Lijn, ...

Hoofddorp

kunnen beperkt uitgebouwd worden, voor zover het niet

In het buitengebied zijn het de hoofddorpen die hoofdzakelijk de

aangewezen is deze in stedelijke gebieden onder te brengen.

dynamiek (wonen, locale bedrijvigheid, voorzieningen,

De administratieve functies worden maximaal gebundeld.

administratieve dienstverlening) dienen op te nemen.

>>

De ecologische infrastructuur dient versterkt ter verbetering van

Binnen de hoofddorpen zal aandacht worden geschonken aan het

de leefbaarheid van de kern (wonen). Waar mogelijk wordt de

cultureel erfgoed. Bij de inrichting van de gebieden zal rekening

ecologische infrastructuur gekoppeld aan de andere

worden gehouden met het patrimonium zoals gebouwen,

ontwikkelingen (aanleg openbaar domein, parken...). De

kerkhoven, pleintjes en standbeelden. Hun waarde zal worden

ecologische infrastructuur sluit zoveel mogelijk aan bij de groene

versterkt en zorgvuldig worden afgewogen tegenover de andere

en open ruimte buiten het hoofddorp.

ruimtelijke aspecten.

Het wonen dient in het hoofddorp prioritair te worden

De gemeente kan een bijkomend lokaal bedrijventerrein,

gestimuleerd met aandacht voor de differentiatie van het

aansluitend bij het hoofddorp of via inbreiding voorzien. Dit dient

woningaanbod. De woonkwaliteit dient maximaal te worden

ook te worden aangewend voor mogelijke herlokalisatie van

ondersteund.

zonevreemde bedrijven. Het lokale karakter dient te worden

• Leegstaande woningen en gebouwen en onbebouwde percelen

gewaarborgd en er dient gestreefd naar relatief kleine percelering.

aan een uitgeruste weg dienen prioritair benut.
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Er dient gestreefd naar vermenging, behoudens hinderlijke

• Niet-uitgeruste woongebieden kunnen aangesneden worden,
indien dit gebeurt ten behoeve van het doelgroepenbeleid .
5

• Woonuitbreidings- en reservegebieden en dergelijke kunnen

bedrijvigheid (hinderlijkheid die de woon- en leefkwaliteit
aantast).
Enkel bestaande bovenlokale bedrijvigheid komt voor beperkte

binnen de omschrijving van het hoofdorp aangesneden worden

ontwikkeling in aanmerking met maximale optimalisatie. De

indien dit gebeurt ten behoeve van het doelgroepenbeleid

regionale bedrijven worden opgenomen in de globale afbakening

• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet wenselijk. Binnen de

van de regionale bedrijventerreinen.

ruimtebalans kunnen verschuivingen die passen binnen het
kader van het gemeentelijk structuurplan toegelaten worden.
• Nieuwe bijkomende zoneringen voor woonwagenterreinen zijn
mogelijk.

De uitbouw of versterking van een (boven)lokaal openbaar en
collectieve vervoersnet is prioritair en moet door de inplanting van
dynamische functies ondersteund worden.

Nieuwe woonontwikkelingen zullen steeds afgestemd worden op

5

Zie verder: "de gemeentelijke woningbehoeftenstudie"

de schaal van de kern waarbij het te ontwikkelen gebied behoort.

Laagdynamische recreatie wordt met aandacht voor de ecologische

Lokale voorzieningen worden uitgebouwd ter optimalisering van

aspecten versterkt en/of uitgebouwd. Een bundeling van

het functioneren van het hoofddorp. Bovenlokale voorzieningen

verschillende lokale recreatieve functies wordt nagestreefd.

Woonkern

waarbij het te ontwikkelen gebied behoort.

De woonkernen staan in voor de opvang en het bundelen van de
plaatselijke woonbehoeften.

De woonkern voorziet in de lokale basisbehoeften. Indien deze

De natuurlijke structuur wordt versterkt en, voor zover mogelijk,

ontbreken kunnen dergelijke functies worden verweven met het

uitgebouwd in functie van het medegebruik. Waar mogelijk,

wonen.

wordt de ecologische infrastructuur gekoppeld aan

De bestaande administratieve functies kunnen verder worden

laagdynamische recreatieve elementen die het woonklimaat

ondersteund, indien deze noodzakelijk zijn.

versterken.
Binnen deze woonkernen zal aandacht worden geschonken aan
Het wonen is prioritair ten opzichte van andere functies.

het cultureel erfgoed. Bij de inrichting van de gebieden zal

• Leegstaande woningen en gebouwen en percelen gelegen aan

rekening worden gehouden met het patrimonium zoals

een uitgeruste weg worden prioritair benut.

gebouwen, kerkhoven, pleintjes en standbeelden. Hun waarde

• Niet-uitgeruste woongebieden kunnen aangesneden worden
indien dit gebeurt ten behoeve van het doelgroe-penbeleid én
6

zal worden versterkt en zorgvuldig worden afgewogen
tegenover de andere ruimtelijke aspecten.

indien het gaat om kleinschalige projecten die bijdragen tot de
kwaliteitsverbetering van de kern.
• Woonuitbreidings-, reservegebieden en dergelijke kunnen

De bedrijvigheid kan enkel op voorwaarde dat het kleinschalige

>>

bedrijvigheid betreft die niet thuishoort op een lokaal

binnen de omschrijving van de woonkern aangesneden worden

bedrijventerrein bij het hoofddorp en voor zover maximale

indien de mogelijkheden in het hoofddorp uitgeput zijn, of

verweving met wonen mogelijk is.
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indien het gemeentelijk structuurplan voldoende verantwoordt
dat de aansnijding van het desbetreffende woonuitbreidings-

De ontsluitingsmogelijkheden van de woonkernen worden

gebied prioritair is ten opzichte van dit in het hoofddorp. Deze

maximaal gestuurd naar het openbaar vervoer. De basismobiliteit

gebieden kunnen slechts benut worden indien er voldoende

dient, indien deze niet aanwezig is, prioritair uitgebouwd. Bij de

oppervlakte aangewend wordt voor realisatie van sociale huur-

inplanting van dynamische functies zal rekening gehouden

en koopwoningen én indien het gaat om kleinschalige

worden met de bestaande en geplande openbaar vervoerlijnen en

projecten.

tracés.

• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet wenselijk.
Binnen de ruimtebalans kunnen verschuivingen die passen

Enkel laagdynamische recreatieve activiteiten horen thuis in de

binnen het kader van het gemeentelijk structuurplan

woonkern. Er wordt maximaal gestuurd op medegebruik in en bij

toegelaten worden. Nieuwe woonontwikkelingen zullen

de kern.

steeds afgestemd worden op de schaal van de kern

6

Zie verder: "de gemeentelijke woningbehoeftenstudie"

Kern-in-het-buitengebied7

De basisvoorzieningen dienen te worden beperkt tot het

Met betrekking tot de open ruimte zal prioritair aandacht gaan

primaire niveau, maar zijn wel essentieel voor de leefbaarheid

naar de natuurlijke en landschappelijke waarden en de relatie

van de kern.

met de agrarische structuur. In een aantal van de kernen zal het
aangewezen zijn dat een gemeentelijk initiatief wordt

Het cultureel erfgoed is prioritair in de historische kernen. Voor

genomen tot beperking van het woonaanbod. Er dient gestreefd

de overige kernen-in-het-buitengebied dient de waarde van het

naar een lagere groei dan deze die op gemeentelijk niveau

erfgoed goed te worden afgewogen tegenover de andere

aanwezig is. De leefbaarheid van de kern dient steeds in acht

ruimtelijk aspecten.

genomen. Nieuwe woonontwikkelingen zullen steeds

Het gemeentelijk structuurplan dient een afweging te

kleinschalig zijn en op schaal van de kern waartoe ze behoren.

formuleren voor de bestaande bedrijvigheid. Nieuwe activiteiten

• Leegstaande woningen dienen prioritair benut. Andere

kunnen slechts weerhouden worden op voorwaarde dat deze

leegstaande gebouwen kunnen benut worden, indien dit

kleinschalig zijn en zeer lokaal. De nieuwe activiteiten dienen

bijdraagt tot de kwaliteitsverbetering van de kern.

maximaal verweven te zijn met de woonomgeving.

• Onbebouwde percelen aan een uitgeruste weg kunnen benut
worden indien geen verdere verlinting optreedt.
• Het aansnijden van niet-uitgeruste woongebieden is niet
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Waar mogelijk wordt gestreefd naar een optimale integratie van
het bestaande openbaar vervoersnetwerk, indien dit niet

wenselijk, tenzij dit gebeurt ten behoeve van de realisatie van

haalbaar blijkt wordt basismobiliteit nagestreefd. De

sociale huur- en koopwoningen én indien het gaat

basismobiliteit wordt ondersteund en gericht naar het hogere

om kleinschalige projecten die bijdragen tot de

net van openbaar en/of collectief vervoer, zonder zelf als

kwaliteitsverbetering van de kern.

bovenlokaal knooppunt te functioneren.

• Aansnijden van woonuitbreidings-, reservegebieden enz. is

7

De beleidscategorie ‘kern in het buitengebied’ duidt op
de respectievelijke woonclusters en concentraties van
bebouwing die een duidelijke kernfunctie vervullen in
het buitengebied, doch niet werden geselecteerd als
hoofddorp of woonkern. Aldus kan bij een kern in het
buitengebied geen bijkomende oppervlakte voorzien
worden voor het opvangen van de gemeentelijke
taakstelling inzake wonen en/of bedrijvigheid. Het
begrip kern in het buitengebied is aldus een
beleidsbegrip en –categorie. Het begrip ‘kern in het
buitengebied’ verschilt van het begrip ‘kern van het
buitengebied’ gehanteerd binnen het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Deze laatste duidt op de
gehele verzameling van nederzettingskernen,
geselecteerd als woonkern of hoofddorp.

niet wenselijk tenzij er geen andere mogelijkheden zijn en

Enkel laagdynamische recreatieve functies komen in aanmerking

indien deze oppervlakte aangewend worden wordt voor

op voorwaarde dat deze beperkt en kleinschalig zijn.

sociale huur- en koopwoningen én indien het
gaat om kleinschalige projecten die bijdragen tot de
kwaliteitsverbetering van de kern.

Kern in het bebouwd perifeer landschap
Het aanduiden van kernen in het bebouwd perifeer landschap is

• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet mogelijk. Binnen de

een Vlaamse bevoegdheid. Door het weergeven van kernen in

ruimtebalans kunnen verschuivingen die passen binnen het

het bebouwd perifeer landschap geeft de provincie haar visie

kader van het gemeentelijk structuurplan toegelaten worden.

hieromtrent weer. Het ontwikkelingsperspectief voor kernen in
het bebouwd perifeer landschap stemt overeen met het
ontwikkelingsperspectief voor ‘selectieve bundeling van groei in

het bebouwd perifeer landschap’ zoals in het RSV opgenomen

is, zal de kern niet of slechts uitzonderlijk als woonkern of

op p. 407/408.

hoofddorp worden geselecteerd.
• In de doorgevoerde selectie werd ook de uitrustingsgraad

2.3.2. Selectiemethodiek

bepaald ondermeer aan de hand van elementen die het louter

Volgende methodiek werd toegepast om tot de selectie te komen.

lokale belang overstijgen. Als bepalende elementen werd de

Stap 1: potentiële kernen

plaats van het administratief centrum (en de eventuele

Vooraleer de selectie te kunnen doorvoeren werd een lijst

bijhuizen), de aanwezigheid van een cultureel centrum, een

opgesteld van de potentiële kernen. Deze potentiële kernen

bibliotheek, een ziekenhuis / rusthuis en/of de aanwezigheid

werden bepaald aan de hand van de op niveau van statistische

van sportinfrastructuur in de cluster gecontroleerd.

sector beschikbare cijfers. Om deze potentiële kernen te

Stap 3: gebiedsgerichte verschillen

selecteren werd in eerste instantie gewerkt met de woonbouw-

De selectie wordt daarenboven ook bepaald door de

en woonvernieuwingsgebieden die op Vlaams niveau werden

gebiedsgerichte verschillen. Dit kan betekenen dat in een regio

aangeduid. Vervolgens werd nagegaan of er morfologische en/of

waar een woonontwikkeling gewenst wordt een groter aantal

functionele relaties te vinden waren tussen de verschillende als

woonkernen en hoofddorpen zal geselecteerd worden. In regio’s

woonbouwgebied of woonvernieuwingsgebied aangeduide

waar deze woonontwikkeling minder gewenst is, zullen minder

statistische sectoren op basis van luchtfoto’s en veldwerk ter

woonkernen of hoofddorpen geselecteerd worden en zullen

plaatse. Dit leidde tot clusters van statistische sectoren die als

meer kernen het statuut kern-in-het-buitengebied krijgen.
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potentiële kern samengevoegd werden.
De cluster van statistische sectoren geeft enkel een indicatie van

(Potentieel) stedelijke kernen en kernen in bebouwd

welk gebied tot de kern gerekend kan worden, maar doet geen

perifeer landschap

uitspraak over de afbakening van deze kern.

De kernen die vermoedelijk binnen de perimeter van het Vlaams

Stap 2: selectie van woonkernen en hoofddorpen uit de

Stedelijk Gebied rond Brussel, het regionaalstedelijk gebied

potentiële kernen

Leuven worden als potentieel stedelijke kern aangeduid; kernen

Per potentiële kern werd vervolgens het uitrustingsniveau, de

die volgens de provincie tot de kleinstedelijke gebieden behoren

ontsluiting en de relatie van de kern ten opzichte van de

worden als stedelijke kern aangeduid.

omliggende kernen nagegaan.

Bij de selectie van kernen wordt tevens een indicatie gegeven van

• De multimodale ontsluiting werd als criterium gehanteerd. De

de kernen die mogelijk tot het bebouwd perifeer landschap

nabijheid van een hoofdweg, primaire- of secundaire weg, de

horen. Deze bebouwde perifere landschappen worden

(potentiële) aanwezigheid van een spoorwegstation en de

afgebakend door het Vlaams Gewest en worden in het

ontsluiting van de kern in het Regionet werd nagegaan. Indien

provinciaal structuurplan aangeduid als kern in het bebouwd

een kern niet of slecht met het openbaar vervoer ontsluitbaar

perifeer landschap.

opgenomen. Het aanduiden van potentieel stedelijke kernen en
van kernen in het bebouwd perifeer landschap zijn een
suggestie aan het Vlaamse Gewest. De afbakening en de
uiteindelijke bepaling welke kernen al dan niet tot het Vlaams
stedelijk gebied rond Brussel en het stedelijk gebied Leuven

x

Ourodenberg

x

Gelrode

x

Gijmel

x

de provincie als een volwaardige partner betrokken wenst te

Langdorp

x

zijn, en dit in nauw overleg met de betrokken

Rillaar

gemeentebesturen.

Wolfsdonk

x
x

Affligem

Kaart 38:

Bebouwde ruimte; hoofddorpen

Kaart 39:

Bebouwde ruimte; woonkernen en kernen in

>>
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Aarschot

behoren, blijft een bevoegdheid van het Vlaams Gewest, waarbij

>>

>>

Aarschot8

perifeer bebouwd landschap

Essene

x

Hekelgem

x

Teralfene

x

Asse

9

>>

Kaart 40:

Bebouwde ruimte: kernen-in-het-buitengebied

Kaart 41:

Bebouwde ruimte; stedelijke kernen en

Asbeek

x

Asse

>>

potentieel stedelijke kernen

x

Asse - Terheide

x

Bekkerzeel

x

Kobbegem

x

Mollem
8

9

Bijkomende stedelijke kernen kunnen aangeduid
worden n.a.v. het afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied
Bijkomende stedelijke kernen kunnen aangeduid
worden n.a.v. het afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied

Relegem
Zellik

x
x
x

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven mee

potentieel
stedelijke kern

is de visie van de provincie op het Vlaams stedelijk gebied rond

hoofddorp

en het regionaal stedelijk gebied Leuven. In onderstaande tabel

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied

afbakeningsproces van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

stedelijke kern

Voorlopig maakt de provincie abstractie van het

x

Bever

Beersel

x

Bierbeek

Dworp

x

Bierbeek

Huizingen

x

Bremt

Lot

x

Korbeek-Lo

Begijnendijk

x

Betekom

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

x
x
x

x

Boortmeerbeek

x

Assent

Opvelp

x

Boortmeerbeek

x

Bekkevoort
x

Bekkevoort

x

x

Haacht-station

x

Hever

x

Schiplaken

x

Molenbeek

x

Boutersem

Rijnrode

x

Boutersem

Struik

x

Butsel

x

Wersbeek

x

Kerkom

x

Neervelp

x

Bertem
Bertem

Leefdaal

stedelijke kern

x

Lovenjoel

Begijnendijk

Korbeek-Dijle

hoofddorp

Bever

Alsemberg

Steijgerbossen

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Beersel

x
x
x
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x

Roosbeek

x

Willebringen

x

Vertrijk

x

>>

Deurne

x
x

Galmaarden

x

Galmaarden-Rode
x

Sint-Paulus

x
x

x

Tollembeek

x

Schaffen

x

Vollezele

x

x

Geetbets

Webbekom

x

Bergeneinde

Dilbeek
x

GrootBijgaarden

x

Itterbeek

x

Schepdaal

x

Sint-MartensBodegem
Sint-UlriksKapelle

x

Grazen

x

Hogen

x

Hulsbeek

x

Rummen

x

Glabbeek
Attenrode

x

x

Bunsbeek
+Boeslinter

x

x

Glabbeek
x

Wolsem
Bettendries

x

Geetbets

Dilbeek

Sint-GertrudisPede

x
x

x

Kapellen

x

Wever

x

Zuurbemde

x

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

x

Molenstede

Vleugt
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woonkern

Drogenbos

Kaggevinne
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Kern-in-hetbuitengebied
Drogenbos

Diest
Eiland

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Diest9

Breedhout

x

Essenbeek

x

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

x

x

Halle11

Oude Plaats

x

Hondzocht

x

Strijland

x

Kesterbeekbos

x

x

Lembeek

Grimbergen

x

Wolvendries

x

Borgt

x

Grimbergen

x

Sint-Rochus
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Herent

x

Herent

GrootMolenveld

x
x

StrombeekBever

x

Verbrande brug

x

x

Schoonzicht

x

Veltem-Beisem12

x

Winksele

x

Winksele-Delle x
Herne

Haacht

Edingen
Haacht

x

x
Herfelingen

Tildonk

x

Wakkerzeel

x

Herne
Kokejane

x
x

x
St-PietersKapelle

10

Bijkomende stedelijke kernen kunnen aangeduid
worden n.a.v. het afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied

11

Halle omvat ook Don Bosco, Stroppen, Grote Weide

12

Veltem-Beisem omvat ook de woonwijk "Bovenberg"

13

De ontwikkeling van deze woonkern is afhankelijk van
een verbeterde openbaarvervoersontsluiting op de
N285.

x

13

Wespelaar

stedelijke kern
x

Oetingen

Humbeek

hoofddorp

x

Buizingen

x

Leerbeek

Beigem

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Halle10

Gooik
Kester

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Gooik

x

Buken14

x

Hoksem

x

Kampenhout

Meldert

x

Kampenhout-Berg

Outgaarden

x

Nederokkerzeel

St-KatharinaHoutem

x

Holsbeek-Plein

x

Holsbeek

x

Kortrijk-Dutsel

x
x

Nieuwrode

x

x

Huldenberg

Buken is een kern gelegen op grondgebied van
Kampenhout en Herent en wordt hier als één
grensoverschrijdende kern beschouwd.

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

x
x

x

Ramsdonk

x

Nieuwenrode

x

Keerbergen
Keerbergen

x

Keerbergen-centrum

x

Kortenaken
Hoeleden

x

Kersbeek

x

Kortenaken

Huldenberg

14

x

Kapelle-op-den-Bos
x

Holsbeek

Sint-PietersRode

x

Kapelle-op-den-Bos

Hoeilaart

Het Rot

x

Relst

Hoeilaart
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woonkern

Kampenhout

Hoegaarden
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Kern-in-hetbuitengebied

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Hoegaarden

x

x

Miskom

x

Ransberg

x

Loonbeek

x

Stok

x

Neerijse

x

Waanrode

Ottenburg

x

Sint-AgathaRode

x

x

Everberg

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Kortenberg

Landen
x

Kortenberg

x

Erps-Kwerps

x

Eliksem

x

Ezemaal

x

Landen

x

Meerbeek

x

Attenhoven

Schoonaarde

x

Laar

x

Neerlanden

x

Kraainem
Kraainem Midden

x

Laag-Kraainem

x

Stokkel

x

x

Neerwinden

x

Overwinden

x

Rumsdorp

x

Waasmont

x

Walsbets

x

Walshoutem
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x

Wange

x

Wezeren

x

Lennik
Eizeringen
Gaasbeek

x
x

St-KwintensLennik +
St-MartensLennik
't Nelleken

x
x
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x

Melkwezer

x

Heverlee

x

Neerhespen

x

Kessel-Lo

x

Leuven

x

Neerlinter +
Drieslinter

Putkapel

x

Wijgmaal

x

Wilsele

x

Wilsele-dorp

x

x

Neerlinter-Heide x
Orsmaal
Overhespen

x
x

Wommersom

x

Londerzeel

Liedekerke

Londerzeel
Gravenbos

x

Impegem

x

x

Malderen

x

Sint-Jozef

x

Steenhuffel

x

x

Linkebeek
Lubbeek
Linkebeek

x

't Holleken

x

Binkom

x

Linden

x

Lubbeek

x

Lubbeek-Heide x
Pellenberg
Sint-Bernard

x
x

Machelen
Diegem

x

Machelen

x

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

Linter

Egenhoven

Liedekerke

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Leuven

Impde

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

Oud-Heverlee
x

Meise
Oppem

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Meise

BlandenHaasrode

x
x

Sint-Brixius-Rodex
Westrode
Wolvertem

Oud-Heverlee

x

Sint-Joris-Weert

x

Vaalbeek

x
x

x

Overijse
Eizer

Merchtem

x

x

Bollebeek

x

Jezus-Eik

x

Brussegem

x

Maleizen

x

Dries

x

Overijse

Hamme

x

Terlanen

x

Tombeek

x

Merchtem

x

x

Ossel

x

Pepingen

Peisegem

x

Beert15

x

Bellingen

x

Opwijk
Droeshout

x

Bogaarden

x

Mazenzele

x

Elingen

x

Nijverseel

x

Heikruis

x

Opwijk

x

Pepingen
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x
15

Indien een bijkomende halte op de spoorlijn
Geraardsbergen-Brussel te Beert-Bellingen wordt
geopend, kan deze kern eventueel als woonkern
beschouwd worden.

Borchtlombeek

x

Pamel

x

16

x

Rotselaar
x

Werchter

x

Wezemaal17

x

Scherpenheuvel - Zichem
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Averbode

x

Groene Hoeve

x

Keiberg

x

Messelbroek

x

De Hoeve

x

Okselaar

x

16

Het hoofddorp "Pamel", omvat de kernen Pamel,
Poelk, Ledeberg en Kattem

17

Wezemaal omvat ook Heikant

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

x

Den Hoek

x

Middenhut

x

Tenbroek

x

Klein-Bijgaarden

x

Negenmanneke

x

Oudenaken

x

Rattendaal

x

Ruisbroek
Sint-LaureinsBerchem

x

x

Sint-PietersLeeuw
Vlezenbeek

Scherpenheuvel
Schoonderbuken

St-GenesiusRode-dorp

Sint-Pieters-Leeuw

Rotselaar

>>

potentieel
stedelijke kern

Sint-Genesius-Rode

Onze-LieveVrouw-Lombeek x

Strijtem

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Roosdaal

x

x
x

Zuun

x

Steenokkerzeel
x

Melsbroek

Testelt

x

Perk

Zichem

x

Steenokkerzeel

x
x
x

x

St-KatherinaLombeek

x

Ternat

Bost

x

Duisburg

x

Moorsel

x

Tervuren

x

Vossem

Goetsenhoven

x

Hakendover

x
x

Oorbeek

x

Oplinter

x

Sint-MargrieteHoutem

x

Tienen
Vissenaken

x

x

Kumtich

x

Tervuren

x

>>
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Tremelo

Tielt-Winge
Houwaart

x

Baal

Kiezegem

x

Tremelo

Kraasbeek

x

Vilvoorde

Meensel

x

Houtem

Roeselberg

x

Kassei

x

Koningslo

x

Sint-Joris-Winge
Tielt

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Tienen18

Essenehoek

Wambeek

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied
Ternat

x
x

Peutie
Vilvoorde

x
x

x

x
x

Wemmel
Bouchout

x

Wemmel

x

18

Bijkomende stedelijke kernen kunnen aangeduid
worden n.a.v. het afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied

kern in het
bebouwd perifeer
landschap

potentieel
stedelijke kern

stedelijke kern

hoofddorp

woonkern

Kern-in-hetbuitengebied

stedelijk gebied rond Brussel, dan zal de provincie
aandringen bij het Vlaams Gewest om deze het statuut van
een kleinstedelijk gebied toe te kennen:
• Kassei (Vilvoorde)

Oppem
(Wezembeek)

x

Wezembeek

x

• Koningslo (Vilvoorde)
Indien de potentieel stedelijke kernen niet worden

Zaventem

opgenomen binnen de afbakening van het Vlaams stedelijk

Nossegem

x

St-StevensWoluwe

x

Sterrebeek

x

Zaventem

x

gebied rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied
Leuven, zullen zij geselecteerd worden als kernen van het
buitengebied.
Volgende kernen komen in aanmerking om geselecteerd te
worden als hoofddorp:

Zemst

242

Elewijt

x

Eppegem

x

Hofstade

x

Laar

opgenomen binnen de afbakening van het het Vlaams

• Vilvoorde (Vilvoorde)

Wezembeek-Oppem

>>

Indien volgende potentieel stedelijke kernen niet worden

• Dilbeek (Dilbeek)
• Drogenbos (Drogenbos)
• Herent (Herent)
• Kraainem-Midden (Kraainem)

x

Weerde

• Leuven (Leuven)
x

Zemst

• Linkebeek (Linkebeek)
x

• Machelen (Machelen)
• Tervuren (Tervuren)

Zoutleeuw
Budingen

x

Dormaal

x

HalleBooienhoven
Zoutleeuw
Tabel 31: Selectie van de kernen

• Vilvoorde (Vilvoorde)
• Wemmel (Wemmel)
• Oppem (Wezembeek-Oppem)
• Zaventem (Zaventem)

x
x

Volgende kernen komen in aanmerking om geselecteerd te

• Keerbergen-Centrum (Keerbergen)

worden als woonkern:

• St-Genesius-Rode-dorp (St-Genesius-Rode)

• Zellik (Asse)
• Korbeek-Lo (Bierbeek)

Volgende kernen komen in aanmerking om geselecteerd te

• Groot-Bijgaarden, Wolsem (Dilbeek)

worden als woonkern:

• Borgt, Strombeek-Bever, Groot-Molenveld (Grimbergen)

• Keerbergen (Keerbergen)

• Holsbeek-Plein (Holsbeek)

• Jezus-Eik, Maleizen (Overijse)

• Kraainem-Laag, Stokkel (Kraainem)

• Den Hoek, Tenbroek, Middenhut (St-Genesius-Rode)

• Egenhoven, Heverlee, Kessel-Lo, Putkapel, Wijgmaal, Wilsele,
Wilsele-dorp (Leuven)

2.4. Verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen

• ‘t Holleken (Linkebeek)

De verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen

• Linden (Lubbeek)

fungeert enkel als een richtgetal wat betreft de nodige ruimte

• Diegem (Machelen)

(bestemmingen) die voorzien moet zijn om de vooropgestelde

• Klein-Bijgaarden, Negenmanneke, Ruisbroek, Zuun

behoefte te kunnen opvangen en de vooropgestelde verhouding

(St-Pieters-Leeuw)

tussen stedelijke gebieden en buitengebiedkernen waar te

• Kassei, Koningslo (Vilvoorde)

maken. M.a.w. de taakstelling is een richtgetal voor het voeren

• Bouchout (Wemmel)

van een beleid wat betreft het juridische aanbod, of de potentiële

• Wezembeek (Wezembeek-Oppem)

voorraad aan bouwmogelijkheden op gronden bestemd voor

• Nossegem, St-Stevens-Woluwe, Sterrebeek (Zaventem)

wonen.De concrete invulling van deze taakstelling door de
gemeenten gebeurt steeds in nauw overleg met de provincie.

Volgende kernen komen in aanmerking om geselecteerd te
worden als kern-in-het-buitengebied:

2.4.1. De taakstelling voor de stedelijke gebieden

• Verbrande brug (Grimbergen)

Uitgezonderd voor het VSGB en het RSG Leuven, kan de
provincie een leidende rol spelen wat betreft het aanbod in de

Indien de kernen in het bebouwd perifeer landschap niet

stedelijke gebieden, in het kader van de afbakeningsprocessen.

worden opgenomen binnen de Vlaamse afbakening, zullen zij
geselecteerd worden als kernen van het buitengebied.

Volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• er wordt een taakstelling per kleinstedelijk gebied

Volgende kernen komen in aanmerking om geselecteerd te
worden als hoofddorp:
• Hoeilaart (Hoeilaart)

vooropgesteld
• aangezien de taakstelling de periode 1992-2007 als
planperiode heeft, worden evoluties die zich sinds 1992

>>
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hebben voorgedaan, verrekend.
• Om het aanbod aan sociale huurwoningen in de stedelijke

2.4.2. De buitengebiedgemeenten
In tegenstelling tot het beleid in de kleinstedelijke gebieden,

gebieden ook naar de toekomst op een voldoende peil te

heeft de provincie t.o.v. het buitengebied veeleer een

houden wordt een streefcijfer voor de realisatie van sociale

coördinerende en superviserende rol, en moet het

huurwoningen vooropgesteld van 5% op het totaal aantal

vooropgestelde beleid vooral vanuit het gemeentelijke niveau

gezinnen en van 5% van de taakstelling aan bijkomende

worden waargemaakt. Op het vlak van de ruimtelijk ordening

woningen.

situeert de impact van de provincie zich in de beoordeling van de

Dit streefcijfer zal een vertaling krijgen in een effectieve

gemeentelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen.

ruimtebehoefte die hiervoor te dient vrijgehouden te worden.

In het buitengebied wordt vanuit het provinciale niveau vooral

De provincie pleit voor gemengde projecten waar sociale huur-

een beleid ter optimalisatie van het (bestaande) juridische

en koopwoningen gezamenlijk met andere woningen worden

aanbod vooropgesteld. Het RSVB reikt een afwegingskader aan

ontwikkeld.

om het gemeentelijke beleid te kunnen beoordelen en te sturen.
Dit afwegingskader focust vooral op hoe met het aanbod dient

>>
244

Onderstaande tabel geeft de taakstelling voor de stedelijke

omgegaan worden, al naargelang de aard ervan en de

gebieden.

bijhorende beleidsmogelijkheden, de situering t.o.v. de

Afwijkingen ten opzichte van de voorgestelde taakstelling voor

gewenste nederzettingsstructuur op provinciaal niveau (selecties

het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel en voor het Regionaal

kernen) en de behoeften van verschillende doelgroepen.

Stedelijk Gebied rond Leuven , hebben geen consequenties
19

voor de taakverdeling met betrekking tot de woonbehoefte in

Het beoordelingskader wordt gevormd door volgende

de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Asse, Diest, Halle en

invalshoeken:

Tienen.

• 1. de kwalitatieve invulling van het potentieel juridische
woonaanbod

Kleinstedelijk gebied

19

Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel: 17 117
Regionaal stedelijk Gebied Leuven: 8 620

Taakstelling in aantal
bijkomende wooneenheden

SG Aarschot

2 079

SG Asse

1 165

SG Diest

1 336

SG Halle

1 980

SG Tienen

1 949

Tabel 32: Taakstelling per stedelijk gebied

• 2. de gemeentelijke woningbehoeftenstudie, integraal deel
uitmakend van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
In een gemeentelijke woonbehoeftestudie gaat de gemeente
na:
• welke voorraden (nu en op middellange) beschikbaar zijn om
in bijkomende woonmogelijkheden te voorzien
(inventarisatie);
• welke de doelgroepen zijn van het gemeentelijke woonbeleid

en hoeveel bijkomende specifieke woonmogelijkheden hiertoe

gezinnen bedragen. Dit streefcijfer zal een vertaling krijgen in

per doelgroep voorzien moeten worden (sociale woningen,

een effectieve ruimtebehoefte die hiervoor te dient

sociale kavels, seniorenhuisvesting… Het doelgroepenbeleid

vrijgehouden te worden. De provincie pleit voor gemengde

kan van gemeente tot gemeente verschillen, al naargelang de

projecten waar sociale huur- en koopwoningen gezamenlijk

te verwachten evolutie qua bevolkingssamenstelling en de

met andere woningen worden ontwikkeld.

lokale accenten die de gemeente beleidsmatig wenst te leggen.

• dat voor de kwantificering van het doelgroepenbeleid ten

Vooral de kwalitatieve woning- en woonomgevingsvereisten

hoogste vanuit de verwachte eigen bevolkings- en gezinsgroei

eigen aan elke doelgroep vormen een belangrijke link naar het

vertrokken mag worden(geen inwijking)

ruimtelijke beleid en het te voeren beleid wat betreft het

• dat voorraden t.b.v. van het doelgroepenbeleid enkel kunnen

aanbod (bv. seniorenwoningen beter dicht bij voorzieningen,

vrijgegeven worden indien de effectieve realisatie wordt

goed ontsloten door openbaar vervoer, enz.);

gegarandeerd. De gemeente geeft aan welke maatregelen

• welke voorraden wenselijk zijn om ontwikkeld te worden en

hiertoe genomen zullen worden.

welke niet. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewenste
ruimtelijke structuur, de effectieve realisatiemogelijkheden en

2.5. Ontwikkelingsperspectieven voor specifieke doelgroepen

de beleidsmogelijkheden;

De provincie wenst in haar ruimtelijk beleid bijzondere aandacht

• welke maatregelen genomen zullen worden om voorraden te

te schenken aan een aantal specifieke doelgroepen. Het betreft

mobiliseren of te ontwikkelen, dan wel te bevriezen of te

de problematiek inzake permanent wonen in tweede verblijven

herbestemmen.

en woonwagenbewoning.

Als uitgangspunten moeten vooropgesteld worden:

2.5.1. Permanent wonen in tweede verblijven

• dat maximaal gestreefd wordt naar inschakeling/mobilisatie

Om tot een effectieve oplossing te komen met betrekking tot de

van de voorraden die passen in de

problematiek van het permanent wonen in tweede verblijven

ontwikkelingsmogelijkheden voor de hoofddorpen,

dient tegelijkertijd en gecoördineerd op verschillende

woonkernen en kernen-in-het- buitengebied, en vice versa. De

beleidsdomeinen acties ondernomen worden. Naast maatregelen

gemeente geeft aan welke maatregelen hiertoe genomen

op het vlak van ruimtelijke ordening (zonering voor permanent

zullen worden.

wonen of ruimte voor herhuisvesting, ordening, ruimtelijke

• dat in buitengebiedgemeenten gestreefd wordt dat min. 5%

beheersmaatregelen…), zal ook het handhavingsbeleid als

van de bijkomende woningen een sociale huurwoning is. Het

flankerend beleid van belang zijn. Begeleidende maatregelen

aantal sociale huurwoningen in de buitengebiedgemeenten

inzake huisvesting, sociale begeleiding, grondbeleid,

mag echter niet meer dan 8% (arrondissement Leuven) à 10%

landschappelijke inkleding, nutsvoorzieningen, enz., vormen een

(arrondissement Halle-Vilvoorde) van het totaal aantal

belangrijk aspect vanuit ruimtelijke en sociale overwegingen.

>>
245

In algemene zin kunnen vanuit ruimtelijke ordening twee

houdend met:

oplossingsrichtingen vooropgesteld worden:

• de ruimtelijke draagkracht van de omgeving

• herstel van de oorspronkelijke of een andere wenselijke

• de vooropgestelde gewenste ruimtelijke structuur op

functie (permanent wonen wordt niet geduld). Dit betekent
in elk geval dat dit gepaard moet gaan met een strikt
handhavings- en vervolgingsbeleid én – voor zover de

de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren
Om inzicht te verwerven in de omvang van de problematiek en

kansarmen betreft – met:

de concrete gevallen, dienen de gemeenten in hun ruimtelijk

•

het voorzien in een voldoende aanbod aan sociale

structuurplan een overzicht en lokalisatie te geven van de

woningen

problematiek in hun gemeente.

gelijkaardige woonomgeving (landelijk, kleinschalig,
gelijkaardige samenlevingsomstandigheden…)

•
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• de mogelijke maatregelen om de impact op de omgeving en

permanente bewoning een huisvestingsproblematiek van
•

>>

Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau

een begeleiding inzake herhuisvesting

2.5.2. Woonwagenbewoning
De problematiek van de terreinen voor woonwagenbewoners

Om in de nodige herhuisvesting te kunnen voorzien kan

is sterk gerelateerd aan de ruimtelijke ordening en wordt

eventueel overwogen worden om voor een duidelijk

daarom opgenomen in het provinciaal ruimtelijk

bepaalde duur permanente woonmogelijkheden toe te

structuurplan.

laten. Dit moet evenwel ook juridisch-planologisch

Als uitgangspunt wordt vertrokken van de vaststelling dat er

vastgelegd worden in een overeenkomstig uitvoeringsplan

tegen 2010 nog 121 standplaatsen op residentiële terreinen en

teneinde voor die periode de nodige rechts- en woon-

95 standplaatsen op doortrekkersterreinen bijkomend moeten

zekerheid te blijven bieden aan de permanente bewoners.

gecreëerd worden20.

• zonering voor permanente bewoning (aanvaarding van het
permanent wonen in tweede verblijven betekent dat ook de

Bij het bepalen van een locatie voor een residentieel terrein zal

juiste bestemming (wonen) aan het betreffende gebied of

een ander uitgangspunt gehanteerd worden dan bij de locatie

de betreffende percelen gegeven moet worden).

van een doortrekkersterrein. Daarom wordt er ook niet

Veelal zal dit ook gepaard moeten gaan met de nodige

gestreefd naar een gezamenlijk terrein voor doortrekkende en

voorschriften én maatregelen om tot een betere ordening,

residentiërende woonwagenbewoners.

landschappelijke inpassing, kwalitatievere uitrusting van het
terrein, enz. te komen.

Residentiële terreinen
Residentiële terreinen zijn terreinen ingericht voor

20

Ruimtelijk onderzoeksrapport "uitgangspunten voor de
locatiekeuze van woonwagenterreinen".

De afweging welke van de twee oplossingsrichtingen het

standvastige woonwagenbewoners met langdurige

meest aangewezen is, zal geval per geval verschillen, rekening

(permanente) aanwezigheid.

a. Locatie

a. Locatie

Residentiële terreinen worden bij voorkeur gesitueerd in de

Bij een doortrekkersterrein wordt een vlotte bereikbaarheid

stedelijke gebieden. Het hoogste aantal standplaatsen wordt

vanaf het hoofd- en primaire wegennetwerk nagestreefd.

toegekend aan de stedelijke gebieden die de hoogste

Integratie van het terrein wordt niet onmiddellijk nagestreefd.

hiërarchische score halen. Voor Vlaams-Brabant is dit in eerste

Doortrekkersterreinen zijn bij voorkeur gesitueerd in of aan de

instantie VSGB.

rand van de stedelijke gebieden.

Daarnaast kunnen gemeenten in het buitengebied van een

b. Realisatie

woonwagenterrein van geringe omvang (maximaal 5

Het realiseren van doortrekkersterreinen is een provinciale

standplaatsen) realiseren in het bijzonder voor de opvang van

taakstelling. De provincie zal in provinciale ruimtelijke

de enkele woonwagenbewoners die momenteel in hun

uitvoeringsplannen zones afbakenen die voor het aanleggen

gemeente verblijven. Indien één van deze gemeenten nu reeds

van een doortrekkersterrein geschikt zijn. Ze zal eveneens

meerdere standplaatsen gerealiseerd heeft, wordt dit

instaan voor de aanleg en instandhouding van deze terreinen.

aanvaard. Het kan echter niet de bedoeling zijn om in het
buitengebied een groter aantal standplaatsen te realiseren

Bij het afbakenen van de doortrekkersterreinen zal de

dan in het stedelijk gebied.

provincie overleggen met de provinciale woonwagencommissie en de betrokken gemeentebesturen. Bij voorkeur

b. Realisatie

worden alle terreinen die in de provincie zijn af te bakenen, in

Het realiseren van de residentiële woonwagenterreinen wordt

één ruimtelijk uitvoeringsplan gebundeld om duidelijk de

beschouwd als een gemeentelijke taakstelling. De gemeenten

samenhang tussen de verschillende terreinen aan te tonen.

zullen dus door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan
gebieden moeten afbakenen waar deze residentiële
woonwagenterreinen aangelegd kunnen worden. De keuze

c. Criteria voor de inplanting van een
doortrekkersterrein

voor de exacte locatie zal echter wel besproken dienen te

Volgende uitgangspunten werden door de provinciale woon-

worden in de provinciale woonwagencommissie.

wagencommissie gehanteerd bij de zoektocht naar concrete
zones voor de inplanting van een doortrekkersterrein:

Doortrekkersterreinen
Doortrekkersterreinen zijn terreinen ingericht voor
rondtrekkende woonwagenbewoners met een korte
aanwezigheid (1 dag tot 2 weken).

• ligging in de buurt van bestaande woonentiteiten en/of
bestaande terreinen voor verblijfsrecreatie
• nabijheid van hoofd- en/of primaire weg (maximaal 2.5 km
van oprit) en aanliggend aan ontsluitende assen (secundaire
wegen I t/m III)
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• gestreefd wordt naar een locatie in een eerder gemengde

3. Ruimtelijk-economische structuur

buurt (gecombineerd aanwezig zijn van wonen, werken en
handel), een doortrekkersterrein hoort zeker niet thuis in

De provincie beoogt een samenhang van alle ruimten in de

een industriegebied, een handelszone of een KMO-gebied,

provincie met een overwegend economische invulling ter

evenmin in woonparken of in zeer residentiële

versterking van de economische structuur. Een goede

woonbuurten

ontsluiting afgestemd op het mobiliteitsprofiel, de

• een bepaalde mate van afstandelijkheid ten opzichte van

agglomeratievoordelen van een stedelijke omgeving, de

de woonkern wordt nagestreefd bij de inplanting van

logistieke diensten en kwaliteit van de werkomgeving

doortrekkersterreinen (zie schema), maar een achterlig-

vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.

gende ontsluiting of weggestoken terreinen is uitgesloten.

Binnen de ruimtelijk-economische structuur worden volgende
taakstellingen ingevuld:

Ruimtelijke situering van de inplanting van
woonwagenterreinen.

• verdeling van de behoefte aan bedrijventerreinen naar de
kleinstedelijke gebieden en overige economische
knooppunten

Standplaatsen
op residentiële
terreinen

Standplaatsen op
doortrekkersterreinen

Totaal

Asse

10

10

20

Halle

15

15

30

Vilvoorde

15°°°

15

30

Leuven

25°

20

45

Tienen

15

15

30

Aarschot

15°°

15

30

Naam
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• selecteren van economische netwerken
• uitwerken van een ruimtelijke visie voor de kleinstedelijke
gebieden
• uitwerken van een visie op de kleinhandel van een
regionale schaal
3.1. Ruimtelijke principes
Ruimtelijke accommodatie van de vraag

Diest

15

15

30

Economie is per definitie een sterk vraaggerichte sector.

VSGB

50

00

50

Bedrijven vestigen zich vooral in de omgeving van twee

Tabel 33: Ruimtelijke situering van de inplanting van woonwagenterreinen

belangrijke internationale economische knooppunten: het

° reeds 26 standplaatsen gerealiseerd

Europese beslissingscentrum in Brussel en de internationale

°° reeds 11 standplaatsen gerealiseerd

luchthaven in Zaventem.

°°° reeds 5 standplaatsen gerealiseerd

Op de (internationaal) gezochte locaties zal voldoende ruimte
moeten voorzien worden én zullen de noodzakelijke
voorzieningen (multimodale ontsluiting,

telecommunicatiemiddelen, complementaire voorzieningen…)

ruimte-eisen of om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

moeten uitgebouwd worden om deze bedrijven op een
optimale manier te kunnen huisvesten.

Bedrijvigheid vermengen met woonfunctie indien

Belangrijk hierbij is dat de mogelijke negatieve gevolgen voor

mogelijk

de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.

Lokale handelaars, kleine ambachtelijke bedrijven, vrije
beroepen, kleine en middelgrote studiebureaus vormen een

Onderscheid tussen lokale en bovenlokale

belangrijke en groeiend aandeel in de regionale economie.

bedrijvigheid

Dergelijke activiteiten dienen niet op afzonderlijke bedrijven-

Algemeen kunnen twee niveaus van bedrijventerreinen

terreinen gesitueerd, maar moeten zoveel mogelijk te worden

onderscheiden worden: lokale en bovenlokale bedrijvigheid.

verweven met de woonfunctie. Het principe van goed nabuur-

Mobiliteit, het marktbereik van de onderneming, percelering

schap dient hierbij gerespecteerd te worden. Mogelijke hinder,

van het terrein en de schaalgrootte kunnen hierin

die dit soort activiteiten op de omgeving zou betekenen dient

richtinggevend zijn. Er wordt gestreefd naar lokalisatie van elk

echter door gerichte acties beperkt te worden (geluidsisolatie,

(nieuw) bedrijf op een bedrijventerrein dat beantwoordt aan

parkeerregeling, geregelde laad- en losmomenten…).

het niveau waarvoor het terrein werd uitgebouwd. Een lokaal
georiënteerd bedrijf kan in principe niet op een internationaal

Optimalisatie van (bestaande) bedrijventerreinen

bedrijventerreinen (en omgekeerd).

Optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen kan onder

Mogelijkheden om deze randvoorwaarden ruimtelijk te

meer door:

vertalen zijn de minimale en maximale oppervlakte van de

• hergebruik en sanering van bestaande, verlaten

aangeboden kavel, de wijze van ontsluiting, de situering van
het terrein ten opzichte van het hoofdwegennet…

bedrijfsruimtes;
• herinrichting van bedrijventerreinen door onder meer

Voornamelijk het locatiebeleid zal sturend zijn in het

stedenbouwkundige voorwaarden op te leggen (vb. door

onderscheiden van het lokale of bovenlokale karakter van een

minder ruime bouwvrije stroken, minder brede

bedrijventerrein.

groenschermen tussen de verschillende bedrijven in een
bedrijvenzone,…);

Ruimte voor ruimtebehoevende en hinderlijke
bedrijven
Bepaalde bedrijven stellen bijzondere eisen met betrekking tot

• met de bevoegde instanties te onderzoeken hoe slapende en
moeilijk te ontsluiten bedrijventerreinen ingenomen kunnen
worden.

ruimtebehoefte (bvb. opslag, magazijnfunctie) en/of genereren
in belangrijke mate hinder. De provincie wil voor dergelijke
bedrijvigheid specifieke ruimte voorzien om in te spelen op de

Differentiatie van bedrijventerreinen
Op basis van de kenmerken van het terrein en van de aard van
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de activiteit kunnen aan bepaalde terreinen specifieke

De wijze waarop deze terreinen multifunctioneel worden

ontwikkelingsperspectieven worden toegekend. Zo kunnen

ingericht is sterk afhankelijk van de beoogde bedrijfsacti-viteiten

bijvoorbeeld specifieke terreinen voor water- en of

op het terrein, de mogelijkheden tot multimodale ontsluiting, de

spoorgebonden bedrijven worden aangeduid. Evengoed bestaat

relatie met andere gebieden in het stedelijk gebied… Op deze

de mogelijkheid om de bedrijven eerder naar type van activiteit

wijze kunnen deze bedrijventerreinen ook een meerwaarde zijn

te differentiëren, zoals bijvoorbeeld researchparken, logistieke

voor de onmiddellijke omgeving: omwonenden kunnen gebruik

bedrijfsparken, concentraties van grootschalige kleinhandel…

maken van deze voorzieningen, groenelementen kunnen

Deze differentiatie is wenselijk om de economische ruimte

natuurverwevingsgebieden ondersteunen... Bij aanleg van

efficiënter te organiseren (bijvoorbeeld op het vlak van logistiek

dergelijke bedrijventerreinen zal aandacht gaan naar de

en/of distributie). Het biedt de mogelijkheid om synergie na te

afstemming op de stedelijke centra, duurzaamheid van de

streven tussen economische activiteiten op een welbepaald

bedrijventerreinen en landschappelijke inpassing. De provincie

domein en als dusdanig de verankering van bedrijven met de

zal bij de afbakening van de regionale bedrijventerreinen in de

omgeving te versterken. De benodigde oppervlakte van de

nabijheid van stationslocaties van de stedelijke gebieden steeds

specifieke bedrijventerreinen is mee afhankelijk van de

nagaan welke mogelijkheden tot multifunctionele invulling er

gewenste differentiatie. Zo hebben kantoorlocaties een

op het specifieke bedrijventerrein gewenst of mogelijk is.

beperktere nood aan oppervlakte dan bijvoorbeeld logistieke
parken.

Gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen
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Om in te spelen op de onzekerheid binnen het economische
Multifunctionaliteit als nieuwe stedelijkheid

gebeuren en om de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren,

In de stedelijke gebieden wordt, naast het begrip differentiatie

wordt een gefaseerde aansnijding van de terreinen

ook gepleit voor een multifunctioneel gebruik van de bedrijven-

vooropgesteld.

terreinen. Bepaalde bedrijventerreinen in het stedelijk gebied
kunnen uitgebouwd worden tot multifunctionele zones, waar

Beheer van bedrijventerreinen

ook recreatieve voorzieningen, groen- en natuurelementen en

Er dient voldoende aandacht te gaan naar het beheer van de

bepaalde woonvormen ontwikkeld kunnen worden. Het betreft

bedrijventerreinen met oog op ruimtelijke kwaliteit. Hierin ligt

voornamelijk stationsomgevingen in of aansluitend bij de

een actievere rol weggelegd voor de overheid. De provincie zal

stedelijke gebieden waar personeelsintensieve economische

in een aantal voorbeeldprojecten een initiërende en/of

activiteiten een onderkomen vinden. Het is dus geenszins de

coördinerende taak op zich nemen.

bedoeling om een multifunctioneel gebruik toe te laten op
regionale bedrijventerreinen die specifiek aangelegd worden
voor op productie of logistiek gerichte activiteiten.

Multimodaal locatiebeleid
Het personenvervoer dient, gelet op de tertialiseringstendens in

Vlaams-Brabant, zoveel mogelijk gericht op openbaar en/of

multimodaliteit. De uitbouw van goedgeplaatste multimodale

collectief personenvervoer en het fietsgebruik. Bedrijvenzones

overslagplatforms zal van uitermate belang zijn voor de

met arbeidsintensieve economische activiteiten(kantoren)

slaagkansen van een efficiënt multimodaal goederentransport

worden best geclusterd rond stationsomgevingen of OVknooppunten. De schaal van deze arbeidsintensieve

Ruimte voor jonge startende ondernemers

economische activiteiten moet in overeenstemming zijn met de

Op ruimtelijk vlak kan bedrijfsruimte voor jonge ondernemers

schaal van deze stationsomgeving of OV-knooppunten. Zij

aangeboden worden. Leegstaande, voormalige industriële of

moeten zoveel mogelijk vermengd worden met andere

militaire panden kunnen hiervoor een nieuwe bestemming

activiteiten en kunnen een complementair aanbod vormen op

krijgen. Dit soort kleine bedrijfjes kan in vele gevallen goed

de kantoor- en bedrijvenzones van het Vlaams Stedelijk gebied

geïntegreerd worden in de woonomgeving.

rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven.
Een aantal verplaatsingen zal steeds gebeuren met de wagen.

Juiste winkel op de juiste plaats

Een efficiënt parkeerbeleid kan de overstap naar openbaar

De provincie streeft naar een optimale verweving van

en/of collectief vervoer promoten. Hiertoe dient de uitbouw

kleinhandel en de bebouwde ruimte. Kleinhandelsactiviteiten

van een parkeerbeleid gekoppeld te zijn aan de uitbouw van

maken immers intrinsiek deel uit van de hoofddorpen,

een hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk.

woonkernen, en kernen-in-het-buitengebied en de stedelijke
gebieden. De kleinhandelsfunctie bevestigt de centrumrol die

Het goederenvervoer vormt een van de pijlers van de Vlaams-

deze kernen en stedelijke gebieden voor hun omgeving

Brabantse economie. De groei van goederentransport

vervullen. Het aanbieden van ruimte voor

concentreert zich voornamelijk over de weg en via het

kleinhandelsactiviteiten is een belangrijke aspect in het

luchtvervoer. Multimodaliteit kan bevorderd worden door:

realiseren van het op kernversterking gericht ruimtelijk beleid.

• Uitbouw van mogelijkheden voor spoorweggebonden

Nieuwe kleinhandelszaken dienen afgestemd te worden op het

bedrijventerreinen. In onbruik geraakte loskades of

schaalniveau van de stedelijke gebieden en de hoofddorpen,

lossporen kunnen opnieuw in gebruik genomen worden

woonkernen en de kernen-van-het-buitengebied, waar ze

voor onmiddellijk aanpalende bedrijven.

worden opgericht. Principieel wordt er van uitgegaan dat de

• Maximaal benutten van de mogelijkheden van

kleinhandelsactiviteiten verweven worden met de andere

watertransport, vooral voor ruimte-extensieve bedrijven. De

activiteiten in de kernen. Enkel wanneer verweving niet mogelijk

bestaande bedrijvenzones langsheen een waterweg bieden

is, bijvoorbeeld omwille van het grootschalig karakter of omwille

prioritaire mogelijkheden om watergebonden activiteiten

van de sterk verkeersgenererende functie, acht de provincie het

mogelijk te maken.

aangewezen om kleinhandelsactiviteiten af te zonderen op

• Tussentijdse overslag van goederen is inherent aan

specifiek daartoe afgebakende terreinen.
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3.2. Gewenste economische structuur

Zennevallei…) mogelijkheden voor het herwaarderen van de
bestaande en ontwikkelen van bijkomende bedrijventerreinen.

>>

Kaart 42:

Bebouwde ruimte; gewenste economische

Steeds zal rekening gehouden worden met de aanwezige

structuur

mogelijkheden en potenties in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Op een ruimere afstand kunnen de stedelijke gebieden

3.2.1. Een economische structuur met sterke accenten op

Asse, Halle en Leuven en de specifiek economische knooppunten

personeelsintensieve activiteiten, logistiek en distributie

Londerzeel en Ternat eveneens een rol opnemen in het netwerk

Bij het ontwikkelen van de economische structuur zal de

van de Vlaamse Ruit. Voor de relaties tussen deze verschillende

provincie voornamelijk ruimte bieden aan enerzijds

tewerkstellingspolen zal zowel voor personen als voor vracht

personeelsintensieve activiteiten aan goed ontsloten

maximaal gestreefd worden naar multimodale verbindingen.

knooppunten van openbaar vervoer en anderzijds voor
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logistieke en op distributie gerichte bedrijvigheid. Voor deze

3.2.3. Regionaalstedelijke en kleinstedelijke gebieden als

laatste zal de provincie ruimte creëren op goed ontsloten

economische knooppunten

plaatsen langsheen het hoofdwegennet die bij voorbaat ook een

In het RSV worden tevens het regionaal stedelijk gebied Leuven

aansluiting geven op het spoor en/of het water.

in eerste instantie en aan de stedelijke gebieden: Asse, Aarschot,
Diest, Halle, Tienen, als economische knooppunten beschouwd.

3.2.2. De Vlaamse Ruit optimaal voor (inter)nationale

Naargelang het niveau en de behoefte van de stedelijke

economische activiteiten aanwenden

gebieden wordt ruimte voor regionale bedrijven en kleinhandel

De grote internationale potenties van het stedelijk netwerk “de

voorzien, ter versterking van deze stedelijke gebieden als

Vlaamse Ruit” dienen optimaal voor economische activiteiten

economische knooppunten. Kleinhandelsconcentraties buiten

benut. De luchthaven van Zaventem fungeert hier als poort van

deze stedelijke gebieden wordt enkel geconsolideerd.

Vlaanderen en is de motor van de economische ontwikkeling.
Deze rol zal door het aanbieden van regionale

3.2.4. Specifiek economische knooppunten

bedrijventerreinen en een optimale multimodale ontsluiting

Londerzeel en Ternat worden in het RSV als specifiek

(voor vracht en personen) versterkt worden. Het is dan ook

economische knooppunten aangeduid omwille van hun

noodzakelijk de geplande weg- en spoorinfrastructuurwerken

belangrijke impact op de werkgelegenheid. Binnen het netwerk

ter ontsluiting van de luchthaven onverwijld uit te voeren.

van de Vlaamse Ruit krijgen deze economische knooppunten

Prioritair zijn de noordelijke wegontsluiting en de

vooral een rol in de logistieke activiteiten en in de distributie,

“spoordiabolo”. Daarnaast bieden de verschillende andere

waardoor een goede ontsluiting via de weg, een essentieel

tewerkstellinspolen in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel

gegeven vormt.

(Diegem, Vilvoorde, Zellik-Groot-Bijgaarden, Diegem, Zuidelijke

3.2.5. Het economisch netwerk “de zuidelijke Zennevallei”

multimodale ontsluiting van dit soort netwerken te verhogen en

Aansluitend bij het stedelijk gebied Halle, selecteert de provincie

op deze wijze de samenhang tussen de bedrijven nog te

een economisch netwerk. De provincie beoogt in dit netwerk in

versterken. De multimodale infrastructuurbundels (spoor, water,

de eerste plaats de optimalisatie van de bestaande bedrijven-

weg) fungeren als ruggengraat voor nieuwe ontwikkelingen. Dit

terreinen en de uitbouw van nieuwe, gekoppeld aan een

betekent m.a.w. dat nieuwe bedrijventerreinen aansluitend bij

verbeterde en/of vernieuwde ontsluitingsstructuur. De zuidelijke

deze infrastructuurbundels ontwikkeld moeten kunnen worden.

Zennevallei zal zowel behoren tot het Vlaams Stedelijk gebied

Complementariteit van de verschillende bedrijven wordt

rond Brussel en het kleinstedelijk gebied Halle. Hoewel het op die

nagestreefd. Door clustering wordt de verankering met de

manier het in twee afbakeningsprocessen wordt opgenomen,

omgeving versterkt.

beschouwt de provincie het netwerk als één geheel. Opdat een
coherente visie kan uitgewerkt worden, wenst de provincie voor

De provincie zal een coördinerende rol innemen bij de uitwerking

dit gebied een coördinerende taak op zich te nemen.

van het economisch netwerk.

3.2.6. De economische entiteit Kampenhout-Sas

De provincie duidt “de Zuidelijke Zennevallei” als economisch

De provincie beschouwt Kampenhout-Sas als een specifieke

netwerk aan:

economische entiteit en wenst de mogelijkheden tot het verder
ontwikkelen van deze zone te onderzoeken.

Binnen het economisch netwerk “de Zuidelijke Zennevallei”,
fungeren de E19/A7, Kanaal naar Charleroi, spoorlijn Brussel-Halle

3.2.7. Lokale bedrijvigheid in de hoofddorpen

en de N6 als drager van de het economisch netwerk. De provincie

In kader van het principe van gedeconcentreerde bundeling

wenst de verschillende bestaande clusters van bedrijvigheid te

worden terreinen voor lokale bedrijvigheid gebundeld binnen de

versterken onder meer door het verbeteren van de

hoofddorpen.

ontsluitingsmogelijkheden. Daarnaast zal er aandacht besteed
moeten worden aan de relatie met de omliggende woonclusters,

3.3. Economisch netwerk

de natuurlijke en landschappelijke fragmenten en de potentiële

Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Vlaams-Brabant

recreatievere uitbouw van het kanaal.

duidt de provincie een economisch netwerk aan. Een economisch

De provincie voorziet in de Zuidelijke Zennevallei ruimte voor

netwerk bestaat uit verschillende clusters van bedrijven in een

logistieke activiteiten, voor ruimte-extensieve bedrijven

eerder beperkte regio die door de aanwezige

(afvalverwerking, bouw- en sloopmaterialen…), voor

infrastructuurbundels (spoor, water, weg) een sterke samenhang

handelsactiviteiten met nood aan ruime verkoopsoppervlakten

vertonen. De provincie stelt zich tot doel de economische

en voor activiteiten die omwille van de aard van de te

potenties van het economisch netwerk te versterken door de

verhandelen producten bij voorkeur niet in de kernen worden
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ondergebracht (bijvoorbeeld brandbare, explosieve en/of

stedelijk gebied (dat op zich een economisch knooppunt is)

chemische producten). Hierbij wordt gestreefd naar water- en

mogelijk is. Dit op voorwaarde dat het bedrijventerrein

spoorgebonden bedrijvigheid. Daarnaast kunnen aansluitend

aansluitend gelegen is in een gemeente direct aansluitend bij

bij de verschillende stations personeelsintensieve activiteiten

het stedelijk gebied maar niet geselecteerd als economisch

uitgebouwd worden.

knooppunt. Basis hiervoor is de visie op de ontwikkeling van
het stedelijk gebied als geheel20.

3.4. De kleinstedelijke gebieden
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Ook de kleinstedelijke gebieden hebben een belangrijke rol

3.4.1. Asse

binnen de gewenste ruimtelijke- economische structuur van de

De economische ontwikkeling van Asse dient in samenhang

provincie. Binnen de kleinstedelijke gebieden wordt gestreefd

met de activiteitenpolen Ternat en het Vlaams Stedelijk

naar een maximale verweving van de economische

Gebied rond Brussel beschouwd te worden. Zellik wordt tot

activiteiten. Echter, indien het hinderlijke bedrijvigheid betreft

het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel gerekend. De

(impact op de woon- en leefkwaliteit binnen het stedelijk

economische ontwikkeling van deze zone zal bepaald

gebied) wordt het afzonderen in een lokaal of regionaal

worden in functie van het afbakeningsproces van het Vlaams

bedrijventerrein vooropgesteld. Nieuwe locaties (bijkomende

Stedelijk Gebied rond Brussel en behoort tot de bevoegdheid

bedrijvenzones) worden prioritair afgestemd op een

van het Vlaams Gewest.

multimodale bereikbaarheid in functie van de activiteit.

Voor Asse wordt in eerste instantie rekening gehouden met

Het handelsapparaat dient er uitgebouwd of versterkt in

een uitbouw van de bestaande en op logistiek en distributie

functie van enerzijds de afstemming van het uitrustingsniveau

gerichte activiteiten, een ontwikkeling van

en anderzijds mede ter ondersteuning van de aantrekkelijk-

personeelsintensieve activiteiten en de woonfunctie in de

heid van het stedelijk gebied. De concentraties van de

omgeving van het spoorwegstation en het afbakenen van de

grootschalige kleinhandel op de invalswegen worden

bestaande kleinhandelsactiviteiten. In functie van de

prioritair afgebakend. Een beheers- en begeleidings-

voltooiing van de ring rond Asse kan een bijkomende

programma wordt opgesteld met als doelstellingen de aard

economische ontwikkeling overwogen worden.

van activiteiten op het stedelijke gebied af te stemmen en een
complementaire werking t.o.v. het binnenstedelijke

3.4.2. Aarschot

handelsapparaat (dus niet in concurrentie) uit te bouwen.

Om de regionale functie van Aarschot te versterken, worden
in eerste instantie personeelsintensieve activiteiten en

21

RSV p. 434.

Bij de uitwerking van de visie op de gewenste structuur wordt

woonfuncties aansluitend bij de stationslocatie ontwikkeld.

uitgegaan van de bepaling dat de ontwikkeling van

Een beperkte uitbouw van de bestaande industriezone wordt

bijkomende bedrijventerreinen binnen een afgebakend

eveneens bepleit voor kleinschalige productie, logistiek en

distributie. Mogelijk kan Aarschot de op productie gerichte

opteert de provincie voor de uitbouw van de woonfunctie en

spin-off bedrijven van Leuven aantrekken. Op lange termijn

van personeelsintensieve functies, zoals kantoren en diensten

wordt de optimalisatie van de volledige bestaande

in de nabijheid van het station, en voor een uitbouw van de

bedrijvenzone nagestreefd. Er zal onderzocht worden welke

bestaande voornamelijk op logistiek en distributie gerichte

middelen hiertoe kunnen ingezet worden. Bij het

bedrijvigheid. De grootte van de kantoren dient in

doortrekken van de ring rond Aarschot kan een bijkomende

overeenstemming te zijn met de schaal van Halle en de

kleinhandelszone ten noorden van Aarschot ontwikkeld

kantoorfunctie dient zoveel mogelijk gemengd met andere

worden. Als voorwaarde geldt dat een goede relatie met het

functies. De kantoren kunnen een complementair aanbod

centrum voorzien wordt en dat gestreefd wordt naar een

vormen op het aanbod van het Vlaams Stedelijk gebied rond

sterke clustering van deze activiteiten.

Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven. Er zal tevens

De mogelijkheid een nieuwe bedrijvenzone uit te bouwen

onderzocht worden hoe het aanbod aan kleinhandel buiten

moet verder worden onderzocht. Binnen het pakket wordt

het kleinstedelijk gebied Halle een aanvulling betekent voor

ook ruimte voor lokale bedrijvigheid voorzien.

het voorzieningenniveau van het stedelijk gebied.

3.4.3. Diest

3.4.5. Tienen

De provincie wenst in eerste instantie in Diest

Gezien de uitmuntende en multimodale ontsluiting van het

personeelsintensieve functies en stedelijke activiteiten, zoals

stedelijk gebied zowel in de richting van Brussel als in de

het wonen, te bundelen in de nabijheid van het station. De

richting van Hasselt en Luik en de aanwezige ruimtelijke

uitbouw van een gemengde bedrijvenzone (kleinschalige

mogelijkheden kan Tienen een scharnierpunt vormen voor

productie, logistiek, distributie) in de nabijheid van de

bijkomende bedrijvigheid. Gezien de belangrijke agrarische

snelweg en aansluitend bij een bestaande bedrijvenzone en

activiteit in de regio wordt te Tienen ruimte voorzien voor aan

de beperkte uitbouw van een concentratie van grootschalige

de landbouw verwante bedrijvigheid. Het betreft

kleinhandel, eveneens aansluitend bij de bestaande en af te

bedrijvigheid, zoals het verwerken van landbouwproducten,

bakenen zone, worden eveneens voorzien. Tevens zal vol-

opslag en distributie… Dit soort nijverheid kan bovendien

doende ruimte voorzien worden voor lokale bedrijvigheid.

voor de omliggende landbouw een nieuwe impuls betekenen
voor het ontwikkelen of verbeteren van nieuwe producten

3.4.4. Halle

en/of productiemethoden. Voor grootschalige productie-

De ontwikkeling van Halle dient te gebeuren in samenhang

activiteiten wordt spoorgebondenheid vooropgezet.

met het Vlaams gebied ten zuidwesten van Brussel en de

Tienen kan gebruik maken van haar goede link met Leuven

uitwerking van het economisch netwerk “de Zuidelijke

om een aantal van de ruimtebehoevende functies van het

Zennevallei”. Naast de eerder industriële bedrijvigheid

regionaalstedelijk gebied Leuven naar zich toe te trekken,
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zoals op productie gerichte spin-off bedrijven van de KU

3.6. De economische entiteit Kampenhout-Sas

Leuven. Ook personeelsintensievere activiteiten en het

De provincie beschouwt Kampenhout-Sas als een specifieke

wonen kunnen aansluitend aan het station ontwikkeld

economische enteit en wenst de lokale behoeften van de

worden.

gemeenten Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht te

Daarnaast kan een compacte, ruimtelijk kwalitatieve

bundelen. De provincie zal een coördinerende rol opnemen

concentratie van grootschalige kleinhandel in het stedelijk

om, de lokale behoeften samen te brengen op een locatie te

gebied, die bijdraagt tot de versterking van het kleinstedelijk

Kampenhout- Sas. Bij de ontwikkeling van het terrein zal

gebied, overwogen worden.

rekening gehouden worden met de bestaande situatie, de
ruimtebehoeften en de confrontatie van de vraag en het

3.5. Specifiek economische knooppunten

aanbod.

3.5.1. Londerzeel

De provincie blijft er bij het Vlaamse Gewest voor pleiten om,

Bij de ontwikkeling van het specifiek economisch knooppunt

bij de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen,

Londerzeel wordt vooral rekening gehouden met de

Kampenhout-Sas op te nemen als specifiek economisch

bestaande ontwikkelingen van op logistiek en distributie

knooppunt.

gerichte activiteiten en een eerder beperkt aandeel van
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productieactiviteiten. De provincie kiest er voor om de

3.7 Concentraties voor grootschalige kleinhandel

logistiek activiteiten uit te bouwen op één nieuw en goed

Indien verweving van de kleinhandelsactiviteit met de

multimodaal ontsloten terrein (weg en openbaar vervoer)

activiteiten van de kernen niet mogelijk is, bijvoorbeeld

langsheen de A12. De A12 zal hiertoe ook als openbaar

omwille van het specifieke productaanbod, de schaal van de

vervoersas worden ingericht. Ontwikkeling van

handelszaak of omwille van het sterk (auto)

kantoorlocaties is hier niet wenselijk.

verkeersgenerende karakter van de handelsactiviteit, is het
aangewezen de kleinhandelsactiviteiten af te zonderen op

3.5.2. Ternat

specifiek daartoe afgebakende terreinen. In dit geval wordt

Zoals eerder gesteld dient de ontwikkeling van het specifiek

een clustering van de verschillende kleinhandelsactiviteiten

economisch knooppunt Ternat in samenhang met Asse en de

van een bepaald schaalniveau nagestreefd. Er dient gestreefd

activiteitenpool Zellik te gebeuren. De lokalisatie van

naar een duidelijke ruimtelijke structuur en compact

economische activiteiten zal rekening houden met de

voorkomen om verdere versnippering of ongebreidelde

potenties die de E40 en de stationsomgeving met zich

uitbreiding langsheen de steenwegen tegen te gaan.

meebrengen, maar zal rekening houden met de aanwezige

De provincie streeft naar een uitgebalanceerd

waardevolle openruimtefragmenten.

voorzieningenniveau waarbij de inplanting en de aard van
grootschalige kleinhandel dient afgestemd te worden op het

specifieke wervingsbereik en het aanbod in de omliggende

Creëren van ruimte voor grootschalige kleinhandel

kernen. Tegelijkertijd dient het aanbod in een concentratie van

in de stedelijke gebieden

grootschalige kleinhandel voldoende ruim te zijn om het aantal

Ten einde een antwoord te kunnen bieden op het ongebreideld

verplaatsingen tussen deze concentraties en de stedelijke kernen

uitzwermen van dit soort activiteiten langsheen de steenwegen,

te beperken. Bij de ontwikkeling van concentraties van

zal voor elk van de stedelijke gebieden een aanbod van

grootschalige kleinhandel moeten steeds de gevolgen op het

grootschalige kleinhandel uitgebouwd worden. Dit dient aan te

vlak van mobiliteit afgewogen worden. Rekening houden met

sluiten bij het voorzieningenniveau van de stad en dient

bovenvermelde principes wenst de provincie het aantal

afgestemd op zijn functie als voorzieningencentrum in de

concentraties van grootschalige kleinhandel te beperken en

omgeving. Bij de afbakening van de stedelijke gebieden zal

hiervoor voornamelijk aansluitend met of binnen de

vanuit dit oogpunt (voldoende) ruimte voorzien worden voor

kleinstedelijke gebieden de ruimte te voorzien. De provincie

grootschalige kleinhandel.

beschouwt dit soort concentraties van grootschalige kleinhandel

Een distributie-planologisch onderzoek kan richtinggevend zijn.

als een specifieke vorm van (regionale) bedrijventerreinen en zal
deze afbakenen in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze concentraties van grootschalige kleinhandel zullen door de
provincie bij de afbakening van de kleinstedelijke gebieden

3.7.1. Ontwikkelingsperspectieven

voorzien worden in of aansluitend bij het kleinstedelijk gebied

De provincie beschouwt de concentraties van grootschalige

en op goed (multimodaal) ontsloten terreinen.

kleinhandel als een provinciale bevoegdheid. Zij wil prioritair een

In functie van de inplantingplaats en het aanwezige

aanbodbeleid voeren in de stedelijke gebieden, aansluitend bij

winkelaanbod in de stedelijke kern moeten de concentraties van

het voorzieningenniveau van de stad. Zij zal hiertoe door middel

grootschalige kleinhandel een aanvulling vormen op het

van ruimtelijke uitvoeringsplannen de ruimte voorzien en een

winkelaanbod in de binnenstad. Complementariteit moet

coördinerend beleid voeren met het oog op het verbeteren van

nagestreefd worden, eerder dan concurrentie. Het aanbod moet

de ruimtelijke kwaliteiten. Slechts een zeer beperkt aantal

afgestemd zijn op het niveau van het stedelijk gebied en zijn rol

concentraties buiten de stedelijke context (zie "geselecteerde

als voorzieningencentrum in de regio.
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kleinhandel buiten de stedelijke gebieden") zullen door de
provincie worden geconsolideerd. Voor de overige concentraties

Geselecteerde kleinhandel buiten de stedelijke

wordt een uitdoofbeleid vooropgesteld. (zie niet geselecteerde

gebieden22

concentraties van grootschalige kleinhandel.

Voor grootschalige kleinhandel buiten de stedelijke gebieden,
die niet aansluit bij de stedelijke gebieden, wordt een restrictief
beleid gevoerd. Een beperkt aantal concentraties zijn echter zo
ver ontwikkeld dat ze in een ruimtelijke uitvoeringsplan worden

22

De kleinhandelsconcentratie te Zemst wordt
opgenomen binnen de afbakening van regionaal
stedelijk gebied Mechelen.

geconsolideerd. Deze kunnen niet uitbreiden in grondopper-

ruimtelijke kwaliteit van de concentratie van grootschalige

vlakte. Binnen de bestaande perimeter blijven ontwikkelingen

kleinhandel te vrijwaren:

mogelijk in zover ze bijdragen tot de verbetering van de

• Verdichting

ruimtelijke kwaliteit (zoals verdichting, optimalisatie, ontsluiting,

Indien er bijkomende verkoopsoppervlakte in de concentratie

landschappelijke inpassing en kwaliteit van de publieke ruimte).

van grootschalige kleinhandel nodig is, zal in eerste instantie

Aansnijden van de open ruimte kan niet.

gestreefd worden naar verdichting, eerder dan naar
uitbreiding.

Niet geselecteerde concentraties van grootschalige

Verdichting kan door het schakelen en stapelen van volumes.

kleinhandel

Naast het verdichten van de bouwvolumes, wordt gestreefd

Voor concentraties van grootschalige kleinhandel die niet

naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de

geselecteerd worden door de provincie, wordt een uitdoofbeleid

(gemeenschappelijke) buitenruimte. (bvb.door inrichting van

vooropgesteld. De provincie wenst deze concentraties af te

een gemeenschappelijke parking, beperken van weinig

bouwen door aan te sturen op herlokalisatie van de kleinhandel

kwalitatieve buffers tussen de verschillende gebouwen,

en via verordeningen of vergunningenbeleid.

gemeenschappelijke laad- en loszones…)
• Optimalisatie
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Mobiliteit als sturend factor

Op bestaande concentraties van grootschalige kleinhandel,

De mobiliteitsimpact voor de ruime regio is een belangrijke

zijn dikwijls kleinhandelsactiviteiten van verschillende

sturende factor. Enerzijds dient de inplanting afgestemd op het

schaalniveaus samen terug te vinden. Heel wat van deze

type bezoeker (afkomstig uit een ruime regio of uit een stedelijk

kleinhandelsactiviteiten horen echter thuis in de kernen

gebied, de frequentie van bezoek…) en dient een multimodale

(sleutelmakers, schoenmaker, kledingboetiek…). Bij de

ontsluiting nagestreefd. De ontsluiting met het openbaar

optimalisatie van de bestaande kleinhandelszone zal men

vervoer is ook voor dit soort concentraties van grootschalige

ervoor zorgen dat kleinhandelsactiviteiten, die op

kleinhandel essentieel. Anderzijds dient rekening gehouden met

subregionale schaal opereren, de nodige

de toevoer van de goederen. De concentraties zullen zoveel

ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Er wordt enkel ruimte

mogelijk op een goede (auto-) bereikbare plek worden

gereserveerd voor grootschalige kleinhandel, kleinschalige

ingeplant. Waar mogelijk moet de mogelijkheid om meer

kleinhandel wordt geweerd in dergelijke zones. Voor de

duurzame vervoersmodi (water en spoor) te gebruiken voor het

zuiver kerngerichte kleinhandel moet de nodige ruimte

goederentransport opengelaten worden.

binnen het gemeentelijk structuurplan gereserveerd worden.
• Ontsluiting

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
Volgende inrichtingsprincipes worden gehanteerd om de

Om de verkeersoverlast op de aangrenzende wegen onder
controle te houden, is het wenselijk om het aantal

toegangen tot een concentratie van grootschalige
kleinhandel te beperken. Deze moeten uit de ruimtelijke
configuratie duidelijk zijn en worden zo verkeersveilig
mogelijk ingericht. Ondanks de autogerichtheid van de

Concentraties van grootschalige kleinhandel buiten de stedelijke
gebieden
Boortmeerbeek-Haacht

bestaande concentratie langsheen Mechelse
Steenweg

Tielt-Winge

bestaande concentratie t.h.v.kruising N2 en N223
(Gouden kruispunt)

Ternat

bestaande concentratie langsheen Assesesteenweg
en Morettestraat

concentraties, dient voldoende aandacht te gaan naar de
openbaar vervoersontsluiting en de toegankelijkheid voor
fietsers en voetgangers.
• Landschappelijke inpassing
Indien het wenselijk is om de kleinhandelsactiviteiten uit te

Tabel 34: Concentraties van grootschalige kleinhandel

bouwen, zal landschappelijke inpassing aangewezen zijn
bvb. d.m.v. aangepaste verhardingen, beplanting…
• Kwaliteit van de publieke ruimte

De problematiek van concentraties van grootschalige
kleinhandel, die aansluiten bij het Vlaams stedelijk gebied

Er dient aandacht besteed aan de kwalitatieve inrichting van

rond Brussel en het Regionaalstedelijk gebied Leuven, zal

de concentraties van grootschalige kleinhandel. Elementen

binnen de afbakingsprocessen behandeld worden.

als reclamepanelen, verlichting, bufferstroken kunnen
kwaliteitsbepalend zijn voor het publiek domein.

3.8. Lokale bedrijventerreinen
Voor de lokale bedrijven wordt er maximaal gestreefd naar

3.7.2. Selectie

vermenging, behoudens hinderlijke bedrijvigheid
(hinderlijkheid die de woon- en leefkwaliteit aantast). Deze

Kleinstedelijke gebieden

worden op een lokaal bedrijventerrein ondergebracht. De

nieuwe locatie langsheen nieuw aan te leggen ring
Noord

gemeente kan een bijkomend lokaal bedrijventerrein voorzien,

Aarschot

Asse

bestaande concentratie langsheen
Brusselsesteenweg

worden aangewend voor mogelijke herlokalisatie van

Diest

bestaande concentratie langsheen N2, aansluitend
bij de kern

gewaarborgd dus dient er gestreefd naar relatief kleine

Halle

bestaande concentratie langsheen
Bergensesteenweg

Tienen

nieuwe locatie ter hoogte van kruising N3 en
zuidelijke ringweg

aansluitend bij het hoofddorp of via inbreiding. Dit dient ook te
zonevreemde bedrijven. Het lokale karakter dient te worden
percelering.
In het totaal worden er 57 hoofddorpen geselecteerd. Vermits
de inplanting van een lokaal bedrijventerrein pas in aanmerking
genomen wordt in een hoofddorp, is het contingent van 295 ha
ruim voldoende om de taakstelling te vervullen.
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Gemeenten

hoofddorp

Gemeenten

hoofddorp

Affligem

Teralfene

Lennik

Sint-Kwintens-Lennik

Beersel

Alsemberg

Liedekerke

Liedekerke

Begijnendijk

Begijnendijk

Linkebeek

Linkebeek

Bekkevoort

Bekkevoort

Linter

Orsmaal

Bertem

Bertem

Lubbeek

Lubbeek

Bever

Bever

Machelen

Machelen

Bierbeek

Bierbeek

Meise

Wolvertem

Boortmeerbeek

Boortmeerbeek

Merchtem

Merchtem

Boutersem

Boutersem

Opwijk

Opwijk

Dilbeek

Dilbeek

Oud-Heverlee

Blanden-Haasrode

Drogenbos

Drogenbos

Overijse

Overijse

Galmaarden

Galmaarden-Rode

Pepingen

Pepingen

Geetbets

Geetbets

Roosdaal

Roosdaal

Glabbeek

Glabbeek

Rotselaar

Rotselaar

Gooik

Gooik

Scherpenheuvel-Zichem

Scherpenheuvel

Grimbergen

Grimbergen

Sint-Genesius-Rode

Sint-Genesius-Rode-Oost

Haacht

Haacht

Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw

Herent

Herent

Steenokkerzeel

Steenokkerzeel

Herne

Herne

Tervuren

Tervuren

Hoegaarden

Hoegaarden

Tielt-Winge

Tielt

Hoeilaart

Hoeilaart

Tremelo

Tremelo

Holsbeek

Holsbeek

Vilvoorde

Vilvoorde

Huldenberg

Huldenberg

Wemmel

Wemmel

Kampenhout

Kampenhout

Wezembeek-Oppem

Oppem

Kapelle-op-den-Bos

Kapelle-op-den-Bos

Zaventem

Zaventem

Keerbergen

Keerbergen-centrum

Zemst

Zemst

Kortenaken

Kortenaken

Zoutleeuw

Zoutleeuw

Kortenberg

Kortenberg

Kraainem

Kraainem-Groenveld

Landen

Landen

Tabel 35: Lokale bedrijventerreinen

Van deze hoofddorpen worden mogelijks 14 kernen
weerhouden als kern binnen het Vlaams gebied rond Brussel
en het regionaalstedelijk gebied Leuven of als kern in het
bebouwd perifeer landschap. Het Vlaamse gewest bepaalt
de beleidslijnen voor deze gebieden. Deze kernen zijn:
• Dilbeek (Dilbeek)
• Drogenbos (Drogenbos)

• het sluit aan bij de fysisch bebouwde ruimte van de
woonkern, in het bijzonder bij bestaande
bedrijventerreinen;
• aansnijden van de open ruimte van het hoofddorp wordt
vermeden;
• goede ontsluitingsmogelijkheden kunnen worden
gegarandeerd.

• Herent (Herent)
• Kraainem-Groenveld (Kraainem)

Volgende hoofddorpen komen in aanmerking voor de

• Linkebeek (Linkebeek)

ruimtelijke heroriëntatie van de taakstelling:

• Machelen (Machelen)
Gemeenten

hoofddorp

• Vilvoorde (Vilvoorde)

Affligem

Teralfene

• Wemmel (Wemmel)

Beersel

Alsemberg

• Oppem (Wezembeek-Oppem)

Begijnendijk

Begijnendijk

• Zaventem (Zaventem)

Bekkevoort

Bekkevoort

• Hoeilaart (Hoeilaart)

Bierbeek

Bierbeek

Boortmeerbeek

Boortmeerbeek

Boutersem

Boutersem

Dilbeek

Dilbeek

Afhankelijk van de ruimtelijke randvoorwaarden voorziet de

Galmaarden

Galmaarden-Rode

provincie de mogelijkheid om de lokale bedrijvigheid te

Geetbets

Geetbets

realiseren in een woonkern, in plaats van het hoofddorp van

Gooik

Gooik

de gemeente. Deze overdracht dient te beantwoorden aan

Grimbergen

Grimbergen

Haacht

Haacht

Holsbeek

Holsbeek

Kampenhout

Kampenhout

• Tervuren (Tervuren)

• Keerbergen-centrum( Keerbergen)
• Sint-Genesius-Rode-Oost (Sint-Genesius-Rode)
3.8.1. Ruimtelijke heroriëntatie van de taakstelling

het principe van gedeconcentreerde bundeling.
Volgende randvoorwaarden dienen vervuld om een
overheveling inzake lokale bedrijvigheid te overwegen:
• er gebeurt een heroriëntatie van het volledige aandeel
aan bedrijventerreinen;

Kortenaken

Kortenaken

Lennik

St-Kwintens-Lennik+St-MartensLennik
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economische knooppunten;

Gemeenten

hoofddorp

Machelen

Machelen

Opwijk

Opwijk

Sint-Pietersleeuw

Sint-Pietersleeuw

Tervuren

Tervuren

101,2 ha bijgekomen, in pakket 3 is er 28,1 ha bijgekomen,

Wezembeek-Oppem

Oppem

in pakket 4 is er 11,6 ha geschrapt23. Dit betekent dat er van

Zaventem

Zaventem

de vooropgestelde 1350 ha van het structuurplan

Zemst

Zemst

Vlaanderen nog 1232 ha te bestemmen is.

Zoutleeuw

Zoutleeuw

Volgens het bindend gedeelte van het Ruimtelijk

• pakket 4: buitengebiedgemeenten.
Tussen 1994 en 2001 is er een beperkte oppervlakte aan
juridisch bestemde bedrijventerreinen bijgekomen (via
gewestplanwijzigingen, BPA's en RUP's). In pakket 1 is er

Tabel 36: Hoofddorpen die in aanmerking komen voor ruimtelijke heroriëntatie van

Structuurplan Vlaanderen dienen deze pakketten als volgt

de lokale bedrijvigheid

verdeeld te worden:
• 71% tot 76% voor pakket 1 en 3 (of minimaal 875 en

Afhankelijk van de afbakening van de stedelijke gebieden en
de bebouwde perifere landschappen kunnen volgende
kernen onder Vlaamse bevoegdheid vallen:

>>
262

maximaal 936 hectare)
• 24% tot 29% voor pakket 4 (of minimaal 296 en maximaal
357 hectare)

• Dilbeek (Dilbeek)

De provincie opteert ervoor om de bijkomende

• Machelen (Machelen)

terreinbehoefte te oriënteren volgens de verhouding

• Oppem (Wezembeek-Oppem)

76/24.Dit betekent een toewijzing van maximum 296 ha aan

• Tervuren (Tervuren)

pakket 4 (de buitengebiedgemeenten).

• Zaventem (Zaventem)

Voor de toewijzingen tussen pakket 1 en 3 wordt uitgegaan
van een theoretische verhouding 74/26 of 693 ha voor

23

Cijfers afkomstig uit het Strategisch Plan Ruimtelijke
Economie (SPRE), Peter Cabus en Wim Van Haverbeke

24

Deze verhouding wordt eveneens aangehouden in het
SPRE (deelproject: "Evaluatie ruimtebalans economie").

3.9. Methodiek verdeling bedrijventerreinen

pakket 1 en 243 ha voor pakket 324.

De taakstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-

Door de GOM werd, in samenwerking met de dienst

Brabant is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor

ruimtelijk ordening en mobiliteit van de provincie Vlaams-

bedrijventerreinen vastgelegd op 1350 ha, te realiseren

Brabant, een terreinoefening gedaan waarbij potentiële

tussen 1994 en 2007. Dit cijfer zal verdeeld worden over 3

locaties gezocht werden die in aanmerking komen voor de

pakketten (pakket 2: economisch netwerk Albertkanaal is

inplanting van regionale bedrijven (zonder rekening te

voor Vlaams-Brabant niet van toepassing):

houden met de verhoudingen die in het RSV vooropgesteld

• pakket 1: grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden;

zijn). Uit deze oefening van de GOM is maximaal 475.9 ha als

• pakket 3: kleinstedelijke gebieden en specifiek

mogelijke bedrijvenzone aan te duiden binnen het Vlaams

Stedelijk Gebied rond Brussel en het Regionaalstedelijk Gebied

provincie te verdelen, met uitzondering van deze gesitueerd in

Leuven (pakket 1) en maximaal 522.7 ha binnen de verschillende

het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, in de internationale

kleinstedelijke gebieden en de specifiek economische

poort Zaventem en in het regionaal stedelijk gebied Leuven,

knooppunten (pakket 3).

waarvoor het Vlaamse Gewest verantwoordelijk is.
De provincie zal een sturende rol vervullen binnen de

Uit deze oefening blijkt dus dat het theoretisch aandeel van 693

uitwerking van een regionaal aanbodbeleid ten aanzien van de

ha uit pakket 1 niet te realiseren is op terrein. Daarom wordt

economische ruimte. De concrete invulling van deze

voorgesteld om een gedeelte van de oppervlakte van pakket 1

taakstelling gebeurt in nauw overleg met de gemeenten.

door te schuiven naar pakket 3, in samenspraak met het Vlaams
gewest. Deze verschuiving wordt ook verdedigd in het SPRE en

De provincie stelt volgende pakketverdeling voorop:

het Charter Economie, het bijsturingsvoorstel voor het RSV van

Pakket 1:
Grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden

475ha

Pakket 3:
Kleinstedelijke gebieden (Aarschot, Asse, Diest,
Halle en Tienen), de specifiek economische
knooppunten (Londerzeel en Ternat) en het
economisch netwerk

461ha
(waarvan 218ha
als reserve)

de sector economie, gecoördineerd door de SERV. Voorgesteld
wordt om de voor de verdeling tussen pakket 1 en pakket 3 de
volgens de GOM-studie maximaal te realiseren oppervlakte in
pakket 1 (+/- 475ha) als streefcijfer voor pakket 1 te hanteren.
Het theoretisch uitgangspunt voor pakket 1 wordt m.a.w.
verminderd met 218ha. Deze 218 ha wordt doorgeschoven naar
pakket 3. Het totale pakket 3 wordt m.a.w. opgetrokken van
243ha tot 461 ha De provincie beschouwt deze 218ha als een
"reservepakket" en zal deze in samenspraak met het Vlaamse
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Pakket 4:
Buitengebiedgemeenten

296ha

totaal

1232ha °
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Tabel 37: Verdeling van de paketten
° nog te realiseren oppervlakte25

Gewest en de betrokken gemeentebesturen verdelen over de
kleinstedelijke gebieden en specifiek economische knooppunten.

Het reservegedeelte bij pakket 3 komt overeen met de

Er wordt dus voorgesteld om

oppervlakte die vanuit pakket 1 naar pakket 3 wordt

• Pakket 1 te verminderen met 218 ha (475 ha)

doorgeschoven. Het betreft hier m.a.w. een pakket

• Voor pakket 3 een minimaal te realiseren oppervlakte (243 ha)

bedrijventerreinen dat in principe voorzien wordt in het Vlaams

en een reservepakket (218ha) vast te leggen.
• Pakket 4 vast te stellen op maximaal 24 % (296 ha)

Stedelijk Gebied rond Brussel of het regionaalstedelijk gebied
Leuven, maar waar de provincie voor pleit om dit aandeel
bedrijventerreinen naar het kleinstedelijk gebied en de specifiek

3.10. Verdeling van de bedrijventerreinen

economische knooppunten door te schuiven. Dit wordt

De provincie heeft in het RSV de taakstelling gekregen om de

noodzakelijk geacht, onder meer omwille van de grote

nood aan bijkomende regionale bedrijventerreinen in de

congestieproblematiek richting Brussel en Leuven en de

25

De te realiseren oppervlakte komt overeen met de in het
RSV vooropgestelde 1350ha min de reeds via
gewestplan en BPA gerealiseerde oppervlakten

moeilijkheid om deze hoeveelheid bedrijventerreinen effectief

• de ontsluitingsmogelijkheden.

af te kunnen bakenen . Het reservegedeelte is te beschouwen
26

als een raming en kan pas effectief begroot worden op het

De provincie stelt voor deze gebieden een minimum oppervlakte

ogenblik dat de afbakening van het regionaalstedelijk gebied

voorop. Deze oppervlakte komt overeen met de minimaal af te

Leuven en het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel afgerond

bakenen oppervlakte voor bedrijventerreinen. De

zijn. Gezien het economische netwerk "de zuidelijke

minimumoppervlakte houdt geen rekening met het

zennevallei" delen van het Vlaams-stedelijk gebied rond Brussel

reservegedeelte. De totale minimumoppervlakte komt m.a.w.

en het kleinstedelijk gebied Halle omvat, zal voor de verdeling

overeen met de totale oppervlakte voor pakket 327.

van de bedrijventerreinen aanspraak gemaakt worden op
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pakket 1 en pakket 3. Een verschuiving tussen de verschillende

Daarnaast stelt de provincie een streefcijfer voorop. Dit is de

pakketten is mogelijk, zolang de minimale oppervlakte aan

oppervlakte die de provincie zich ten doel stelt en beschouwt als

bedrijventerreinen voor Halle behouden blijft (zie verder). De

de meest optimale invulling van de gewenste ruimtelijke

provincie pleit er bij het Vlaamse Gewest voor dat op zeer korte

structuur. De som van de streefcijfers komt overeen met de

termijn duidelijka afspraken worden vastgelegd over de

totale oppervlakte bedrijventerrein in pakket 3 (dus inclusief het

pakketverdeling.

reservegedeelte of de totale 461ha). Het streefcijfer per

De provincie zal geen aanspraak maken op de voorgestelde

economisch knooppunt of -netwerk is niet te beschouwen als

reserve vooraleer de afbakeningsprocessen van het Vlaams

een minimum of maximum voor deze zone, maar als een te

Stedelijk gebied rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied

behalen doelstelling. In functie van de mogelijkheden en de

Leuven voltooid zijn. De verschuiving van de pakketten zal aldus

wenselijkheden van de zone kan een kleinere of grotere

een beslissing zijn van de Vlaamse regering.

oppervlakte dan het streefcijfer afgebakend worden.
Verschuivingen van het streefcijfer tussen de verschillende

3.11 Verdeling over de economische knooppunten
Voor de verdere verdeling van de bedrijventerreinen van het
pakket 3 onder het economisch netwerk, de kleinstedelijke
gebieden en de specifiek economische knooppunten, houdt de
provincie onder meer rekening met:
26

Zie o.m. gemeentelijk structuurplan stad Leuven

27

Aangezien de provincie er voor pleit om KampenhoutSas bij een volgende herziening van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen aan te duiden als specifiek
economisch knooppunt reserveert de provincie
minimaal 25 ha van de totale oppervlakte van pakket 3
voor de realisatie van dit specifiek economisch
knooppunt.

• de rol die het gebied krijgt binnen de ruimtelijk-economische
structuur van de provincie;
• het type activiteit en de differentiatie die beoogd wordt;
• de mogelijkheden en beperkingen vanuit de bestaande
structuur;

economische knooppunten zijn eveneens mogelijk.

belangrijke criteria bij het ontwikkelen van

minimale
oppervlakte
(ha)

streefcijfer (ha)

Netwerk van de Zuidelijke
Zennevallei

50

100

Kleinstedelijk gebied
Aarschot

25

45

Kleinstedelijk gebied Asse

15

45

woonontwikkelingen. In de geselecteerde kernen die

Kleinstedelijk gebied Diest

25

45

gelegen zijn in goed ontsloten gebieden, zal het wonen

Kleinstedelijk gebied Halle

15

30

gestimuleerd worden.

Kleinstedelijk gebied Tienen

35

75

bedrijventerreinen. Bijkomende regionale
bedrijventerreinen worden voorzien bij de stedelijke
gebieden, de specifieke economische knooppunten, en de
Zuidelijke Zennevallei
Een goede bereikbaarheid is tevens sterk bepalend voor de

In gebieden met een meer landelijk karakter opteert de

Specifiek economisch knooppunt
Londerzeel

40

70

Specifiek economisch knooppunt
Ternat

10

20

provincie voor herwaardering en versterking van de
historische nederzettingspatronen. Ook hier zijn

Tabel 38: economische taakstelling

ontsluitingsmogelijkheden via openbaar vervoer
richtinggevend. De ontwikkelingen worden gerelateerd tot
de kwaliteit van de open ruimte en worden gekenmerkt

4. Synthese bebouwde ruimte

door kleinschaligheid en gelijkmatige spreiding.
Mogelijkheden tot endogene ontwikkelingen dragen bij tot
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Kaart 43:

Bebouwde ruimte; synthese gewenste structuur

Het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (mét het Brussels

de leefbaarheid van de kernen.

5. Acties met betrekking tot de bebouwde ruimte

hoofdstedelijk Gewest en de internationale poort Zaventem)
en het regionaalstedelijk gebied Leuven zijn de belangrijkste

De provincie zal voor de afbakening van de kleinstedelijke

ontwikkelingspolen. De kleinstedelijk gebieden (Asse,

gebieden een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen. Teneinde

Aarschot, Diest, Halle en Tienen) worden kwalitatief en

nog binnen de planperiode de trendbreuk te bewerk-

kwantitatief versterkt.

stelligen, is een versnelde realisatie van het woonaanbod in
stedelijke gebieden nodig. De mogelijkheden tot eigen

De economische structuur ondersteunt deze ontwikkelingen.

provinciale initiatieven of ondersteuning inzake realisatie

De grote infrastructuren (kanalen, spoorwegen en

zullen project per project gedetecteerd worden.

snelwegen) en de ontsluiting via het openbaar vervoer zijn
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De provincie zal door haar medewerking te verlenen aan

Voor de afbakening van de regionale bedrijventerreinen

voorbeeldprojecten en het opstellen van een praktijkboek,

binnen de economische knooppunten en netwerken, zal de

de gemeenten bijstaan in het kwalitatief ontwikkelen van de

provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken. Naast de

kernen.

afbakening staat de provincie, in samenspraak met de
betrokken actoren, in voor een kwalitatieve realisatie en

De provincie zal met betrekking tot de problematiek van

beheer ervan.

permanent wonen in tweede verblijven, voor elke cluster in
de gemeente een afweging maken en eventueel

De provincie zal een coördinerende rol innemen bij de

maatregelen nemen om deze clusters in een RUP op te

uitwerking van het economisch netwerk “Zuidelijke

nemen (in zover deze problematiek niet door het Vlaamse

Zennevallei”.

Gewest dient opgenomen te worden, bijvoorbeeld bij

>>
266

ligging in een GEN of GENO).

De provincie zal optreden als coördinerende instantie en

De provincie reikt de lokale besturen aandachtspunten aan

waken over een betere afstemming van de verschillende

voor de integratie van hun onroerend erfgoed in het

bestaande mogelijkheden tot het voeren van een

ruimtelijk beleid en ontwikkelt ondersteunende initiatieven

grondbeleid binnen de provincie (intercommunales,

voor het behoud van het waardevol onroerend erfgoed. De

gemeentebesturen, ..) . De provincie zal

provincie verleent advies inzake bestemmings- en

initiatiefnemers/ontwikkelaars bijstaan in de duurzame

gebruiksmogelijkheden van het onroerend erfgoed.

ontwikkeling van de bedrijvenzones door haar medewerking
te verlenen aan voorbeeldprojecten en het opstellen van een

De provincie kan ruimtelijk uitvoeringsplannen opstellen ter

leidraad.

afbakening van cultureel erfgoed van bovenlokaal belang.
De provincie zal samen met de betrokken partners acties
De provincie wil, in overleg met de Vlaamse overheid, de

ondernemen om potentiële stationsomgevingen te

specifieke hoogtebepalingen zoals gesteld in de bestaande

ontwikkelen als vestigingsplaats voor persoonsintensieve

gewestplannen laten vervallen door opmaak van

bedrijven. Volgende stationsomgevingen komen hiervoor in

gewestelijke uitvoeringsplannen. In samenspraak met de

eerste instantie in aanmerking: Aarschot, Asse, Diest, Halle,

betrokken gemeenten kunnen bepaalde kernen van de

en Tienen. Een bijzondere aandacht gaat naar de relatie

opheffing van deze hoogtebepaling uitgesloten worden.

tussen de grootte van de kantoren en de kern of het OVknooppunt. Kantoorontwikkelingen dienen steeds gemengd

De provincie zal de doortrekkersterreinen door middel van

met andere functies voor te komen. De personeelsintensieve

provinciale uitvoeringsplannen afbakenen.

bedrijven kunnen een complementair aanbod vormen op het

aanbod van het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel en het
regionaal stedelijk gebied Leuven.
De concentraties voor grootschalige kleinhandel zullen door
de provincie bij de afbakening van de kleinstedelijke
gebieden voorzien worden in of aansluitend bij het
kleinstedelijk gebied, op goed (multimodaal) ontsloten
terreinen. Een beperkt aantal concentraties buiten de
stedelijke gebieden zal door middel van een ruimtelijke
uitvoeringsplan worden geconsolideerd.
De provincie kan verschillende aspecten van de problematiek
van de zonevreemdheid (vb. leegstaande gebouwen in open
ruimte, zonevreemde bedrijven, …) in Vlaams-Brabant
onderzoeken en desgewenst een visie of specifiek
beleidskader opstellen. Zij kan dit te doen voor activiteiten
en/of bouwwerken die het gemeentelijk niveau
overschrijden en die niet tot de gewestelijke bevoegdheden
behoren. De provincie kan nagaan of de activiteiten en/of
bouwwerken ruimtelijk te verantwoorden zijn en of deze
bijdragen tot de versterking van de beleidsdoelstellingen
zoals gesteld in voorliggend document. Indien nodig zal de
provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
opmaken.
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[

Mobiliteit
Vlaams-Brabant wordt in belangrijke mate geconfronteerd

1. Ruimtelijke principes

met de congestieproblematiek op de verkeerswegen. De
provincie wenst de mobiliteit beter te beheersen door het
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Multimodaliteit

versterken van alternatieven voor het wegverkeer. Het belang

Streven naar multimodaliteit betekent het versterken van

van openbaar en/of collectief vervoer wordt benadrukt. Er

alternatieven voor het auto- en vrachtwagenverkeer. De

wordt gestreefd naar een duurzame mobiliteit vanuit een

multimodale benadering van de mobiliteitsproblematiek ligt

duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de economische,

aan de basis voor het zoeken naar oplossingen voor de

sociale en ecologische componenten ten volle onderkend

structurele bereikbaarheidsproblemen, het toenemende

worden.

vrachtverkeer, de verkeersonveiligheid en de
verkeersonleefbaarheid. Vooral in de congestiegebieden is er

Binnen het thema mobiliteit worden volgende taakstellingen

nood aan een radicale multimodale benadering.

ingevuld:

Het openbaar en collectief vervoer zal zich in eerste instantie

• Selectie van openbare vervoersknooppunten

richten naar het personenvervoer. Voor het vrachtvervoer zal

• Selectie van secundaire wegen

het vervoer via water en spoor maximaal bevorderd worden als
alternatief voor het vervoer over de weg. Er moet geïnvesteerd
worden in alternatieven voor vrachttransport via de weg.
Naast openbaar en/of collectief vervoer, besteedt de provincie
in het bijzonder aandacht aan de zachte weggebruiker.
Intermodaliteit
Intermodaliteit betekent dat tussen de verschillende
vervoerswijzen op een vlotte wijze kan worden overgestapt.
Vooral in de congestiegebieden zal bijzondere aandacht gaan
naar intermodaliteit. Een goede onderlinge verknoping is

complementair aan de uitbouw van verschillende

Gelaagde netwerken

vervoersnetwerken. Het functioneren van deze knooppunten,

Gelaagdheid betekent dat er binnen het totaal aanbod,

overstapplaatsen of overslagplaatsen, bepaalt in belangrijke

verschillende deelsystemen (stelsels) worden onderscheiden, elk

mate de kwaliteit van het volledige netwerk. Daarom zal in het

toegesneden op een bepaalde vervoersfunctie of deelmarkt.

bijzonder aandacht geschonken worden aan de

Door een optimale samenhang tussen deze stelsels te realiseren,

inplantingsplaats van de knooppunten, die gekozen worden in

functioneert het totale systeem als een geheel, terwijl het toch

functie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen er rond. De

aan verschillende, vaak onderling tegenstrijdige kwaliteitseisen

provincie zal door het stimuleren en sturen van ruimtelijke

tegemoet komt.

ontwikkelingen rond een knooppunt het gebruik van het

De provincie onderschrijft de gelaagdheid van het netwerk bij de

netwerk optimaliseren. Daarnaast gaat voldoende aandacht

selectie van de secundaire wegen. Daarnaast voegt de provincie

naar de vormgeving en de functionaliteit van de knooppunten.

er een netwerk van openbaar vervoer en een fietsroutenetwerk
aan toe, die eveneens een gelaagdheid vertonen.

Aan openbare vervoershalten moet de nodige plaats voor
parkeerplaatsen en fietsenstallingen voorzien worden, in functie

De provincie kiest bij de uitbouw van kwalitatief openbaar

van de categorisering van de OV-Halte. Tevens dient er specieke

vervoer voor een rastervormig hiërarchisch netwerk met een

aandacht besteed te worden aan de bereikbaarheid van en

vlakvullende bediening. Er wordt getracht het aantal

overstapmogelijkheden in de openbaar vervoerhalten voor

overstappen tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk

reizigers met een handicap.

rechtstreekse verbindingen aan te bieden. Er wordt een

In het bijzonder wenst de provincie de intermodaliteit tussen

netwerkstructuur opgebouwd rond de halten met de grootste

fiets en openbaar vervoer te versterken. De fiets kan als voor- en

haltepotentiëlen en rond de belangrijke openbaar

natransportmiddel de invloedssfeer van stations vergroten.

vervoersknooppunten. Vanuit deze halten wordt een

Voldoende aandacht dient te gaan naar overdekte en

rastervormig netwerk opgebouwd met fijnere mazen in het

diefstalveilige fietsstallingen en schuilgelegenheid.

Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel en talrijke
dwarsverbindingen.

Een bijzondere aandacht gaat naar de uitbouw van de

Ook voor de kernen in de minder dicht bebouwde gebieden

stationsomgevingen. Omwille van de multimodale

wenst de provincie een voldoende ondersteunend openbaar

mogelijkheden die deze locaties bieden, wordt de

vervoer aan te bieden. De bestaande vervoersnetwerken zullen

ontwikkeling van personeelsintensieve functies en het wonen

optimaal worden ingeschakeld om de (verkeers)leefbaarheid van

er gestimuleerd. De verschillende functies dienen zo veel

kleine kernen in stand te houden. Door het geringe aantal

mogelijk gemengd voor te komen.

reizigers zijn de kosten van klassieke vervoersmodi, snelbus of
trein echter te hoog. Om de netwerkvorming te bevorderen
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worden andere vervoermiddelen gezocht zoals bussen op

kenmerken kan een globaal onderscheid worden gemaakt

afroep en collectieve taxi’s waardoor aan grote oppervlakten

tussen gebieden die overwegend dicht bebouwd zijn en

een dienst wordt aangeboden met een ontsluitend karakter.

gebieden die overwegend onbebouwd zijn.

Er wordt gestreefd naar een maximale doorstroming van het
openbaar vervoer. Voor alle wegen die fungeren als dragers

Landschappelijk inpassing van lijninfrastructuren

van een belangrijke openbaar vervoersas worden

Er dient gestreefd naar een maximale verweving van de

maatregelen genomen ter bevordering van de doorstroming

lijninfrastructuur in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe

van het openbaar vervoer, ook al is het garanderen van een

lijninfrastructuur zal steeds de landschappelijke

vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en de fiets niet

inpasbaarheid mee beoordeeld worden. Omgekeerd biedt de

de hoofdfunctie van deze weg.

lijninfrastructuur echter ook een zicht op het landschap zodat
een totale buffering als niet gewenst wordt beschouwd. Bij

Ook voor recreatieve en functionele fietsrelaties wil de

het opstellen van de streefbeelden voor de secundaire wegen

provincie een samenhangend netwerk realiseren. Het

zal de provincie deze aspecten mee als aandachtspunt

netwerk vormt een onderdeel van een verplaatsingsketen als

opnemen.

voor- en natransportmiddel. De provincie wil een
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kwaliteitsvolle uitbouw van een fijnmazig, veilig,

2. Gewenste mobiliteitsstructuur

aantrekkelijke en comfortabel netwerk. De aanleg van een
fietspadennetwerk kan de beleving van het landschap voor
de voorbijganger sterker maken. Begeleidende
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Kaart 44:

Mobiliteit; gewenste mobiliteitsstructuur

groenstructuur en/of architecturale elementen, verlichting,
landscaping, of kleine landschappelijke elementen langsheen

2.1. Luchthaven als internationale poort.

de fietswegen kunnen het landschap mee structureren. Er

In het RSV wordt de luchthaven van Zaventem beschouwd

dient voldoende aandacht te gaan naar de bewegwijzering

als een poort van Vlaanderen. De internationale luchthaven

en de eenvormigheid ervan.

wordt rechtstreeks aangesloten op het internationaal
netwerk van wegverbindingen en spoorverbindingen voor

Compartimentering
Het systeem van compartimentering biedt een mogelijke

personen. De luchthaven activiteiten dienen beperkt te
worden tot de huidige gewestplanbestemmingen.

oplossing voor de problematiek inzake verkeersleefbaarheid.
Compartimenten zijn als het ware wegvakken met min of

2.2. Bundeling van lijninfrastructuren en verbindende tracés

meer gelijke kenmerken, waarbinnen inrichting en gebruik

De provincie wordt gekenmerkt door een groot aantal

op elkaar worden afgestemd. Aan de hand van de ruimtelijke

lijninfrastructuren die veelal gebundeld aanwezig zijn. De

provincie wenst deze bundeling te versterken teneinde verdere

Aangezien de typologie van de openbaarvervoerlijnen slechts in

versnippering van de ruimte tegen te gaan.

zeer beperkte mate een ruimtelijke impact heeft en in

Naast deze bundeling worden verbindende tracés gelegd tussen

belangrijke mate een flexibel gegeven is dat soepel moet

punten die veel verkeer genereren, zoals de stedelijke gebieden,

kunnen inspelen op veranderende (ruimtelijke) tendensen,

stations en regionale bedrijventerreinen.

opteert de provincie er voor om enkel voor de openbaar
vervoersknooppunten een typologie vast te leggen. De

2.3. Maximale uitbouw van het openbaarvervoersnetwerk

openbaar vervoersknooppunten hebben een duidelijke

Het openbaar vervoer wordt maximaal uitgebouwd binnen de

ruimtelijke impact en bepalen in zeer sterke mate de eisen

provincie. In het congestiegebied, centraal in de provincie, waar

m.b.t. de lijnvoering. De openbaar vervoerknooppunten zijn

het RSV de Vlaamse Ruit aanduidt, wordt gestreefd naar een

slechts zelden het eindpunt in een verplaatsingsketen, maar

hiërarchisch openbaar vervoersnetwerk met een maximale

vormen essentiële schakels tussen de verschillende vervoersmodi

efficiëntie, opdat vlotte doorstroming van het openbaar vervoer

en de verschillende hiërarchische niveaus.

mogelijk is. Het openbaar vervoersnetwerk kan, waar

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden volgende

potentieel, de infrastructuur en de ruimtelijke draagkracht dit

ontwikkelingsperspectieven aangereikt:

toelaten, worden aangevuld met lightrailverbindingen.
In de meer landelijke gebieden, het Pajottenland, het Hageland

Internationale knooppunten, in het RSV ‘hoofdstations

en Haspengouw, wordt geopteerd voor een “vlakvullende OV-

structuurbepalend voor Vlaanderen’26. genaamd, richten zich in

bediening” waarbij beroep gedaan wordt op bussen op afroep,

de eerste plaats naar de internationale verbindingen. Het zijn

collectieve taxi’s... Hierbij wordt een financieel haalbare dienst

knooppunten waar zeer grote passagiersstromen verwerkt

geboden, die bij uitstek ontsluitend van karakter is.

moeten kunnen worden. De comfort- en kwaliteitseisen aan dit

>>
271

soort knooppunten zijn dan ook zeer hoog. In principe dienen
alle verschillende niveaus van openbaar vervoerlijnen in dit

3. Openbaar vervoersknooppunten

soort knooppunten samen te komen. Ook een goede
wegontsluiting is essentieel, maar deze moet duidelijk

De provincie opteert voor het uitbouwen van een rastervormig

ondergeschikt blijven aan de bereikbaarheid via het openbaar

hiërarchisch netwerk met een vlakvullende bediening. Deze

vervoer. Dit soort knooppunten bezit, gezien de zeer grote

hiërarchische structurering van het openbaar vervoer houdt in

passagiersstromen de mogelijkheden om zeer hoogwaardige

dat een verschillende typologie van lijnen en knooppunten

voorzieningen (congresfaciliteiten, shopping,

wordt gehanteerd uitgaande van verschillende

overnachtingfaciliteiten, bank- en wisselkantoor,

bedieningsniveaus. Aan elk niveau worden een aantal

autoverhuur…) uit te bouwen. Naast het groot aantal

kwaliteitseisen gekoppeld.

passagiers, zal ook rekening gehouden moeten worden met een

26

RSV p. 501.

relatief omvangrijk aantal werknemers in het knooppunt. In de

supplementair aanbod voorzieningen uitbouwen (zoals

nabijheid van dit soort knooppunten kunnen zeer

bankautomaat, postkantoor, gespecialiseerd handelszaken).

hoogdynamische ontwikkelingen plaatsvinden. Het kan

Deze voorzieningen dienen echter in eerste instantie afgestemd

aangewezen zijn hiertoe een eerder restrictief aanbodbeleid te

te zijn op de gebruikers van de vervoerlijnen die dit knooppunt

voeren, ten einde de ruimte specifiek voor dit soort

aandoen. Daarenboven dient voldoende aandacht te gaan naar

ontwikkelingen te reserveren.

fietsstallingen. Het is niet de bedoeling dat deze voorzieningen

De provincie merkt op dat het begrippenkader dat van

een concurrentie vormen voor de uitbouw van

toepassing is op de internationale poorten van Vlaanderen

(basis)voorzieningen in het omliggende stedelijk weefsel.

regelmatig dient getoetst aan een internationaal

Onder meer het station te Leuven is een interstedelijk

referentiekader dat minstens bestaat uit de internationale

knooppunt en vormt een Vlaamse bevoegdheid.

poorten van de omringende landen.
De stations Brussel-Zuid, Luchthaven Zaventem en Schaarbeek

Verder onderscheidt de provincie volgende

zijn internationale knooppunten en behoren tot de Vlaamse of

vervoersknooppunten.

Brusselse bevoegdheden.

• interregionaal knooppunt
• regionaal knooppunt
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Interstedelijke knooppunten, of ‘hoofdstations

• bovenlokaal knooppunt

structuurbepalend voor het regionaalstedelijk gebied’ zullen zich

• bovenlokale stopplaats

vooral richten naar de nationale verbindingen. Het zijn
knooppunten waar belangrijke passagiersstromen samenkomen.

Voor elk van deze categorieën wordt een specifiek ruimtelijk

Deze knooppunten zijn gewoonlijk gesitueerd in een

ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit

regionaalstedelijk gebied en vervullen een belangrijke rol in de

ontwikkelingsperspectief dient aangevuld te worden met de

ontsluiting van dit regionaalstedelijk gebied. De comfort- en

eisen die vanuit het mobiliteitsplan Vlaanderen aan de

kwaliteitseisen zijn hoog. Een goede overstap tussen het

knooppunten worden gesteld m.b.t. de commerciële snelheid,

nationale, regionale en lokale openbaar vervoersnetwerk is

de halteafstanden en de frequentie.

essentieel en dient dan ook ruimtelijk ondersteund. Het

Openbaarvervoersknooppunten dienen steeds ook aan de

knooppunt heeft een niet te onderschatten regionale uitstraling

kwaliteitseisen van de lagere categorieën te voldoen. Immers,

en trekt dan ook vanuit een relatief ruime regio potentiële

zelfs in een internationaal vervoersknooppunt zullen lokale

reizigers aan. Een deel van deze potentiële reizigers zal in het

openbaar vervoerslijnen halteren, al was het maar om de

voor- en natransport naar het openbaar vervoerknooppunt

aankomende passagiers op een vlotte en snelle manier te

gebruik maken van de wagen. Parkeervoorzieningen in het

vervoeren naar de definitieve eindbestemming.

vervoerknooppunt zijn dan ook essentieel. Dit soort
knooppunten kan, naast de basisvoorzieningen, ook een

3.1 Ontwikkelingsperspectieven

fietsherstelplaats, cafetaria, krantenkiosk, handel met

De ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende openbaar

basisproducten, verwarmde wachtruimte, bemand loket…) Deze

vervoerknooppunten worden bepaald door

voorzieningen zijn afgestemd op de gebruikers van de

• het bedieningsniveau en lijnvoering (internationaal, regionaal,

vervoerlijnen die dit knooppunt aandoen.

bovenlokaal, lokaal);
• de bereikbaarheid vanuit de omgeving (aansluiting met
andere lijnen, wegontsluiting, (fiets)parking…);
• de voorzieningen op en rond de knooppunten (informatie,
handelszaken, wachtruimten…).

Deze interregionale knooppunten komen in aanmerking voor
kantoorontwikkeling. De grootte van de kantoren dient in
overeenstemming te zijn met de schaal van de OV-halte. De
kantoorfunctie dient gemengd met andere functies en dient een
complementair aanbod te vormen op de kantoor- en

3.1.1. Interregionaal knooppunt

bedrijvenzones van het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel en

Een interregionaal knooppunt zal zich vooral richten naar de

het regionaal stedelijk gebied Leuven.

interregionale verbindingen. Het zijn knooppunten die zich
vooral richten op de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied

3.1.2. Regionaal knooppunt

waartoe ze behoren en op de ontsluiting van een ruimere regio

Een regionaal knooppunt zal zich vooral richten naar de

waarvoor het kleinstedelijk gebied als centrum fungeert. De

regionale verbindingen. Het zijn knooppunten waar op

comfort- en kwaliteitseisen liggen op een gemiddeld niveau. Een

piekmomenten relatief grote passagiersstromen samenkomen.

goede overstap tussen het regionale en lokale openbaar

Het betreft knooppunten die duidelijk een rol als herkomst of als

vervoersnetwerk is essentieel en dient dan ook ruimtelijk

bestemmingslocatie hebben. Afhankelijk van dit onderscheid zal

ondersteund. Het betreft steeds spoorstations van waaruit de

de ontsluiting van dit knooppunt zich richten naar een vrij

regio met regionale en lokale OV-lijnen bediend wordt. Het

specifieke en in ruimte eerder beperkte locatie (bestemming),

knooppunt heeft een regionale uitstraling en trekt uit de

ofwel een relatief ruime eerder landelijke regio ontsluiten.

omliggende regio potentiële reizigers aan. Een deel van deze
potentiële reizigers zal in het voor- en natransport naar het

Ingeval van een bestemmingslocatie zal rekening gehouden

openbaar vervoerknooppunt gebruik maken van de wagen.

moeten worden met het feit dat de passagier gewoonlijk niet

Prioritaire aandacht dient besteed aan de uitbouw van een

meer beschikt over een eigen transportmiddel om het voor- en

performant voor- en natransport met de fiets of openbaar

natransport te verzekeren. Het knooppunt zal dan ook in

vervoer, autoparkeervoorzieningen blijven evenwel

principe slechts een beperkt parkeervoorzieningen nodig

onvermijdelijk. Specifieke aandacht dient besteed te worden aan

hebben. Wel dient er ruimte te zijn voor overstap op lokale

de toegankelijkheid voor reizigers met een handicap. Dit soort

buslijnen, geprivatiseerd collectief vervoer en fietsenstalling

knooppunten dient minimaal in een aantal basisvoorzieningen

voor uitleenbare fietsen. Een zeer beperkt aantal

te voorzien (zoals bewaakte fietsstallingen, fietsverhuur,

basisvoorzieningen kunnen voorzien worden die eventueel
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ook instaan voor de complementaire voorzieningen bij het

3.1.4. Bovenlokale stopplaats

activiteitengebied.

De provincie kan, in functie van een volwaardige uitbouw van het
openbaar vervoersnetwerk; de uitbouw van een aantal beperkte

Wanneer het een herkomstlocatie betreft, dient er rekening mee

haltevoorzieningen overwegen. Het betreft enkel infrastructuren

gehouden te worden dat de potentiële reiziger over een eigen

en voorzieningen in functie van de openbare vervoerslijnen

vervoersmiddel beschikt en dit in veel gevallen zal inzetten om in

(parkeerruimte, parkeervoorzieningen, schuilplaatsen...).

het voortransport te voorzien. Prioritaire aandacht dient besteed

De provincie zal indien noodzakelijk voor deze bovenlokale

aan de uitbouw van een performant voor- en natransport met de

stopplaatsen een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken.

fiets of openbaar vervoer. Een goede aansluiting met de lokale en
regionale openbaar vervoerlijnen is essentieel.

3.2. Selectiecriteria

Autoparkeervoorzieningen blijven evenwel onvermijdelijk.

Voor de selectie van de openbaar vervoersknooppunten werden

Voldoende overstapmogelijkheden en parkeerfaciliteiten

zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria gehanteerd.

(auto+fiets) dienen dan ook voorzien te worden. Specifieke

Volgende aspecten werden in rekening gebracht:

aandacht dient besteed te worden aan de toegankelijkheid voor

• beleidsopties zoals voorzien in het RSV

reizigers met een handicap.
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(poorten, hoofdstations, …);
• de selectie van de stedelijke kernen, hoofddorpen en

3.1.3. Bovenlokaal knooppunt

woonkernen;

Een bovenlokaal knooppunt richt zich naar de ontsluiting van de

• de bestaande en te ontwikkelen economische knooppunten en

bovenlokale activiteiten bij het knooppunt. Het bovenlokale

regionale bedrijventerreinen;

karakter geeft het knooppunt een functie als bestemming die

• de selectie van de belangrijkste bovenlokale recreatief-

primeert op de herkomstfunctie. Het betreft hier knooppunten

toeristsiche knooppunten;

die op piekmomenten een middelgrote passagiersstroom moeten

• de selectie van de hoofd-, primaire en secundaire wegen;

verwerken. Prioritaire aandacht dient besteed aan de uitbouw

• de bestaande en te ontwikkelen spoorlijnen en metrolijnen;

van een performant voor- en natransport met de fiets of openbaar

de beleidsopties zoals vastgelegd in het Regionet- Brabant-

vervoer. Autoparkeervoorzieningen blijven evenwel

Brussel, het strategisch plan regionaal openbaar vervoer,

onvermijdelijk. Parkeervoorzieningen (auto+fiets) kunnen in

het GEN-akkoord, het decreet op de basismobiliteit, …

functie van de herkomstfunctie beperkt uitgebouwd worden.
Basisvoorzieningen richten zich vooral op het comfort van de
wachtende reiziger (voornamelijk bij vertrek uit het knooppunt).
Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de
toegankelijkheid voor reizigers met een handicap.

3.3. Selectie
>>

Kaart 45:

Mobiliteit; openbaar vervoersknooppunten

De provincie selecteert volgende knooppunten:

In functie van de realisatie van het Regionet Brabant-Brussel
kunnen bovenlokale stopplaatsen door de provincie worden

Interregionaal knooppunt

uitgebouwd. De gemeenten kunnen in hun gemeentelijk

Aarschot

structuurplan eveneens bovenlokale stopplaatsen

Asse

suggereren.

Diest
Halle
Tienen

4. Fietsroutenetwerk

Vilvoorde
Regionaal knooppunt
herkomst

De provincie onderscheidt twee soorten netwerken:
• netwerk voor functioneel fietsverkeer
• netwerk voor recreatief fietsverkeer

Landen

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verbindt

Haacht

kernen en attractiepolen met utilitaire fietsvoorzieningen, in

Liedekerke / Denderleeuw

eerste instantie voor de afwikkeling van woon-werk, woon-

bestemming

school en woon-winkelverkeer. Bij de opbouw van het

Diegem (Keiberg)

functioneel fietsnetwerk ligt het accent op de multimodale

Zaventem / Brucargo28
Haasrode29

Het provinciaal recreatief fietsnetwerk is een bovenlokaal
netwerk met dat overwegend recreatief gebruik kent. Het

Arenberg / Termunckveld

verbindt bepaalde steden, belangrijke attractiepolen of

Heizel

landschappelijke entiteiten. Het recreatief fietsroutenetwerk

Kampenhout-Sas

is enerzijds gericht op de lange afstandsfietsers, en

Londerzeel
Ternat
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benadering.

Bovenlokaal knooppunt

Leerbeek (Gooik)

>>

anderzijds op het fietsen in gezinsverband,
landschapsbeleving en exploratief fietsen.
De provincie streeft naar de integratie van beide

Tielt-Winge/Gouden kruispunt

fietsnetwerken. In het functioneel fietsroutenetwerk

Tabel 39: Openbaar vervoersknooppunten

worden alternatieven uitgewerkt, die in vele gevallen ook
als recreatieve route kunnen worden gebruikt.

De site Brucargo kan naast een bestemmingsfunctie
ook een deel als herkomstbestemming beschouwd
worden
29
Het knooppunt Haasrode kan, na uitbouw van een
treinstation, ook een rol als herkomstbestemmingsknooppunt (P+R) beschouwd worden
28

4.1. Functioneel fietsroutenetwerk

recreatief gebruik). Zij dienen te voldoen aan hoge kwaliteits-

De provincie onderscheidt volgende routetypes binnen het

en comforteisen. Functioneel fungeren zij als een zeer

functioneel fietsroutenetwerk:

hoogwaardige (comfort) alternatieve (rustig, veilige) route.

• Hoofdroutes

Jaagpaden langsheen kanalen, oude spoorzates of mogelijke

• Bovenlokale fietsroutes

fietsroutes langsheen de nog functionerende spoorwegen

• Lokale routes

komen hiervoor in aanmerking.

1. Hoofdroutes

2. Bovenlokale fietsroutes

Hoofdroutes zijn intensief gebruikte doorgaande fietsroutes met

We onderscheiden twee soorten functionele bovenlokale

een kwalitatief hoogwaardig karakter. Ze vormen niet

fietsroutes:

noodzakelijk een gesloten netwerk, maar fungeren eerder als
een ruggengraat van het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Zij
kunnen twee vormen aannemen:

Functionele fietsroutes langs verkeerswegen
Deze routes zijn de meest logische korte verbinding tussen
twee kernen of attractiepolen. In praktijk gaat het hier meestal

Fietscorridors
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om een route langs (boven)lokale verbindingswegen voor

In sterk verstedelijkte gebieden kan het belang van de

autoverkeer. Langs deze trajecten is de aanleg van veilige

hoogwaardige fietsroute langs structurerende

fietsvoorzieningen aangewezen.

lijninfrastructuren nog toenemen in functie van de
corridorfunctie. Fietscorridors zijn trajecten met een sterke

Alternatieve functionele routes langs rustigere trajecten

bundeling van bestaande of potentiële functionele

Parallel met de fietsroute langs de drukke verkeerswegen

fietsstromen – vooral dagelijks woon-school- en woon-

kunnen alternatieve functionele routes uitgezet worden via

werkverkeer – door ruimtelijke verdichting of door hun ligging

rustige trajecten (bvb. landelijke wegen).

langs (een aaneenschakeling van) belangrijke attractiepolen.
Beide deelcategorieën hebben hun eigen bestaansredenen en
Non-stop hoofdroutes

zijn evenwaardig. Basisuitgangspunt is dat aan de gebruiker

Non-stophoofdroutes zijn hoogwaardige snelle routes voor

zoveel mogelijk de keuzemogelijkheid wordt geboden om te

langeafstandsfietsen, gericht op dagelijkse functionele

kiezen tussen bijvoorbeeld een korter maar druk traject of een

verplaatsingen (5 à 15 km) en doelgerichte langeafstands-

langer maar rustig traject. De keuzemogelijkheid moet voor de

verplaatsingen in de vrije tijd (10 à 50 km of meer – bv. van stad

gebruiker verduidelijkt worden in de vormgeving en

naar stad). Non-stop hoofdroutes zullen meestal een

bewegwijzering.

complementaire functie hebben (zowel functioneel als

Niet voor alle drukke verkeerswegen kunnen bovenlokale

alternatieve routes geselecteerd worden, omwille van reliëf of

Afhankelijk van de ruimtelijke kenmerken en het al dan niet

omgevingsfactoren. Gezien de fietser hier geen

aanwezig zijn in een fietsregio is de maaswijdte groter of

keuzemogelijkheid krijgt, dienen extra hoge eisen gesteld aan de

kleiner. De voorgestelde maaswijdte is vrij groot en schommelt

afscherming van fietspaden langsheen deze drukke

tussen de 10 en 20 km.

verkeerswegen.
Lokale fietsroute
3. Lokale fietsroutes

Het lokale netwerk wordt vastgelegd in de structuur- en

Lokale fietsroutes worden niet op provinciaal niveau

mobiliteitsplannen van de gemeenten of in

uitgewerkt. Een afstemming en aansluiting van deze lokale

samenwerkingsverbanden van de gemeenten. Ook de

routes op het bovenlokaal fietsroutenetwerk zal op

plaatselijke toeristische organisaties kunnen hier initiatieven

provinciaal niveau opgevolgd worden. Anderzijds zullen

opstarten. Aangezien recreatieve routes de landschappelijke,

geplande lokale fietsroutes geïntegreerd worden in het

ecologische of cultuurhistorisch interessante gebieden

bovenlokale netwerk.

opzoeken, dient bij de uitstippeling en bij de aanleg ervan een
aan de schaal van het gebied aangepast uitrustingsniveau te

4.2. Recreatief fietsroutenetwerk

worden nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van

Binnen het recreatief fietsroutenetwerk onderscheiden we

alternatieve verhardingen, begeleidende natuurtechnische

volgende routetypes:

voorzieningen of landschappelijke voorzieningen of

• Hoofdroutes

landschappelijke inkleding.

• Bovenlokaal fietsroutenetwerk
• Lokale fietsroutes

5. Selectie van de secundaire wegen
Hoofdroutes
De hoofdroutes binnen het recreatief netwerk zijn dezelfde als

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voert een

de non-stophoofdroutes van het functioneel

categorisering van de wegen in om het wegennet te gaan

fietsroutenetwerk. Daar waar slechts enkele routes in

optimaliseren. Het Vlaams gewest selecteert de hoofdwegen

aanmerking komen voor functioneel gebruik, zal het wellicht

en primaire wegen.

op termijn gemakkelijker zijn om een meer gesloten recreatief

De provincie kan, mits motivatie, aanvullingen op de selectie

hoofdroutenet te realiseren.

primaire weg type II voorstellen.
De provincie suggereert het te onderzoeken tracé van de R0

Bovenlokaal fietsroutenetwerk
Het gaat hier om bovenlokale routes van provinciaal belang.

van de E19/A7 (Ruisbroek) tot R0 (Tervuren) als bijkomende
hoofdweg te selecteren. Het tracé is een belangrijke missing
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link binnen de ringstructuur van Brussel. Door de sluiting

de aanleg van de nieuwe weg en de nieuwe

van de ring rond Brussel worden internationaal

ontwikkelingen op het bedrijventerrein "Grijpenveld". Een

georiënteerde en op het binnenland gerichte economische

selectie van het wegdeel is een vervollediging van de ring

activiteiten ontsloten via een merkelijk kortere afstand.

van het kleinstedelijk gebied Tienen, die de

Voor de economische revitalisering van de zuidelijke

verzamelfunctie van het kleinstedelijk gebied op zich

Zennevallei is een goede ontsluiting noodzakelijk, zowel in

neemt.

de richting van Antwerpen, als in de richting van het

• De R25, nieuw aangelegde weg, van de N10 tot de N19,

regionaal stedelijk gebied Leuven en van de achterliggende

gezien de vervollediging van de ringinfrastructuur van

kleinstedelijke gebieden Aarschot; Diest, Tienen en Aarschot

Aarschot tot de N10.

Daarnaast suggereert zij volgende wegen als primaire II te

Indien Vlaanderen niet ingaat op de provinciale selectie of

selecteren:

zolang zij dat niet doet, selecteert de provincie deze wegen

• A201, van R0 tot aan de grens met het Brussels

als secundaire wegen type 2.

hoofdstedelijk Gewest omwille van het statuut van de weg
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op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest

De provincie selecteert de secundaire wegen. Secundaire

en de verzamelfunctie die zij vervult voor de

wegen zijn wegen die een belangrijke rol spelen in het

ontwikkelingen langsheen de A201 tussen de R0 en het

ontsluiten van gebieden naar de primaire wegen en naar de

Brussels hoofdstedelijk gewest (onder meer de NAVO) naar

hoofdwegen (= verzamelfunctie op bovenlokaal niveau) en

het hoofdwegennet.

die tevens op lokaal niveau van belang zijn voor de

• De R22, van de aansluiting 20 R0 (Kraainem), tot de grens

bereikbaarheid van de diverse activiteiten langsheen deze

met het Brussels hoofdstedelijk Gewest, omwille van het

wegen (= toegang geven). De provincie maakt onderscheid

statuut van de weg op het grondgebied van het Brussels

tussen 3 types.

hoofdstedelijk gewest en de ontsluiting die zij verzorgt
naar het hoger wegennet.
• De R22, nieuw aan te leggen brug over kanaal, van kruising

5.1. Ontwikkelingsperspectieven
5.1.1. Secundaire weg type I

R22 – Cokeriestraat tot Westvaartdijk (Grimbergen) omwille

Secundaire weg type I heeft als hoofdfunctie het verbinden

van de bijkomende activiteiten langs het kanaal te

op bovenlokaal niveau op basis van mobiliteitsgenererende

Grimbergen en de ontsluitingsproblemen die ze zich

elementen op provinciaal niveau. Omwille van de

momenteel voordoen. Hierdoor kan een oplossing

verkeersleefbaarheidseis en de mogelijke maaswijdte-

geboden worden op het verkeersleefbaarheidsprobleem

verkleining tussen twee hoofdwegen wordt het concept van

dat zich momenteel stelt.

filters toegepast.

• De R27, van Tienen west (N3), tot Grijpenveld omwille van

Een filter is een weerstandsfactor die de reistijd van het

traject verhoogt en /of selectief verkeer toelaat. Concreet

een erftoegangsfunctie voor diverse activiteiten. Om het

vertaalt zich dit in verkeerslichtenbeïnvloeding,

verkeerskundige conflict tussen verbinden en ontsluiten op

doortochtherinrichting, tonnenmaatbeperking… In een filter

te lossen dient de wegbeheerder de verkeersfunctie van de

is de verkeersfunctie ondergeschikt aan de verblijfsfunctie.

weg af te stemmen op de ruimtelijke structuur, waarbij

Hierdoor kan het ongewenst gebruik van dergelijke wegen

speciale aandacht gaat naar de verkeersleefbaarheid langs de

beperkt worden.

weg.

Bij de uitwerking van de streefbeelden zal bepaald worden
of en op welke plaats de filter zal gerealiseerd worden.

5.2. Selectiemethodiek
Stap 1

5.1.2. Secundaire weg type II

De gewest- en de provinciewegen (N-wegen) vormen,

Secundaire wegen type II hebben als hoofdfunctie het

samen met een aantal missing links30, de basis voor de

verzamelen/ontsluiten van mobiliteitgenererende elementen

selectie van de secundaire wegen.

op provinciaal niveau naar het hoofd- of primaire wegennet.
Ook het toegang verlenen tot de aanpalende percelen is een

Stap 2

belangrijke functie. De snelheid is ondergeschikt aan de

Voor deze wegen is de omrijfactor in afstand berekend.

activiteiten en de doorstroming. Om de verkeersleefbaarheid

Indien de verhouding van aantal km om van A naar B te

op sommige delen te garanderen zijn maatregelen nodig, die

gaan via primaire en hoofdwegen en de afstand tussen A

overeenkomen met het uitbouwen van een filter.

en B langs de N-wegen, groter is dan 1.8, komt de weg in
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aanmerking komt voor selectie.
5.1.3. Secundaire weg type III
Secundaire weg type III garandeert van een vlotte

Stap 3

doorstroming van het openbaar vervoer en de fiets. De

De berekening is verder verfijnd met de ruimtelijke situatie:

verbindingsfunctie voor het autoverkeer is ondergeschikt aan

• Voor de secundaire wegen type I is getracht stedelijke

het openbaar vervoer en de fiets. Doorgaans wordt dit type
wegen ontdubbeld door een hoofdweg, waardoor de
verkeersfunctie voor het autoverkeer verminderd is.

gebieden te verbinden.
• Secundaire wegen type II zijn aangeduid om een stedelijk
gebied, (waar mogelijk) regionale bedrijvenzones en
stations(overstapplaatsen) in het buitengebied te

Een groot deel van deze wegen (m.n. de oude steenwegen)
hebben een ruimtelijk structurerend karakter omwille van de

ontsluiten naar het hoger wegennet.
• Secundaire wegen type III zijn daar aangeduid waar

bebouwing en de aanwezige activiteiten. Deze wegen

maatregelen nodig zijn om een verkeersleefbare as te

hebben momenteel, naast een verbindende functie vaak ook

bekomen, waar de openbaar vervoerdoorstroming

30

De opgenomen missing links zijn : ring rond Asse,
te onderzoeken verbindingsweg tussen N6 en A7/E19
te Beersel,

optimaal is en waar bijzondere aandacht gaat naar

Tot de secundaire wegen type I worden gerekend:

voorzieningen voor het langzaam verkeer. Hierbij is rekening
gehouden met het Regionet. Parallelle ligging ten opzichte

Secundaire wegen type I

van hoofd- en primaire wegen en situering binnen een

Beschrijving

Van …

Tot…

N3

R27 (Tienen)

grens Limburg
(Sint-Truiden)

N29

N3 (Tienen)

aansluiting 24 A2/E314
(Bekkevoort)

N223

aansluiting 22 A2/E314
(Aarschot)
N3 (Tienen)

Hoofdstedelijk Gewest), wat niet betekent dat eenzelfde weg,

N10

R25 (Aarschot)

grens Antwerpen (Lier)

steeds eenzelfde statuut krijgt.

N19

R25 (Aarschot)

grens Antwerpen (Geel)

N25

grens Waals-Brabant
(Hamme-Mille)

aansluiting 23 A3/E40
(Haasrode)

N28

N6 (Halle)

grens Oost-Vlaanderen
(Ninove)

N285

grens Waals-Brabant
(Edingen)

aansluiting 20 A10/E40
(Ternat)

N255

grens Waals-Brabant
(Edingen)

grens Oost-Vlaanderen
(Ninove)

N47

grens Oost-Vlaanderen
(Dendermonde)
N9 (Asse)

N26

aansluiting 18 A2/E314
(Leuven)

N267 (Boortmeerbeek)

N26

N26 (Boortmeerbeek)

aansluiting 11 A1/E19
(Weerde)

N29

grens Waals-Brabant
(Geldenaken)

aansluiting 23 A3/E40
(Tienen)

N9

N47 (Asse)

ring Asse
(aan te leggen)

congestiegebied vormen belangrijke criteria.
In alle selecties is rekening gehouden met het
grensoverschrijdend aspect en dit zowel op niveau van de
andere provincies (provincie Antwerpen, Limburg en OostVlaanderen) en de anderen gewesten (Waals gewest, Brussels

Gezien het belang van het openbaar vervoer in de provincie
zal ook op secundaire wegen I en II voldoende aandacht
geschonken worden aan een vlotte doorstroming van het
openbaar vervoer. De inrichting van de weg zal afgestemd

>>

worden op het regionet Brabant-Brussel, in zoverre dit de
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hoofdfunctie van de weg niet in het gedrang brengt.
5.3. Selectie
>>

Kaart 46:

Mobiliteit; wegenselectie

Tot de secundaire wegen type II worden gerekend:
Secundaire wegen type II

Secundaire wegen type II

Beschrijving

Van …

Tot…

Beschrijving

Van …

Tot…

N1

grens Brussels
Diegemlaan (Vilvoorde) Hoofdstedelijk Gewest

Alsembergesteen
weg (oost-west) N6 (Halle)

N2

aansluiting 24
A2/E40 (Bekkevoort)

R26 (Diest)

N266

Brussels Hoofdstedelijk N261 (Sint-PietersGewest
Leeuw)

N2131

N211(Steenokkerzeel)

centrum Haacht
aansluiting 20 A10/E40
(Ternat)

A7/E19 (Beersel)

N285

ring Asse
(aan te leggen)

te onderzoeken
tracé

aansluiting 20 A7/E19
(Huizingen)

N6 (ter hoogte van Lot)

ring Asse (aan te
leggen)
N285 (Asse)

N9 (Asse)

Tot de secundaire wegen type III worden gerekend:

R26
(Diest) west

N2 (richting
Leuven)

N29 (richting Beringen)

Secundaire wegen type III

R22b

aansluiting 3 R0
(Zaventem)

Beschrijving

Van …

N1

Diegemlaan (Vilvoorde)

N208

aansluiting 19a A10/E40 grens Oost-Vlaanderen
(Denderleeuw)
(Affligem)

grens Antwerpen
(Mechelen)

N2

R26 (Diest)

Webbekom (primaire
weg type II)

N80

aansluiting 28
A3/E40 (Walshoutem)

R23 (Leuven)

aansluiting 24 A2/E314
(Diest)

R22 (Machelen)

N283 (Landen)

Tot…

>>

N283

N80 (Landen)

centrum Landen

N2

N6

aansluiting 3
E429/N203a

N7 (Halle)

N2

R23 (Leuven)

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

aansluiting 22 A8/E429
(Halle)
N6 (Halle)

N2b

N2 (Leuven)

Artoisplein

N7

N3

R23 (Leuven)

Withuisstraat (Tienen)

Steenweg op
Holsbeek

aansluiting 21 A2/E314
(Holsbeek)
N19 (Rotselaar)
N3

R23 (Leuven)

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

N3

Leuvenselaan (Tienen)

Aandorenstraat (Tienen)

BudasteenwegDiegemstraat

N1 (Vilvoorde)

R22 (Machelen)
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Tussen
N211
en
N26
zijn
voldoende
doorstromingsmaatregelen voor de regionale en lokale
buslijnen noodzakelijk.

Secundaire wegen type III
Beschrijving

Van …

Tot…

Beschrijving

N3

Bergevest (Tienen)

R27 (Tienen)

N4

A4/E411 (Jezus-Eik)

grens Waals-Brabant
(Waver)

Alsembergsesteen
weg-steenweg
naar Halle
aansluiting
(oost-west)
15 A7/E19 (Halle)

N5

grens Brussels
grens Waals-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest (Waterloo)

N6

N6

N7
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De provincie distantieert zich echter van het
voorliggende voorstel tot herinrichting van de N8 en
pleit voor een meer dynamisch en pragmatisch
verkeersmodel. De vlotte doorstroming van het
openbaar vervoer moet 's morgens in de richting van
Brussel gegarandeerd worden en 's avonds in de
omgekeerde richting. Tegelijkertijd moet, daar waar
mogelijk (m.a.w. voornamelijk buiten de bebouwde
kommen) afgeweken wordt van het 2x1 principe voor
het autoverkeer.

aansluiting 3
E423/N203a

grens Waals-Brabant
(Tubeke)

N7 (Halle)

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

N8

N9

grens Brussels
ring Asse (aan te
Hoofdstedelijk Gewest leggen)

N9

N47 (Asse)

grens Oost-Vlaanderen
(Aalst)

N10

R25 (Aarschot)

R26 (Diest)
Kapitein Gilsonplein
(Aarschot)

Van …

Tot…

N5
(Sint-Genesius-Rode)

N28

Grens
Waals-Brabant

Stationsplein (Halle)

N211

N47 (Opwijk)

R22 (Vilvoorde)

N227

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest N21 (Steenokkerzeel)

N253

grens
Waals-Brabant

N3 (Leuven)

N261

N266
(Sint-Pieters-Leeuw)

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Alsembergsesteenweg
(noord-zuid)

grens Brussels
grens Waals-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest (Eingenbrakel)

Brusselsesteenweg

centrum Merchtem

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

R26 (Diest)
Oost

N2
(richting Leuven)

N29
(richting Lummen)

aansluiting 22 A8/E429 grens Waals-Brabant
(Halle)
(Tubeke)
grens Oost-Vlaanderen grens Brussels
(Ninove)
Hoofdstedelijk Gewest

32
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Secundaire wegen type III

N19

R23 (Leuven)

N21

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest N211 (Steenokkerzeel)

N21

Haacht centrum

Provinciebaan

N282

N285 (Lennik)

aansluiting metro
Erasmus

ProvinciebaanStationsstraat

N21 (Rotselaar)

N19 (Rotselaar)

Suikerkaai
Deboecklaan

N6 (Halle)

station Halle

R26 (Diest)

grens Limburg
(Lummen)

R23

N2 (richting Diest)

N264 (Leuven)

N29

6. Hoogspanningsleidingen

Secundaire wegen type III
Beschrijving

Van …

Stationsstr.StationspleinVerbeekstraatOverijsesteenwegBiesmanslaanCharlierlaanGroenendaalsestnweg
Groenendaal (station)
De Kerckhove
D’ExaerdestraatVandenpeereboomstraat
Station Halle
MechelsebaanHaachtsebaanTremelobaanVeldonkstraatTremelosteenwegScharpélaanAarschotsesteenweg
grens Antwerpen

Tot…

Voor de toekomstige ontwikkelingen van de
elektriciteitsleidingen worden volgende
ontwikkelingsperspectieven voorzien:
• Er wordt gestreefd naar een maximale bundeling met
andere lijninfrastructuur op het Vlaamse of provinciale
niveau.

Overijse (centrum)

• Nieuwe leidingen of leidingen die om operationele reden
moeten vervangen worden, zal men ondergronds
aanleggen.

Alsembergsesteenweg
(oost-west)

• In ruimtelijke uitvoeringsplannen moet uitdrukkelijk
rekening gehouden worden met de inplanting van de
transformatorposten. Deze moeten beschouwd worden
als maatschappelijke voorzieningen. Het bevoegde
planningsniveau voor de hoogspanningsleiding is tevens
bevoegd voor de betreffende transformatorpost.

283

R25 (Aarschot)

7. Acties met betrekking tot mobiliteit
R25 (Aarschot)
Oost

Langdorpsesteenweg

N10

De provincie wenst inrichtingscriteria te ontwikkelen voor
R25 (Aarschot)
Oost (aan te
leggen)

de openbare vervoersknooppunten. Voor de stations, niet
N19

Langdorpsesteenweg

geselecteerd als hoofdstation in het RSV, zal de provincie
ruimtelijke maatregelen treffen ter bevordering van de

Terhulpsesteenwe
g-Duboislaan-SintMichielsdreef
Groenendaal (station)
Tabel 40: Wegenselectie

>>

multimodaliteit, intermodaliteit en ruimtelijke kwaliteit.
N5

De provincie zal de nodige acties ondernemen om het
Regionet Brabant-Brussel uit te bouwen.
De provincie wenst de nodige maatregelen te treffen met

het oog op een goede ontsluiting van de luchthaven van
Zaventem.
De provincie zal de gemeenten stimuleren in de uitbouw
van het fietsroutenetwerk, onder meer door het ter
beschikking stellen van financiële middelen, het aanbieden
van de nodige knowhow en het opstarten van
gebiedsgerichte haalbaarheidsstudies. In samenwerking met
de betrokken actoren zal de route bepaald worden. Deze
routes kunnen, indien nodig, in gemeentelijke of provinciale
uitvoeringsplannen vastgelegd worden.
Door het opstellen van streefbeelden voor de secundaire
wegen zal de provincie uitspraken doen over de gewenste
inrichting. Deze streefbeelden worden in samenwerking
met de beheerder van de weg (Vlaams Gewest Administratie
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Wegen en Verkeer), De Lijn Vlaams-Brabant en de
betrokken gemeentebesturen opgemaakt. De provincie zal,
bij het opstellen van een streefbeeld, er op aandringen een
ruim gebied aan weerszijden van de weg te onderzoeken.
Bovendien zal zij, in functie van de uitbouw van het
Regionet Brabant-Brussel, maximaal de doorstromingsmaatregelen nastreven die in het Regionet zijn opgenomen.
De ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden worden, waar
nodig door middel van het opstellen van een RUP, beperkt
of gestimuleerd.

[

Toerisme en recreatie
De provincie wenst een toeristisch-recreatief netwerk uit te

1. Ruimtelijke principes

werken die een rijke variatie aan ontspanningsmogelijkheden
biedt. Toerisme moet de verscheidenheid in de provincie
versterken en de eigenheid van elke streek of regio
ondersteunen, waardoor haar aantrekkelijkheid verhoogt.

Maximale mogelijkheden voor laagdynamische
recreatieve voorzieningen
De provincie wenst de uitbouw van laagdynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur maximaal te

Binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur worden

ondersteunen. De laagdynamische activiteiten zijn bijna

volgende selecties gemaakt:

overal mogelijk en gewenst indien deze ontwikkelingen

• Toeristisch-recreatieve netwerken

gebeuren met respect voor de omgeving. Zij brengen slechts

• Gebundelde lijnelementen

in beperkte mate hinder mee voor de onmiddellijke

• Toeristisch-recreatieve knooppunten

omgeving en kunnen een belangrijke meerwaarde
betekenen voor de omgeving. De toeristisch-recreatieve
activiteiten die een te hoge dynamiek met zich
meebrengen, wenst de provincie te bundelen.
Recreatief medegebruik
Voor de provincie is een belangrijke rol in het uitwerken van
het recreatief medegebruik weggelegd. Een evenwaardige
nevenrol voor de sector toerisme en recreatie naast de
openruimtesectoren natuur, bos en landbouw en naast de
sectoren industrie, infrastructuur en transport, moet worden
nagestreefd. Een kwaliteitsvoller medegebruik ontstaat
wanneer het stedelijk of landschapskader optimaal is
ontwikkeld met het oog voor ruimtelijke kwaliteit.
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Recreatief medegebruik is het uitgangspunt voor het gehele

toeristisch-recreatieve structuur.

buitengebied, maar de intensiteit en aard van de recreatieve

Uitgangspunt hierbij is de gedeconcentreerde bundeling. Dit

activiteiten hangen samen met de ligging in een bepaalde

betekent dat de bestaande elementen met de hoogste dynamiek

deelruimte en het ontwikkelingsperspectief dat ervoor is

ook in de gewenste situatie deze dynamiek zullen moeten

geschetst.

opvangen. Geselecteerde bestaande hoogdynamische
toeristisch-recreatieve elementen worden gebundeld in

Ook de draagkracht van een bepaald gebied moet mee in

toeristisch-recreatieve knooppunten. Nieuwe hoogdynamische

rekening worden genomen. Voor een goede uitwerking van dit

toeristisch-recreatieve infrastructuur dient afgestemd te worden

principe is een gebiedsgerichte benadering noodzakelijk.

op het niveau van het betrokken gebied.

Maximaal gebruik van de potenties en de

>>
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Netwerkvorming

bestaande infrastructuur en dynamisch inspelen

Om de toeristisch-recreatieve elementen in de provincie met

op nieuwe mogelijkheden.

elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen, wordt

De provincie wenst bij de uitwerking van de toeristisch-

netwerkvorming vooropgesteld in een aantal delen van de

recreatieve structuur maximaal gebruik te maken van de

provincie. Concreet betekent dit het ruimtelijk verbinden van

aanwezige potenties en de bestaande infrastructuur. De

paden en routes, uitgerust als een samenhangend toeristisch-

bestaande landschappen, sites en gebouwen(groepen),

recreatief netwerk waar de verschillende producten

stedelijke kernen en dorpen met een belangrijke historische

complementair zijn.

waarde zijn richtinggevend binnen de uitbouw van de gewenste
toeritisch-recreatieve infrastructuur. Er wordt een evenwicht

Streven naar complementariteit

gezocht tussen de toeristisch-recreatieve exploitatie van deze

Naar de toekomst toe is het belangrijk vanuit toeristisch-

gebieden/gebouwen en de bescherming van dit erfgoed.

recreatief oogpunt in te spelen op bepaalde maatschappelijke

Daarnaast wenst zij dynamisch in te spelen op nieuwe

trends en deze zo optimaal mogelijk te integreren aansluitend

toeristische en recreatieve mogelijkheden die zich aanbieden.

bij reeds bestaande infrastructuur. Concreet zou dit kunnen
betekenen dat gezinsvriendelijke recreatiemogelijkheden ‘all

Bundelen van hoogdynamische toeristisch-

weather accommodatie’, zoals indoorkinderspeeltuinen,

recreatieve infrastructuur in toeristisch-recreatieve

gekoppeld worden aan commerciële kleinhandelsknooppunten

knooppunten

en/of stedelijke gebieden. Ook seniorenrecreatiecentra, die reeds

De inplanting en ontwikkelingsmogelijkheden van

populair zijn in het Verenigd Koninkrijk met vb. flatgreenbowls

hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt

en verschillende indoor sportfaciliteiten, behoren hier tot de

gekoppeld aan de beleidscategorieën uit de gewenste

mogelijkheden. Hoogdynamische en lawaaierige

sporten/recreatiemogelijkheden, zoals gocartcircuit, horen

2.2. Stimuleren van watergebonden toerisme en recreatie

thuis in de nabijheid van of op industrieterreinen of andere

langsheen kanalen en rivieren

reeds verstoorde gebieden. Zij kunnen tevens gelocaliseerd

Het zeekanaal Brussel-Schelde, het Kanaal naar Charleroi en

worden in de nabijheid van of in gebieden waar reeds een

het kanaal Leuven-Dijle kunnen bijdragen tot de versterking

bepaalde mate van (geluids)hinder aanwezig is of waar reeds

van de toeristisch-recreatieve infrastructuur door er

andere hoog-dynamische (recreatieve) activiteiten bestaan.

watergebonden toerisme en recreatie mogelijk te maken en

Andere recreatieve voorzieningen (zoals onder meer voor

te stimuleren. Dit mag de economische activiteiten niet

jongeren) dienen zo veel mogelijk in of aansluitend bij de kern

hinderen. Intensieve recreatievormen worden zoveel

geplaatst te worden.

mogelijk geconcentreerd binnen stedelijke gebieden.
Watergebonden toerisme en recreatie kunnen een
meerwaarde betekenen voor de stedelijke gebieden die door

2. Gewenste toeristische en recreatieve structuur

kanalen en rivieren worden doorkruist.

Kaart 47:

Toerisme en recreatie; gewenste toeristisch-

2.3. Toerisme en recreatie hoofdzakelijk gelinkt aan de

recreatieve structuur

landschappelijke kwaliteiten

>>

Het Pajottenland in het zuidwesten en het Hageland en
2.1. Toerisme en recreatie afgestemd op het zakenleven

Haspengouw in het zuidoosten van de provincie bezitten

binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

waardevolle en gevarieerde landschappelijke kwaliteiten. De

Het Brussels hoofdstedelijk gewest is een zeer belangrijke

provincie wenst deze potenties maximaal mogelijk te

tewerkstellingspool voor Vlaams-Brabant met een

benutten bij de uitbouw van de toeristisch-recreatieve

uitgesproken tertiair karakter en een grootstedelijke

structuur. In eerste instantie wordt hier laagdynamische

uitstraling. De provincie wenst bij de uitbouw van de

vormen van toerisme en recreatie beoogd. In Hageland en

toeristisch-recreatieve infrastructuur zo goed mogelijk aan te

Haspengouw dient het potentieel, dat voortkomt uit de

sluiten bij de (ontspannings)behoeften die bestaan binnen het

aanwezigheid van Tienen en het Limburgs Haspengouw,

zakengebeuren. Dit kan door congres- en seminariefaciliteiten,

aangewend.

golfhotels... mogelijk te maken in de omgeving van het
Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze faciliteiten mogen echter

2.4. Toerisme en recreatie rekening houdend met

niet ten koste gaan van de recreatieve behoefte die ontstaat

natuurlijke en landschappelijke waarden

vanuit de inwoners van dit gebied en vormen dus steeds een

Bepaalde gebieden van de provincie zijn door hun natuurlijke

surplus bovenop de eigen recreatieve noden.

waarde aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Dit geldt in
het bijzonder voor het zuidelijk deel van het Brabants plateau,
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met onder meer het gebied "Zenne en Zoniën" dat een

netwerken is een goede omschrijving van hoogdynamische

belangrijk cultuurhistorisch én natuurlijk erfgoed kent. De

en laagdynamische infrastructuur noodzakelijk.

provincie wenst het toeristisch-recreatieve ontwikkelingen af
te stemmen op het natuurlijk belang van de gebieden en stelt

Laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur (LDI)

laagdynamische activiteiten voorop.

betreft infrastructuur die, omwille van haar intrinsieke aard,
in haar onmiddellijke omgeving eerder beperkte

2.5. Optimaliseren van de culturele waarden in de kernen

veranderingen teweegbrengt in de bestaande ruimtelijk en

langsheen de Demer met respect voor natuur en landschap.

sociaal-economische structuur en in het bestaande

Langsheen de Demer bestaat een reeks van kernen die een

ruimtegebruik. De gemeentelijke overheid leent er zich het

belangrijke historisch-culturele waarde bezitten. De

beste toe om in het kader van de gemeentelijke ruimtelijke

provincie wenst de bestaande toeristisch-recreatieve

structuurplannen een uitspraak te doen omtrent de

voorzieningen van deze kernen te optimaliseren. De

ontwikkeling van deze infrastructuur.

toeristisch-recreatieve ontwikkelingen dienen steeds te
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gebeuren in samenhang met en met respect voor de

Hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur (HDI)

natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied.

brengt; omwille van haar intrinsieke aard in haar
onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en dynamiek

2.6. Stedelijke gebieden als poorten

teweeg in de wijze van functioneren van de bestaande

De stedelijke gebieden krijgen een belangrijke rol binnen de

ruimtelijke en sociaal-economische structuur en waardoor in

toeristisch-recreatieve structuur. Zij krijgen een

belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik wijzigt. Tot

centrumfunctie en fungeren als toegangspoort tot de

de hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur

verschillende toeristisch-recreatieve netwerken. Daarnaast

kunnen volgende elementen worden gerekend:

kunnen kernen met een belangrijk toeristisch-recreatief

(openlucht)zwembaden met terreinen van minstens 5 ha of

aanbod, die niet tot het stedelijk gebied behoren, een

met een zwembad van 1 250 m2; waterplassen vanaf 5 ha;

ondersteunende functie voor de toeristisch-recreatieve

jachthavens; recreatiedomeinen; golfterreinen;

poorten vervullen.

motorcrossterreinen; ijsschaatsbanen; vliegvelden;
kampeerterreinen vanaf 200 standplaatsen;
groepsverblijven vanaf 100 bedden. Het grootste deel van

3. Toeristisch-recreatieve knooppunten en
netwerken

de toeristisch-recreatieve elementen op provinciaal niveau
kan beschouwd worden als hoogdynamische toeristischrecreatieve infrastructuur. Er dient opgemerkt dat de

Voor de selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten en

ontwikkeling van hoogdynamische toeristisch-recreatieve

infrastructuren afhankelijk is van de grootte of impact op de
omgeving (onder andere ruimtebeslag, mobiliteit, geluid).
Er kan niet eenduidig per toeristisch-recreatief element

• complementariteit van de toeristisch-recreatieve
voorzieningen;
• versterking door ontwikkeling van hoogdynamische

worden aangeduid of het een hoogdynamische toeristisch-

toeristisch-recreatieve infrastructuur in een beperkt aantal

recreatieve infrastructuur is of niet. Afhankelijk van de

punten en ondersteuning door een uitgebreid aanbod

ruimtelijke dimensie en de impact op de draagkracht van

aan kleinschalige lokale accommodatie;

het gebied kunnen de voorzieningen ook laagdynamisch

• maximaal recreatief medegebruik van de openruimte-

van karakter zijn. Zo kunnen cultuurgebonden elementen in

elementen (vb. bossen, waterlopen…) en verbinding van

principe niet worden beschouwd als hoogdynamische

deze elementen door versterking van een netwerk van

infrastructuur, ofwel omdat zij deel uitmaken van het

provinciale en lokale infrastructuren voor langzaam

landschap en geen echte ingrijpende wijziging teweeg

verkeer doorheen de open ruimte.

brengen in het ruimtegebruik, ofwel omdat zij deel
uitmaken van het stedelijk weefsel en hieraan inherent zijn.

Voor toeristisch-recreatieve infrastructuur van provinciaal
belang geldt dat:

3.1. Ontwikkelingsperspectieven

• Nieuwe HDI kunnen enkel uitgebouwd worden in

De provincie Vlaams-Brabant werkt het aspect van het

geselecteerde toeristisch-recreatieve knooppunten of in

toerisme en de recreatie verder uit en hanteert volgende

samenhang met de toeristisch-recreatieve routes, in

begrippen:

zoverre de aard van de infrastructuur aansluit bij de visie

• Toeristisch-recreatief netwerk
• Toeristisch-recreatief knooppunt
• Gebundelde lijnelementen

van het netwerk waarin het zich situeert
• bestaande HDI buiten de geselecteerde knooppunten
kunnen bestaande rechtszekerheid behouden.

3.1.1. Toeristisch-recreatief netwerk

3.1.2. Toeristisch-recreatief knooppunt

Een toeristisch-recreatief netwerk bestaat uit een geheel

Het toeristisch-recreatief aanbod van provinciaal niveau

van toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal

wordt geclusterd in toeristisch-recreatieve knooppunten. In

niveau en infrastructuren die door hun ligging en

een knooppunt kan toerisme en recreatie reeds een

onderlinge ruimtelijke en functionele samenhang

belangrijke gebruiker zijn en bepaalt de toeristisch-

structuurversterkend werken. Binnen het netwerk, met een

recreatieve visie ook mede de ruimtelijke ontwikkeling. De

eigen identiteit, wordt gezocht naar complementariteit van

bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur is sturend

de voorzieningen.

voor de selectie ervan.

In deze netwerken wordt gestreefd naar:

Toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen zowel
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stedelijke gebieden (regionaal of kleinstedelijk) als

(o.a. op lange afstand) zoals kanalen en waterlopen, oude

buitengebiedgemeenten zijn.

spoorwegbeddingen, wegen, paden, ruiterroutes.
Verschillende soorten lijnelementen kunnen samenvallen.

In toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen
hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren

De lijnelementen worden maximaal ingeschakeld in en

ontwikkeld of uitgebreid worden op voorwaarde dat:

tussen de verschillende toeristisch-recreatieve netwerken.

• de reële behoefte kan worden aangetoond;

De aandacht moet uitgaan naar de kwaliteit en de

• de HDI, volgens het principe van gedeconcentreerde

belevingswaarde van de lijnelementen en de directe

bundeling, aansluit bij voorkeur bij reeds bestaande

omgeving.

toeristisch-recreatieve infrastructuur of eventueel bij de

De toeristisch-recreatieve ontwikkelingen dienen

geselecteerde kern (stedelijke kern, hoofddorp of

ingeschakeld te worden volgens de hiërarchie van

woonkern);

knooppunten, die gelegen zijn langs deze gebundelde

• de HDI goed bereikbaar is, niet alleen via de weg (bij
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lijnelementen. Op een lager niveau kunnen op kruispunten

voorkeur secundaire wegen), maar ook met het openbaar

van verschillende routes voorzieningen (zoals een infobord,

vervoer;

fietsverhuurdienst, horecavoorzieningen, parking…) in

• de HDI wordt ingeplant rekening houdende met

functie van de gebundelde lijnelementen worden geplaatst.

natuurlijke, agrarische en landschappelijke waarden en
desgevallend een ruimtelijke meerwaarde geeft aan de

3.2. Selectie

geselecteerde kernen;

3.2.1. Selectie van de toeristisch-recreatieve netwerken
Op provinciaal niveau werden volgende toeristisch-

Dergelijke toeristisch-recreatieve knooppunten vervullen

recreatieve netwerken geselecteerd:

een centrumfunctie voor een ruimere omgeving, een
startpunt voor het verkennen van dat specifiek

Toeristisch-recreatief netwerk

gebied/netwerk en dragen bij tot de herkenbaarheid van de

rond Brussel

streek. In elk geval is een ruimtelijke afweging op niveau

De ontwikkelingsperspectieven in dit netwerk bestaan

van het betrokken gebied, de draagkracht van de ruimte en

enerzijds uit het uitbouwen van toeristisch-recreatieve

locatiebeleid belangrijk.

infrastructuur en anderzijds uit de verbindingen tussen deze
toeristisch-recreatieve elementen. De uitbouw van

3.1.3. Gebundelde lijnelementen

bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur en de

Deze belangrijke assen zijn de hoofddragers van reeds

inplanting van nieuwe hoogdynamische toeristisch-

bestaande en potentiële toeristisch-recreatieve bewegingen

recreatieve activiteiten worden verbonden aan toeristisch-

recreatieve knooppunten.

Het Vlaams-Brabants kanalen- en rivierengebied omvat in het

Verblijfsmogelijkheden kunnen zich toeleggen op de aanleg van

oosten de stad Leuven als toeristisch-recreatief knooppunt,

congresfaciliteiten, luxueus verblijfstoerisme (golfhotels,

gelegen aan het kanaal Leuven-Dijle. Het is dan ook vooral

verwencentra…) met hoge kwaliteits- en comforteisen. Het

Leuven dat het oostelijke deel van het netwerk uitstraling

netwerk omvat verschillende elementen met een groen karakter,

geeft. De jachthaven, de Dijle doorheen de stad en de

waardevol cultureel erfgoed (de kasteeldomeinen, musea…)

waardevolle Dijlevallei ten zuidoosten van Leuven zijn

enz. die congres- en seminariefaciliteiten aantrekkelijk maken.

daarvoor de belangrijkste aanknopingspunten. Ten noorden

Binnen dit netwerk worden drie uitvalsbasissen (knooppunten)

van Leuven, in het midden van Brussel, Mechelen en Leuven

aangeduid: Grimbergen, Halle en Tervuren .

wordt ook Zemst geselecteerd als toeristisch-recreatief

De hippodroom van Sterrebeek en zijn ruime omgeving

knooppunt. Het kanaal Leuven-Dijle heeft op deze plek nog

vormen in dit netwerk een specifiek aandachtspunt waarbij

een aantal potenties om watergebonden toeristisch-recreatieve

een landschappelijke en parkachtige invulling het behoud van

activiteiten verder te ontwikkelen. Een plezierjachthaven

de open ruimte dient te garanderen.

behoort hier nog tot de mogelijkheden.

33

Vlaams-Brabants kanalen- en rivierengebied
In dit toeristisch-recreatief netwerk kunnen nieuwe

Het toeristisch-recreatief netwerk van de
Landelijke kamer west

watergebonden toeristisch-recreatieve activiteiten de bestaande

In het zuidwesten van de provincie ligt het toeristisch-

toeristisch-recreatieve structuur versterken. Hoogdynamische

recreatief netwerk van de heuvelachtige Landelijke Kamer

infrastructuur zal geconcentreerd worden in de toeristisch-

West. Het ontwikkelen van een laagdynamische vorm van

recreatieve knooppunten van het netwerk.

toerisme en recreatie is hier prioritair. De toeristisch-

In het Vlaams-Brabants kanalen- en rivierengebied zijn

recreatieve potenties zijn vooral gelieerd aan het waardevolle

Vilvoorde, Grimbergen en Halle toeristisch recreatieve

en gevarieerde landschap. Dit houdt in dat de bezoeker in

knooppunten waar intensieve recreatievormen kunnen worden

eerste instantie op zoek is naar rust en geen grootschalige of

toegelaten. Watergebonden recreatie met een stedelijk karakter,

hoogdynamische recreatieve infrastructuur verwacht. De

vb. een jachthaven is in deze knooppunten zeker een potentie.

aanwezige landschappelijke kwaliteiten zullen gebruikt

De troeven van dit netwerk buiten de steden is te vinden in de

worden om de regio toeristisch-recreatief uit te bouwen. De

aanwezigheid van rivieren, kanalen en waterplassen, waar

beekvalleien en het mooie landschap bieden mogelijkheden

watergebonden recreatie gestimuleerd wordt.

voor natuurgericht toerisme.

Dit netwerk moet in nauwe samenwerking met het Brussels

Verweving van laagdynamische toeristisch-recreatieve

Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest ontwikkeld

elementen met openruimtefuncties is in dit gebied het

worden.

belangrijkste uitgangspunt. De verweving moet worden
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Zie WES-studie
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geregeld op basis van de ruimtelijke draagkracht en van een

te promoten. De toeristisch-recreatieve activiteiten kunnen

integrale ruimtelijke visie op het gebied. Leegstaande

bijkomende impulsen in de regio genereren, in zoverre deze

landbouwbedrijven kunnen volgens de draagkracht van het

rekening houden met de landschappelijke kwaliteiten. De

gebied een toeristisch-recreatieve (verblijfs)functie krijgen.

hoogdynamische toeristisch-recreatieve ontwikkelingen

Plattelands- en hoevetoerisme worden toegelaten. De

worden uitgebouwd in de toeristisch-recreatieve

landschappelijk interessante plekken en het waardevol

knooppunten Tienen, Hoegaarden, Landen en Zoutleeuw.

cultureel erfgoed (vierkantshoeven, dorpsgezichten…)

De Landelijke Kamer Oost sluit aan bij het Limburgse

dienen toegankelijk gemaakt te worden door het

Haspengouw, een streek die op dit ogenblik op toeristisch-

ontwikkelen van recreatieve routes. De streek is ook

recreatief vlak zeer goed scoort. In deze streek is een

belangrijk voor de ruiterpaden en de maneges. Onder meer

uitgebreid logiesaanbod voorhanden, zijn vele fietsroutes

het Baljuwhuis te Galmaarden, het kasteel van Gaasbeek te

uitgestippeld... Op zeer korte termijn kan de toeristisch-

Lennik en het Colomakasteel te Sint-Pieters-Leeuw

recreatieve uitbouw van de Landelijke Kamer Oost meer

ondersteunen de uitbouw van het toeristisch-recreatief

opgehangen worden aan het Limburgse Haspengouw. De

netwerk. Ook vanuit het kleinstedelijk gebied Halle,

toeristisch-recreatieve ontwikkelingen liggen eerder in de

geselecteerd als toeristisch recreatief knooppunt, zal het

aard van kleinschalige toeristisch-recreatieve

toeristisch-recreatief netwerk van de Landelijke Kamer West

plattelandsactiviteiten (gastenkamers, hoevetoerisme,

toegankelijk zijn.

restaurants, maneges, cultuurhistorisch erfgoed

Bijzonder aan te kaarten in dit toeristisch-recreatief netwerk

(kasteelhoeven, molens)), die verbonden worden door een

is het stiltegebied van de Dender-Mark waar enkel

fijnmazig net van recreatieve routes. In de geselecteerde

toeristisch-recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn in de

toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen meer

zin van wandel-, ruiter- of fietsexploratie.

hoogdynamische toeristisch-recreatieve ontwikkelingen
plaatsvinden.

Het toeristisch-recreatief netwerk van de
Landelijke kamer oost

Dijlenetwerk

De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht in de

Het Dijlenetwerk ten zuiden en zuidwesten van Leuven is

Landelijke Kamer Oost is gelieerd aan een aantal

een klein, landelijk toeristisch-recreatief netwerk.

landschappelijke kwaliteiten (Hageland, Haspengouw…) en

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen dienen in dit

een aantal culturele (historische) elementen gekoppeld aan

netwerk uit te gaan van de natuurwaarden. De uitbouw van

een aantal kernen (Holsbeek, Tienen, Zoutleeuw,

een fijnmazig netwerk voor wandelaars, fietsers en andere

Hoegaarden…). Men wenst de aanwezige landschappelijke

dienen gestimuleerd te worden, maar terdege rekening te

kwaliteiten te gebruiken om de regio toeristisch-recreatief

houden met het natuurlijk belang van het gebied. Het

toeristisch-recreatieve en het natuurlijke aspect moeten op

• Demer;

elkaar worden afgestemd.

• kanalen (Brussel-Charleroi), Leuven-Mechelen en
Brussel-Schelde;

Demernetwerk

• Zenne;

In het noordoostelijk gelegen Demernetwerk wenst men de

• Dijle vanaf de Demer tot Leuven;

aanwezige landschappelijke kwaliteiten te gebruiken om de

• de Grote Gete met een aftakking richting Zoutleeuw;

regio toeristisch-recreatief te promoten. De toeristisch-

• de spoorweg Brussel-Leuven;

recreatieve activiteiten kunnen bijkomende impulsen in de

• de spoorweg Dendermonde-Mechelen, over Londerzeel;

regio genereren in zoverre deze rekening houden met de

• de Dender;

landschappelijke kwaliteiten. Oude hoeves, puntrelicten,

• Landen richting Wallonië;

panoramische zichtpunten en het wijdse open landschap zijn

• de verbinding tussen de Dender en Londerzeel via Opwijk

basiselementen voor de uitbouw van een netwerk van fietsen voetgangersroutes.

en Merchtem;
• en verdere aftakkingen.

Nieuwe grootschalige openluchtrecreatieve verblijven zijn
in de regio niet gewenst. De bestaande dienen geoptima-

3.2.3. Selectie van de toeristisch-recreatieve knooppunten

liseerd te worden en kunnen eventueel nog (beperkt)

Een gemeente wordt geselecteerd als een toeristisch-recreatief

uitbreiden. Wel is er een behoefte aan comfortabelere

knooppunt als binnen de gemeente duidelijk aanwijsbare

nieuwe logiesmogelijkheden. Behalve de kleinstedelijke

bovenlokale hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten

gebieden Diest en Aarschot, zijn ook Scherpenheuvel-

aanwezig zijn, of indien hiertoe voldoende potenties bestaan

Zichem en Rotselaar als toeristisch-recreatief knooppunt

(goede ontsluiting, aantrekkelijke randoorwaarden, …). Nieuwe

aangeduid.

ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk gebundeld met de
bestaande toeristisch-recreatieve elementen.

3.2.2. Selectie van de gebundelde lijnelementen

Een gemeente wordt geselecteerd als een toeristisch-

De provincie Vlaams-Brabant maakt onderscheid tussen een

recreatief knooppunt als binnen de gemeente duidelijk

functioneel en recreatief fietsroutenetwerk. Het recreatief

aanwijsbare bovenlokale hoogdynamische toeristisch-

fietsroutenetwerk, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen

recreatieve activiteiten aanwezig zijn, of indien hiertoe

de non-stop hoofdroute en de tussenliggende recreatieve

voldoende potenties bestaan (goede ontsluiting,

routes, wordt geplaatst in de categorie gebundelde

aantrekkelijke randvoorwaarden, …). Nieuwe ontwikkelingen

lijnelementen.

dienen zoveel mogelijk gebundeld met de bestaande

Deze recreatieve fietsroutes omvatten of lopen parallel met

toeristisch-recreatieve elementen. Volgende stedelijke

volgende (hoofd)lijnelementen:

gebieden (regionaal of kleinstedelijk) en een aantal

>>
293

gemeenten in het buitengebied werden geselecteerd als

Demernetwerk goed toegankelijk. Bestaande toeristisch-

toeristisch-recreatief knooppunt:

recreatieve elementen van provinciaal niveau zijn:
provinciedomein Halve Maan, militair domein met vliegveld

het regionaal stedelijk gebied Leuven
De stad dient de centrumfunctie te valoriseren door zich

Schaffen, de oude vestingwerken, centrum met toeristische
rondleidingen, culturele infrastructuur.

verder te profileren als toeristisch-recreatieve trekpleister. De
uitbouw van de recreatieve infrastructuur kan hierbij een

het kleinstedelijk gebied Halle

belangrijke rol spelen. Vanuit Leuven is ook het Dijlenetwerk

Het kleinstedelijk gebied Halle vormt een scharnierpunt

toegankelijk voor de recreant. De aanwezigheid van de Dijle

tussen verschillende toeristisch-recreatieve netwerken. Als

door het centrum en het begin van het kanaal Leuven-Dijle

flankerend toeristisch-recreatief knooppunt, dat goed

duiden ook aan dat Leuven een belangrijke rol kan opnemen

ontsloten is, kan het toeristisch recreatief netwerk van de

binnen het Vlaams-Brabants kanalen- en rivierennetwerk.

Landelijke Kamer West verkend worden. De aanwezigheid
van het kanaal en de potenties hiermee verbonden zorgen

het kleinstedelijk gebied Aarschot
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ervoor dat Halle ook binnen het Vlaams-Brabants kanalen-

Een aantal cultuurhistorische elementen en de stedelijke

en rivierengebied een rol kan spelen. Tenslotte kan Halle ook

voorzieningen verantwoorden de aanduiding van Aarschot

nog betekenis hebben als toeristisch recreatief knooppunt

als toeristisch-recreatief knooppunt. Vanuit dit goed

binnen het stedelijk toeristisch-recreatief netwerk rond

bereikbaar stedelijk gebied is ook de Demer vallei

Brussel.

toegankelijk. In die zin heeft Aarschot ook een rol op te
nemen binnen het Demernetwerk.
het kleinstedelijk gebied Asse

het kleinstedelijk gebied Tienen
Gezien zijn centrale ligging, kan Tienen een prominente rol

Hoewel Asse slechts een beperkt aantal toeristisch-

opnemen op vlak van toerisme en recreatie binnen het

recreatieve elementen van provinciaal niveau kent, heeft

toeristisch-recreatief netwerk van de Landelijke Kamer

het gebied wel een aantal plekken (zoals de Asphaltco-site)

Oost. De doorgang van de Gete-vallei kan aangezien

die toeristisch-recreatieve potenties bezitten.

worden als een toeristisch-recreatieve ruggengraat waarop
een aantal recreatieve elementen zich enten.

het kleinstedelijk gebied Diest
Diest is een compacte stad met een rijk cultuurhistorisch

Volgende gemeenten in het buitengebied en gemeenten in

patrimonium. De Demer passeert Diest rakelings in het

het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel werden ook geselec-

noorden en de Demervallei wordt gezien als een

teerd als toeristisch-recreatief knooppunt. Ook deze punten

structuurbepalend element. Vanuit Diest is het

vervullen een centrumfunctie voor een ruimere omgeving.

• Beersel

• Royale Golf Club Belgique (Tervuren)

• Grimbergen

• Brabantse Golf (Steenokkerzeel)

• Hoegaarden

• Keerbergen Golf Club (Keerbergen)

• Landen

• Golf Club Kampenhout (Kampenhout)

• Londerzeel

• Wingse Golf en Country Club (Tielt-Winge)

• Rotselaar

• Steenpoel Golfclub en Golfschool (Dilbeek)

• Scherpenheuvel-Zichem

• Duisburg Militaire Golf Club (Tervuren)

• Tervuren

• Golf Practise Sint-Genesius-Rode (Sint-Genesius-Rode)

• Vilvoorde
• Zaventem

Rekening houdend met de bepalingen van het Vlaamse

• Zemst

Golfmemorandum zal de provincie een ruimtelijke afweging

• Zoutleeuw

maken en indien ruimtelijk verantwoord een provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor "Duisburg Militaire
Golfclub"(9 holes) te Tervuren.

4. Specifieke aspecten
4.2. Infrastructuur voor geluidsproducerende sporten
Voor bestaande specifieke hoogdynamische toeristisch-

De provincie wenst de geluidsproducerende sporten zoveel

recreatieve attracties (jachthavens, golfterreinen,

mogelijk te bundelen teneinde de hinder te beperken. De

recreatieve vliegvelden,recreatieparken), gelegen buiten de

provincie zal één terrein aanduiden voor de aanleg van een

geselecteerde knooppunten, zullen de ontwikkelings-

permanente omloop voor gemotoriseerde sporten. Deze

mogelijkheden geval per geval bepaald worden in afweging

terreinen kunnen tevens gebruikt worden voor andere

met de visie voor de deelstructuren en deelruimten uit het

geluidsproducerende activiteiten, zoals bvb. de

RSVB en indien nodig worden deze ontwikkelingsmogelijk-

modelvliegtuigsport.

heden in een PRUP vastgesteld.

De locatie zal bepaald worden aan de hand van de
werkwijze die door BLOSO en de betrokken administraties

4.1. Golfterreinen

werd opgesteld.

De provincie wil zich in eerste instantie beperken tot de
bestaande golfterreinen, bij de uitwerking van een beleid,

4.3. Vliegvelden

indien de provincie hiertoe de opdracht zal krijgen van het

Op vliegvelden en sportvliegvelden is andere strikte

Vlaams Gewest.

reglementering van toepassing. In Vlaams-Brabant worden

Volgende bestaande golfterreinen worden vermeld:

drie terreinen aangeduid:
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• vliegveld in Schaffen

4.6. Openluchtrecreatieve verblijven

• recreatief vliegveld Goetsenhoven in Tienen

Wegens de toenemende vraag naar openluchtrecreatieve

• recreatief vliegveld in Grimbergen

verblijven, wordt in de eerste plaats bijkomende ruimte
voorzien voor de uitbreiding van bestaande, goed gelegen

4.4. Jachthavens

openluchtrecreatieve verblijven, gelegen in een toeristisch-

De bestaande jachthavens in stedelijke gebieden worden

recreatief netwerk van provinciaal niveau. Nieuwe

aangeduid:

hoogdynamische openluchtrecreatieve verblijven kunnen

• jachthaven in Grimbergen

enkel aansluitend bij de stedelijke gebieden, die als

• jachthaven in Leuven

toeristisch-recreatief knooppunt erkend worden.

• jachthaven in Kampenhout

Omtrent de openluchtrecreatieve verblijven bestaat reeds

• jachthaven in Halle

een beleid en is er reeds een ruimtelijke aftoetsing gebeurd.

Jachthavens creëren een meerwaarde aan de stedelijke

In juni 2001 besliste de Vlaamse Regering met een RUP 10

gebieden (of woonkernen) en hebben meestal een

geheel of gedeeltelijk zonevreemde kampeerterreinen in

belangrijke imagoversterkende functie voor de betreffende

Vlaams-Brabant te regulariseren.

gemeenten of steden.
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4.7. Maneges
4.5. Recreatieparken en -infrastructuur

Volgens de huidige wetgeving kunnen maneges niet

Typische hoogdynamische attractiepolen in de provincie zijn

aanzien worden als para-agrarische bedrijven en kunnen

de recreatieparken en infrastructuur met een

ze niet toegelaten worden in het agrarisch gebied.

bezoekersaantal dat uitsteekt boven de 50.000 bezoekers.

Bijgevolg kunnen ze alleen terecht in het woongebied of

Hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur is

recreatiegebied. Aangezien er voor de nodige

hier mogelijk.

accommodatie grote perceelsoppervlakten nodig zijn en

Volgende recreatieparken in Vlaams-Brabant zijn omwille

de bouwgrond duur is, is het bijna onmogelijk om nieuwe

van hun publiekstrekkend karakter te vermelden:

vestigingen op te starten. Er moet immers voldoende

• Provinciedomein van Huizingen in Beersel

weiland aanwezig zijn in de omgeving. Vanuit deze

• Provinciedomein Kessel-Lo (Leuven)

specifieke problematiek en de wens van de provincie om in

• Provinciedomein Halve Maan in Diest

een aantal agrarische gebieden specifieke vormen van

• Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw

laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur te

• BLOSO-domein Hofstade in Zemst

stimuleren, stelt de provincie dat onder bepaalde

• Recreatiepark ‘Zoet Water’ in Oud-Heverlee

voorwaarde nieuwe maneges in openruimtegebieden

• Bouchoutpark (Meise) met nationale plantuinen van België:

kunnen worden ingeplant. De inplanting van nieuwe

elementen:

5. Acties met betrekking tot toerisme en
recreatie

• ze zijn bij voorkeur gelegen in een toeristisch-recreatief

De provincie zal voor bestaande en nieuwe hoogdynamische

maneges zal getoetst worden aan volgende

netwerk;
• de aanwezigheid van ruiterpaden voor toeristischrecreatieve ontwikkelingen van de ruiters is verzekerd;

toeristisch-recreatieve infrastructuur een provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen. De rockweide te
Werchter komt hiervoor in de eerste plaats in aanmerking.

• ze worden een herbestemming van een gedesaffecteerd
landbouwbedrijf;

De provincie zal toezien op de realisatie en vervollediging

• er dienen geen nieuwe constructies opgericht;

van de toeristisch-recreatieve fietsnetwerken, wandelroutes

• ze accentueren de eigenheid van de streek;

en ruiterpaden. In de studie van het functioneel en

• ze blijven laagdynamisch van karakter.

recreatief fietsroutenetwerk werden verschillende
knelpunten- en zoekzones aangeduid. Deze studie vormt

4.8. Plattelandstoerisme

dan ook de basis voor de uitbouw van een volledig netwerk

Volgens de huidige wetgeving kan plattelandstoerisme niet

van gebundelde lijnelementen.

ontwikkeld worden in agrarische gebieden (enkel
hoevetoerisme is toegelaten). Aangezien de vraag naar
gastenkamers reëel is en bepaalde openruimtegebieden
zich hiertoe lenen, is de ontwikkeling van gastenkamers
toegelaten op voorwaarde dat:
• zij gelegen zijn in een toeristisch-recreatief netwerk;
• ze een herbestemming worden van een gedesaffecteerd
landbouwbedrijf;
• ze de eigenheid van de streek accentueren;
• het aantal overnachtingsplaatsen beperkt wordt tot het
aantal dat als voorwaarde gesteld wordt voor
hoevetoerisme.
Prioritair dient echter steeds gezocht te worden naar een
locatie in of aansluitend bij de kern.
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IV

[

Deelruimten
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De gewenste ruimtelijke structuur van de volgende
deelruimten beschreven:
• Verdicht Netwerk
• Demernetwerk
• Landelijke Kamer Oost
• Landelijke Kamer West
Voor de deelruimten worden knelpunten en potenties
Naast de samenhang vanuit de deelstructuren, bestaat er een

aangehaald. Vervolgens worden ruimtelijke principes
verwoord. Deze principes vinden hun doorwerking in de

grote diversiteit tussen verschillende gebieden binnen de

verschillende deelstructuren en zijn de leidraad voor het uit te
stippelen ruimtelijk beleid in de deelruimte. Zij geven aan

provincie. Elk kent een specifieke wisselwerking tussen de

welke klemtonen de provincie wenst benadrukt te zien in de
ruimtelijke ontwikkeling van de regio.

deelstructuren en de ruimtelijke elementen en wordt

>>

Tenslotte worden enkele gebiedsgerichte acties voorgesteld.
gekenmerkt door specifieke knelpunten en potenties. De
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Voor elke (sub)deelruimte wordt een cartografisch overzicht
provincie wenst deze diversiteit te onderkennen en

gegeven van de beleidsuitspraken die gebeuren binnen de
deelstructuren van de bebouwde ruimte, de natuurlijke

onderscheidt daartoe verschillende deelruimten.

structuur en de agrarische structuur (zie hoger). Elementen
van de gewenste agrarische en landschappelijke structuur en
aspecten van toerisme en recreatie, werden niet in kaart
gebracht omwille van de leesbaarheid. Niettemin beschouwt
de provincie het belang van deze deelstructuren als
gelijkwaardig. De gewenste ruimtelijke structuur bestaat
immers uit het samengaan van alle structuren.

[

Verdicht Netwerk
1. Knelpunten

• Het hele gebied van het Verdicht Netwerk staat onder
sterke verstedelijkingsdruk. De nabijheid van Brussel

1.1. Open ruimte

speelt hierin een belangrijke rol. Vooral autogerichte

• De verregaande fragmentatie en de diffuse bebouwing

locaties komen tot ontwikkeling.

tast de open ruimte aan. De natuur- en landbouwfunctie
worden bedreigd door een residentiële druk wat leidt tot

1.3. Mobiliteit

versnippering van de open ruimte.

• Activiteiten ontplooien zich bij voorkeur op autogerichte

• De landbouw komt in het Verdicht Netwerk op

locaties. De bereikbaarheid in de regio is afgestemd op

verschillende plaatsen onder verstedelijkingsdruk te staan

autoverplaatsingen. Door de verregaande fragmentatie

(druk van de grondprijzen). Landbouw wordt daardoor

en versnippering wordt efficiënte ontsluiting met het

steeds meer en meer teruggedrongen. Jaarlijks wordt er

openbaar vervoer steeds moeilijker.

steeds minder bewerkte landbouwoppervlakte
aangegeven.
• De resterende open ruimte wordt steeds intensiever
gebruikt. Door de nabijheid van stedelijke gebieden
worden boscomplexen als het Zoniënwoud,

• Het hele gebied van het Verdicht Netwerk wordt
gekenmerkt door een radiale wegenstructuur die in
hoofdzaak op Brussel gericht is. Hierdoor is quasi de
volledige deelruimte aan congestie onderhevig.
• De congestie heeft niet alleen te maken met files op de

Meerdaalwoud, Heverleebos, Hallerbos intensief bezocht,

snelwegen en oude steenwegen maar vermindert door

wat de natuurlijke waarden niet altijd ten goede komt.

sluipverkeer ook de leefkwaliteit van de omliggende
kernen.

1.2. Bebouwde ruimte
• De nederzettingenstructuur wordt gekenmerkt door een
verregaande fragmentatie. Kernen zijn niet duidelijk

1.4. Toerisme en recreatie
• Op een aantal plaatsen zorgt de concentratie van

afgelijnd, er is sprake van verlinting en straatdorpen

recreanten voor hinder met verkeerscongestie, schade aan

(uitgegroeide linten).

natuurlijke elementen… tot gevolg.
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• De recreanten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest, die in de open ruimte van het

vervoerswijzen, zowel voor personen als voor goederenvervoer.

Verdicht Netwerk een ideale uitlaatklep vinden.
• Er is onvoldoende aandacht voor infrastructuren voor de
toeristische passagiersvaart op het kanaal Leuven-Dijle
(aanlegsteiger, passantenkade).

2.4. Toerisme en recreatie
• De aanwezigheid van verschillende stedelijke gebieden,
zorgt voor een grote recreatieve vraag. Passieve recreatie
kan de openruimtestructuren ondersteunen. Meer
dynamische activiteiten kunnen eerder in het stedelijk

2. Potenties

weefsel worden ingeplant.
• Voornamelijk het zeekanaal Brussel-Schelde en het kanaal

>>

2.1. Open ruimte

naar Charleroi en in minder mate het kanaal Leuven-Dijle

• Ondanks de toenemende versnippering van de open

bieden mogelijkheden voor toeristische scheepvaart. Het

ruimte, blijven er nog enkele grotere openruimtegehelen

kanaal Leuven-Dijle is een minder druk bevaren as die

open, die intensief gebruikt worden door de bewoners van

mogelijkheden biedt voor zachte en mobiele vormen van

het gebied. Toerisme en recreatie, natuur en landbouw

waterrecreatie zoals kano- en kajakvaren maar ook voor

kunnen ingezet worden om deze open ruimte gebieden

recreatie langs het kanaal zoals wandelen en fietsen.

kwalitatief open te houden.
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2.2. Bebouwde ruimte

3. Ruimtelijke principes

• De dynamiek die Brussel kenmerkt, vertaalt zich ook naar de
omgeving van Brussel en in het bijzonder in het gebied van

Het Verdicht Netwerk: een mozaïek van functies

het Verdicht Netwerk. De dynamiek rond de

Het ‘Verdicht Netwerk’ is een zeer versnipperd gebied. Eén

luchthavenregio vormt hierbij het zwaartepunt. Ook de

typerend beeld voor de hele regio opstellen is onmogelijk. De

stedelijke gebieden Leuven, Asse, Halle en Vilvoorde kennen

complexe samenhang tussen bebouwde en onbebouwde

een grote aantrekkingskracht.

ruimte geeft een oneindig palet aan verscheidene

• Het Verdicht Netwerk is een belangrijke tewerkstellingspool.

landschappen.
Daarom kiest de provincie voor een fijnmazigere oplossing

2.3. Mobiliteit

waarbij elk van de ruimtelijke componenten deel uitmaakt

• Het uitgebreide infrastructuurnetwerk van de verschillende

van een netwerk. Een netwerk heeft de specifieke eigenschap

modi kan ingezet worden om delen van het gebied goed

dat de samenhang tussen elementen van dezelfde ruimtelijke

bereikbaar te maken door middel van meer duurzame

structuur veeleer tot stand komt via lijnvormige verbindende

structuren, dan wel door de ruimtelijke nabijheid. In het

Lijninfrastructuren vormen de ruggengraat voor

‘Verdicht Netwerk’ zijn de ruimtelijke aanspraken zeer divers.

ontwikkelingen

Het komt er dus op aan een ruimtelijk beleid uit te stippelen

Gebieden die goed ontsloten zijn (bij voorkeur multimodaal),

waarin continu een evenwicht wordt gezocht tussen de

zullen in eerste instantie verder ontwikkeld worden.

(ruimte)behoeften van de verschillende actoren of onder-

Bovendien zullen de ontsluitingsmodi de ontwikkelings-

delen van de ruimte. Dit evenwicht zal in grote mate bereikt

mogelijkheden mee bepalen. Knooppunten van openbaar

moeten worden door het samengaan van verschillende

vervoer zijn bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van

functies, eerder dan door het naast elkaar plaatsen van.

persoonsintensieve activiteiten (kantoorachtige waarvan de
schaal in verhouding is met deze van de OV-halte,

Meervoudig ruimtegebruik staat bijgevolg voorop. Het

woongebieden met een hoge densiteit, handels- en

‘Verdicht Netwerk’ is dan ook niet alleen een stedelijk

recreatievoorzieningen). Knooppunten van waterwegen en

netwerk, maar tevens een netwerk van alle verschillende

spoor- en of snelweg hebben meer potenties om activiteiten

ruimtelijke structuren en in die zin dus ruimer dan een

die verbonden zijn aan het opslaan, verwerken en distribueren

stedelijk netwerk.

van goederen te ontwikkelen.

Het beleid voor het Verdicht Netwerk is gericht op het

Openbaar en/of collectief vervoer maximaal

maximaal geven van een eigen identiteit aan elk van de

uitbouwen en stimuleren

fragmenten. Deze identiteit is op vele plaatsen reeds

Zonder twijfel is het Verdicht Netwerk de regio met het

embryonaal aanwezig en kan, mits een aantal ruimtelijke

grootste congestieprobleem. De provincie zal bij prioriteit in

ingrepen, versterkt worden. De identiteit van een fragment

dit gebied het Regionet Brabant-Brussel de komende jaren

heeft onder meer te maken met de bebouwingsvorm, de

trachten te realiseren, samen met alle betrokken partners

menging van functies, de ecologische waarde, de

(vervoersmaatschappijen, de wegbeheerders, de gemeenten

aanwezigheid of nabijheid van openruimtefuncties, de relatie

en eventueel derde (private) partners). Bovendien zal zij, in

met de lijninfrastructuren, enz. Daarom zal er gestreefd

functie van de uitbouw van het Regionet Brabant-Brussel,

worden om de structuurbepalende elementen of delen van

maximaal de doorstromingsmaatregelen nastreven die in het

het Verdicht Netwerk een sterkere identiteit te geven. Door

Regionet zijn opgenomen.

in het Verdicht Netwerk de interne consistentie van
belangrijke fragmenten te vergroten, of door hun

Openruimtefragmenten zo veel mogelijk beschermen

ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en met elkaar te

en via een fijnmazig netwerk onderling verbinden

verbinden, kan de ruimtelijke samenhang van delen van het

De provincie wenst de bestaande open ruimte in deze

Verdicht Netwerk worden bevorderd.

deelruimte maximaal te behouden. Door de open gebieden in
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de mate van het mogelijke een recreatief medegebruik te

ruimtelijk beleid voor het ‘Verdicht Netwerk’. Het zijn

geven, worden de kansen op behoud ervan vergroot. Dit

enerzijds de gebieden waarin de hoogste dynamiek wordt

recreatief medegebruik dient wel afgewogen te worden ten

opgevangen (de infrastructurenbundels, de stedelijke

opzichte van de natuur- en landschappelijke waarden.

gebieden) en anderzijds de gebieden waar de open ruimte

De provincie wenst de openruimtefragmenten via een

meer aandacht vraagt:

fijnmazig ecologisch netwerk onderling te verbinden. Naast

De provincie duidt binnen het Verdicht Netwerk volgende

natuurverbindingsgebieden kunnen ook ingegroende

hoogdynamische gebieden aan:

toeristische netwerken, wandelroutes en ruiterpaarden deel

• het subgebied Leuven-Mechelen-Brussel;

uitmaken van dit ecologisch netwerk. Deze laatste behoren

• het subgebied Brussel-Mechelen-Antwerpen

tot de gemeentelijke bevoegdheden. De provincie zal toezien

• het subgebied Aalst-Ninove-Brussel;

op de realisatie ervan.

• het subgebied Halle-Brussel;

Cultuur en natuur: kapstok voor de toeristisch-

Daarnaast zijn er luwere gebieden.

recreatieve ontwikkeling van de regio

• de open schicht tussen Leuven en Brussel;

De toeristische aantrekkingskracht wordt vooral door het
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• de luwe vlek in het noordwesten van het Verdicht Netwerk.

cultuuraanbod in de steden bepaald, en in mindere mate door
de natuurlijke en landschappelijke waarden. Het toeristisch-

4. Subgebieden

recreatief medegebruik van de open ruimte kan de
toeristische potenties van de regio aanvullen.

4.1. Het subgebied Mechelen-Leuven-Brussel

Hoogdynamische recreatieve activiteiten zijn mogelijk in of
aansluitend bij de kernen die reeds een sterk verstedelijkt
karakter hebben en bovendien goed via het openbaar en/of
collectief vervoer ontsloten zijn. Deze recreatieve activiteiten
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Kaart 48:

Deelruimte; Verdicht Netwerk - subgebied
Mechelen - Leuven - Brussel

takken bovendien best aan op de uit te bouwen recreatieve
routes (water, fiets, wandel, ruiter…).

Het subgebied Mechelen-Leuven-Brussel is het gebied gelegen
tussen de stedelijke gebieden Mechelen, Leuven en Brussel.

Het Verdicht Netwerk: een regio met verscheidene
deelruimten.

Een goed bereikbaar centraal gelegen woongebied

De provincie wenst het Verdicht Netwerk in een aantal

De centrale ligging tussen deze 3 stedelijke gebieden is een

subgebieden op te delen. Het geschetste beleid voor deze

belangrijke potentie van het gebied. Het gebied kan

subgebieden reikt extra aandachtspunten aan bij het

hierdoor verder uitgroeien tot een aantrekkelijke

woonomgeving. Woonontwikkelingen moeten zich richten

zone kan door een intensiever ruimtegebruik, het gezamenlijk

op de goed via het openbaar vervoer ontsloten kernen aan

gebruik van parkingfaciliteiten en meer geschakelde

de randen van het gebied. Binnen de gemeentelijke

constructies, een verdichting nagestreefd worden. Deze

structuurplannen dient de relatie tussen kernen en station en

verdichting moet toelaten om het gebied beter te

de kwalitatieve uitbouw van de stationsomgeving

structureren. Door de perifere kleinhandel op deze wijze te

uitgewerkt te worden.

concentreren wordt ze bovendien ook via het openbaar

De meeste kernen hebben een vrij doorgroend karakter. Dit

vervoer eenvoudiger ontsluitbaar. De aanleg van een ventweg

karakter dient in de toekomst bewaard te blijven en

die via één of meerdere ronde punten aantakt op de steenweg

versterkt te worden.

kan de verkeersveiligheid op de steenweg ten goede komen.

Kleinschalige projecten dienen de integratie met het
bestaande weefsel te versterken.

Aansluitend worden de benuttingsmogelijkheden van
enkele kleinere bestaande terreinen langsheen het kanaal

Het sturen van de economische druk

Leuven-Dijle verbeterd. Nieuwe bedrijven langsheen het

De provincie wenst de economische mogelijkheden van het

kanaal zullen zo veel mogelijk watergebonden zijn. In

gebied te erkennen en te ondersteunen. De provincie

principe betreft het voornamelijk ruimte-extensieve

beschouwt Kampenhout-Sas als een specifieke economische

bedrijvigheid. Waar de ontsluiting via de weg echter niet

enteiten en wenst de lokale behoeften van de gemeenten

voldoende is, zal geen bijkomende bedrijvigheid ontwikkeld

Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht te bundelen. De

kunnen worden.

provincie zal een coördinerende rol opnemen om samen met
de betrokken gemeentebesturen de verschillend ruimtelijke

Luchthaven als motor van het gebied

economische activiteiten te bundelen.

De luchthavenregio is het meest dynamische knooppunt in

De multimodale ontsluiting via spoorweg en water dient

het gebied en is een Vlaamse bevoegdheid. De provincie

evenwel extra ontwikkeld te worden. Op dit ogenblik is de

wenst echter actief betrokken te worden bij het ruimtelijk

bedrijvigheid te sterk gericht op de relatie met de N26. Tussen

beleid voor de luchthaven.

Kampenhout en Boortmeerbeek moet watergebonden

De provincie stelt dat in de toekomst de economische

bedrijvigheid een kans krijgen.

ontwikkelingsmogelijkheden rond het luchthavengebied

Een verdere ongebreidelde ontwikkeling van de

moeten worden open gehouden, zowel voor luchthaven-

kleinhandelsactiviteiten langsheen de N 26 wordt

gebonden, als voor luchthavengerelateerde activiteiten.

tegengegaan door een concentratie van grootschalige

Omwille van de congestieproblematiek op het noordoostelijke

kleinhandel ter hoogte van Boortmeerbeek / Kampenhout af

gedeelte van de ring en op de snelwegen in de nabijheid van

te bakenen. Ruimtelijke uitbreiding is niet mogelijk. In deze

Brussel, verdient de bereikbaarheid van de luchthaven de
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nodige aandacht. Op de luchthaven zullen twee openbaar

Brussel. De provincie onderzoekt het tracé en onderzoekt tevens

vervoersknooppunten worden uitgebouwd. Het bestaande en te

in samenwerking met de betrokken vervoersmaatschappijen of

optimaliseren station onder de terminal dient zo uitgebouwd

de uitbouw van een lightrailsysteem mogelijk is. De

dat een aansluiting met verbindende HST-lijnen naar de

tussenliggende woonkernen (Bertem, Leefdaal, Vossem,

omliggende internationale luchthavenregio’s mogelijk wordt.

Tervuren...) krijgen op die manier eveneens een goede

Daarnaast ijvert de provincie voor een OV knooppunt te

ontsluiting in de richting van beide steden.

Brucargo.
Voor de multimodale ontsluiting te verbeteren ijvert de provincie
voor het voorzien van een vrachtterminal, aansluitend bij de
zuidwestelijke ontwikkeling van BRUCARGO. Hierdoor wordt
een snelle en gegarandeerde verbinding voor luchtvracht via het

4.2. Het subgebied Brussel-Mechelen-Antwerpen
>>

Kaart 49:

Deelruimte; Verdicht Netwerk - subgebied
Brussel - Mechelen - Antwerpen

spoor met de omliggende luchthavens en de ruimere Europese
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regio mogelijk gemaakt.

Het subgebied Brussel-Mechelen-Antwerpen is het gebied

Een bijzondere aandacht dient te gaan naar de

gelegen binnen het stedelijk spanningsveld van Brussel,

geluidsproblematiek binnen de regio.

Mechelen en Antwerpen.

Optimaliseren van de multimodale ontsluiting van

Een stedelijke tripool met hybride en

het gebied

grensoverschrijdend karakter

Het gebied heeft steeds een vrij belangrijke pendel gekend in de

Waar in de provincie Antwerpen de verschillende

richting van de verschillende omliggende steden. De provincie

lijninfrastructuren vrij dicht naast elkaar lopen, valt dit gebied in

wenst voor dit gebied maximaal de kaart van het openbaar

Vlaams-Brabant uiteen in 2 delen. Eén deel is geconcentreerd

vervoer te trekken. De bestaande spoorlijnen moeten

langsheen de N1, de spoorlijn Antwerpen-Brussel en de N19. Het

geoptimaliseerd worden en snelle busverbindingen op quasi alle

andere deel wordt gevormd door de ontwikkelingen langsheen

assen naar Brussel en omliggende belangrijke

de A12. Tussen beide gehelen ligt een eerder luw gebied. Het

ontwikkelingspolen dienen uitgebouwd te worden.

gebied is hybride te noemen door de aanwezigheid van zeer
verscheiden ruimtelijke aspecten. De provincie wenst dit karakter

Een specifieke lijn is de lijn Leuven-Brussel via Tervuren. De lijn

in de toekomst te behouden. Het middengebied dient zijn open

Leuven-Brussel via Tervuren kan een aantal hoogdynamische

en landelijk aspect te behouden. Hoogdynamische

ontwikkelingspolen aandoen, zowel in Leuven als in Brussel.

ontwikkelingen kunnen naargelang de aard van de activiteiten

Gedacht wordt aan Termunckveld, Arenbergsite en eventueel

toegelaten worden in de stedelijke gebieden (indien het wonen,

Gasthuisberg te Leuven en Herman Debroux, Delta, VUB… te

bedrijvigheid en toerisme en/of recreatie betreft) , in de

(specifiek) economische knooppunten (indien het bedrijvigheid

hoogte van de bedrijvenzones herbekeken moeten worden.

betreft) en in de toeristisch-recreatieve knooppunten (indien het

Een aantal gevaarlijke kruispunten kan op die manier eveneens

toerisme en/of recreatie betreft) die goed ontsloten zijn door de 2
verkeersbundels. De inplanting van deze hoogdynamische

opgelost worden.
• Meer zuidelijk ter hoogte van Westrode komt de op het

activiteiten zal steeds gekoppeld worden aan een degelijke

gewestplan aangeduide industriezone in aanmerking voor

multimodale ontsluiting.

ontwikkeling. Het is echter belangrijk dat bij de uitbouw van
deze zone aandacht wordt besteed aan de landschappelijke

Sturen van de woondynamiek naar de geselecteerde

inkleding van dit gebied en aan de mogelijkheden van een

kernen langsheen de infrastructurenbundel

multimodale ontsluiting. Gezien de ligging op enige afstand

De kernen langsheen de spoorlijn en de uit te bouwen openbaar

van de kern van Londerzeel en Wolvertem, zal deze zone

vervoersas langsheen de A12 zijn goed ontsloten en komen in

specifiek uitgebouwd worden tot een zone voor grootschalige

aanmerking voor de opvang van bijkomende

logistieke functies. Dit betekent dat de ontsluiting van deze

woongelegenheden indien zij door de provincie werden

zone louter en alleen gericht wordt op de A12. De langsheen

geselecteerd ( zie nederzettingsstructuur).

de A12 uit te bouwen openbaar vervoersas krijgt hier eveneens
een stop. De zone zal duurzaam worden ingericht. Dit betekent

Differentiatie van economische ontwikkelingen

dat er veel ruimte zal vrij gehouden worden voor de

De provincie stelt voor het specifiek economisch knooppunt

landschappelijke integratie, dat een systeem voor de opvang

Londerzeel dat minimaal 40 ha dient gerealiseerd te worden en

van regenwater zal uitgebouwd worden en dat de te

70 ha als streefcijfer wordt vooropgesteld. De provincie zal het

verharden oppervlakte geminimaliseerd zal worden.

knooppunt uitbouwen door deze oppervlakte te verdelen over
een aantal specifieke locaties die elk een specifieke invulling

Om een duidelijke scheiding tussen de verschillende

krijgen.

bedrijvenzones te behouden wordt het bestaande Leefdaalbos
over de A12 uitgebreid.

• Aan de overzijde van de bestaande industriezone te Londerzeel
ligt nog een gebied vrij van ongeveer 10 ha. De provincie wenst

Een raster van openbaar vervoerslijnen als

dit gebied te ontwikkelen met eerder kleinschalige bedrijven.

aanvulling van de bovenlokale weginfrastructuur

• De ontsluiting van de bestaande bedrijven kan verbeterd

De bestaande spoorlijnen Mechelen-Vilvoorde-Brussel en

worden door de aanleg van een nieuw openbaar

Mechelen-Dendermonde bieden onvoldoende

vervoersknooppunt ter hoogte van de kruising van de A12 met

ontsluitingsmogelijkheden voor de regio. De provincie kiest, om

de spoorweg. Tevens zal, in het kader van de uitbouw van de

naast de optimalisatie van de spoorlijnen, ook een

A12 tot volwaardige primaire weg type I, de wegontsluiting ter

hoogwaardig netwerk van snelbuslijnen uit te bouwen.
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In eerste instantie dient een openbaar vervoerslijn

bouwen natuurlijke fragmenten van Kampenhout tot

langsheen de A12 uitgebouwd te worden. Deze

Londerzeel.

openbaarvervoerslijn kan verschillende polen langsheen de
A12 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedienen.
Gezien de enorme potenties van deze lijn bestudeert de
provincie het tracé van de lightrailverbinding en
onderzoekt de provincie in samenwerking met de

4.3. Het subgebied Aalst-Ninove-Brussel
>>

Kaart 50:

Deelruimte: Verdicht Netwerk - subgebied Aalst Ninove - Brussel

betrokken vervoersmaatschappijen de mogelijkheid om
deze lijn uit te bouwen tot een lightrailsysteem.

Het subgebied “Aalst-Ninove-Brussel” is gelegen in de
infrastructurenbundel die de verbinding vormt tussen de

Maximaal bewaren en versterken van de

provincie en Brussel met de meer westelijk gelegen

aanwezige openruimtefragmenten

provincies, stedelijk gebieden en kernen.

Bij het uitstippelen van het beleid voor dit subgebied, dient
aandacht geschonken aan het beperken van de stedelijke
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Een doorgangsgebied met verblijfskarakter

druk vanuit de omliggende stedelijke gebieden. Het

De provincie wenst de rol van de regio als een goed

maximale behoud van de eerder aaneengesloten open ruimte

ontsloten verblijfsgebied naar de omliggende stedelijke

staat voorop. Hierbij dient aandacht te gaan naar de

gebieden te erkennen. Dit subgebied dient de residentiële

aanwezige natuurlijke en agrarische structuur en naar het

druk, die heerst op de zuidelijker gelegen Landelijke Kamer

resulterende, afwisselende landschap.

West en de noordelijk gelegen Luwe Vlek, op te vangen. De

Structurele verbreding (zoals thuisverkoop, plattelands-

bestaande ontsluitingsmogelijkheden van de regio zijn

toerisme, ruimte voor tuinaannemers) is mogelijk in

beter dan deze in de omliggende gebieden en de potenties

bestaande gebouwen. Nieuwe agrarische gebouwen of

om er nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerslijnen uit te

constructies kunnen slechts ingeplant worden wanneer deze

bouwen zijn gunstiger.

geen aaneengesloten openruimtegehelen versnipperen. Ze
kunnen eventueel aan de randen van de openruimtegehelen

Wonen, werken en recreëren in een verstedelijkte

ingeplant worden, maar niet er midden in.

open ruimte

Agrarische verbreding naar tuinbouw onder glas of plastiek is

In functie van de leefbaarheid en de ruimtelijke en

mogelijk in de nabijheid van de economische knooppunten

belevingskwaliteiten van de regio, dient meer aandacht te

na afbakening van de agrarische macrostructuur.

gaan naar de verblijfsfunctie. Inrichting van het openbaar

De provincie werkt samen met de betrokken gemeenten aan

domein, kwalitatieve woningbouw, dooradering van de

de uitbouw van de “groene Corridor”, een keten van uit te

open ruimte in de kernen en beperken en optimaliseren van

verkeersstromen vormen sleutelprincipes. Deze

zijden van de E40 gesitueerd. De diversiteit van de

aandachtspunten dienen te worden vertaald binnen de

activiteiten is er zeer hoog. 10 à 20 ha bijkomende

respectievelijke gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

bedrijventerreinen zullen ter hoogte van het station en de
bestaande bedrijvenzone aan de noordzijde van de E40

Een doordachte economische ontwikkeling gericht op het

(eventueel deels op grondgebied van Asse) gezocht worden,

bereikbaarheidsprofiel van de knopen

voornamelijk voor de kleinere ambachtelijke en logistieke

De provincie stelt dat minimaal 15 ha aan bijkomende

regionale bedrijven. Uitbreiding van het station in functie

bedrijventerreinen gerealiseerd dient te worden en dat 45

van goederentransport wordt niet mogelijk geacht. Het

ha als streefcijfer wordt vooropgesteld. De economische

station heeft hiertoe de faciliteiten, noch de mogelijkheden.

ontwikkelingsperspectieven van Ternat en deze van Asse

Bovendien dient opgemerkt dat de afstand tussen de

kunnen echter niet los van elkaar beschouwd worden. De

locaties en het station groter is dan de wandelafstand.

gewenste economische ontwikkeling van Asse dient op zijn
beurt in samenhang met de ontwikkelingsperspectieven van
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel bekeken te worden
(Zellik in het bijzonder).
Bij de uitbouw van de bedrijvenzone dient specifieke

4.4. Het subgebied Halle-Brussel
>>

kaart 51:

Deelruimte; Verdicht Netwerk - subgebied HalleWaterloo-Brussel

aandacht besteed aan de landschappelijke inkleding.
Verdere economische ontwikkelingen dienen samen met de
ontwikkeling van het economisch knooppunt van Ternat te
worden onderzocht.

Uitbouwen van Halle als scharnierpunt tussen het
verstedelijkt gebied en het openruimtegebied
Halle heeft een soort scharnierfunctie tussen dit
verstedelijkt gebied en het omliggende openruimtegebied

De stationsomgeving van Asse biedt mogelijkheden om een

(Landelijke Kamer West). De provincie wenst deze positie in

zone voor personeelsintensieve functies en de woonfunctie

de toekomst toe te behouden en indien mogelijk te

uit te bouwen. Asse heeft geen nood aan een bijkomende

versterken. Hiertoe zal het nodig blijven dat Halle een

concentratie van grootschalige kleinhandel.

voldoende woonaanbod en voorzieningenniveau kan

In functie van de voltooiing van de ring rond Asse kan een

behouden. De provincie stelt dat minimum 15 ha dient

bijkomende economische ontwikkeling overwogen worden.

gerealiseerd te worden en het dubbele als streefcijfer. Naast
de eerder industriële bedrijvigheid die in de omgeving van

Het specifiek economisch knooppunt Ternat wordt

Halle terug te vinden is, biedt de stationsomgeving van Halle

gekenmerkt door een gefragmenteerd gebruik en

ook mogelijkheden voor de uitbouw van

verregaande versnippering. De bedrijvigheid is er aan beide

personeelsintensieve functies zoals kantoren en diensten en
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voor het wonen. De schaal van de kantoren moet in

de N6 is vooral bedoeld voor handelsactiviteiten waar ruime

overeenstemming zijn met deze van Halle. De kantoren en

verkoopsoppervlakten nodig zijn en voor activiteiten die,

diensten moeten steeds gemengd aanwezig zijn met andere

omwille van de aard van de te verhandelen producten, bij

functies en dienen een complementair aanbod te vormen op de

voorkeur niet in de kernen wordt ondergebracht

kantoor- en bedrijvenzones van het Vlaams Stedelijk gebied

(bijvoorbeeld brandbare, ontplofbare of chemische

rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven.

producten). Onderzocht kan worden of deze de ketens van de

De concentratie van grootschalige kleinhandel langs de N6 te

concentratie van grootschalige kleinhandel zou kunnen

Sint-Pieters-Leeuw, dient geherstructureerd. In het kader van de

bevoorraden via de waterweg.

afbakening van Halle en de uitwerking van het economisch
netwerk “Verstedelijke Zennevallei” zal gekeken worden hoe
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• de zone tussen Ruisbroek en Lot

dit aanbod buiten het stedelijk gebied Halle een aanvulling

De bestaande concentratie tussen de Zennevallei en de

betekent voor het voorzieningenniveau te Halle.

spoorweg kan nog worden opgevuld, langsheen de

De doortocht van de Zenne en het kanaal biedt een

spoorweg. Een verdere aantasting van de Zennevallei kan

aanknopingspunt voor de toeristisch-recreatieve verkenning

niet. Tussen de N6 en de E19 kan een nieuw regionaal

van de streek.

bedrijventerrein tot ontwikkeling worden gebracht indien de
ontsluiting naar het hoofdwegennet kan worden herzien. Dit

Economische revitalisering

is essentieel om de kern van Lot verkeersleefbaar te houden.

Ter ondersteuning van de economische potenties van het gebied
worden bijkomende bedrijventerreinen (50 ha te realiseren en

• de zone ten zuiden van Lot

het dubbele als streefcijfer) voorzien voor het economisch

In deze zone verspreidt de economische bedrijvigheid zich

netwerk, de "zuidelijke Zennevallei". Bij de afbakening van het

langsheen het kanaal naar Charleroi; tussen het Breedveld

kleinstedelijk gebied Halle en de afbakening van het Vlaams

(Lot) en Neerdorp (Huizingen), tussen spoor en kanaal gaande

stedelijk gebied rond Brussel dienen volgende gebieden

van Lot tot Halle, tussen kanaal en N6 (ter hoogte van de wijk

onderzocht als locatie voor bedrijvigheid:

Brukom, langs Bilkensveld). De terreinen kunnen langs de
Alsembergesteenweg en de nieuwe ontsluiting ter hoogte van

• de zone tussen het kanaal naar Charleroi en de N6 ter

Lot worden afgewikkeld naar het hoofdwegennet.

hoogte van Klein-Bijgaarden
De betekenis van het kanaal voor het gebied kan worden

• de zone te Lembeek

opgewaardeerd. De groeiende mobiliteitsproblemen in de

Ter hoogte van het kanaal te Lembeek wordt de mogelijkheid

regio kunnen een regionaal overslagcentrum haalbaar

tot watergebonden bedrijvigheid op de bestaande

maken. Verder onderzoek is aangewezen. De zone langsheen

bedrijventerreinen onderzocht. Een nieuw regionaal

bedrijventerrein kan ontwikkeld worden ten zuiden van E

enkel kernen in aanmerking kunnen komen die reeds een

429 en ten westen van het kanaal.

goede ontsluiting op het openbaar vervoer kennen of die in
de toekomst een betere ontsluiting zullen krijgen.

De verschillende concentraties van grootschalige kleinhandel te Drogenbos - Sint-Pieters-Leeuw - Halle dienen in

Maximaal inzetten van alternatieven voor de auto

samenhang geanalyseerd en geherstructureerd te worden.

en het wegtransport
Voor de spoorlijn L26 (via Linkebeek , Ukkel, Sint-Job) zal een

De leefbaarheid van de kernen: een

verknoping met de te verlengen tramlijn op de

mobiliteitsvraagstuk

Alsembergsesteenweg en de Nieuwe Stallestraat worden

Om het gebied meer ruimtelijke kwaliteit te bieden zijn

onderzocht. De tramlijn kan op termijn verlengd worden tot

drastische ingrepen nodig. De woonclusters moeten

in Alsemberg, waar hij kan aantakken op de treinlijn

uitgroeien tot clusters met een inherente ruimtelijke

Waterloo-Brussel. Om die reden selecteert de provincie de

kwaliteit afgestemd op een stedelijk woonmilieu. In eerste

Alsembergsesteenweg als secundaire weg type III.

instantie moet hiervoor de mobiliteit worden aangepakt: de

Voor de wegontsluiting van de bedrijvenzone in de Zuidelijke

aanpak van het sluipverkeer en van de

Zennevallei wordt een kamvormige structuur uitgewerkt, die

verkeersleefbaarheidsproblemen is primordiaal.

vertrekt vanaf de E19 als hoofddrager. Via een aantal oost-

In de “Zuidelijke Zennevallei” moeten economische

west georiënteerde ontsluitingen wordt de zone langsheen

ontwikkelingen, die niet meer integreerbaar zijn in het

het kanaal ontsloten. Op deze wijze worden niet alleen de

woonweefsel, worden afgebouwd. De woonclusters dienen

aanliggende dorpskernen van doorgaand verkeer beschermd,

goed afgesloten te worden van de industriële clusters, dmv.

maar kan ook de N6 een meer structurerende rol opnemen

groene buffers en openruimteverbindingen. De

op het vlak van het openbaar vervoer.

verkeersafwikkeling van de economische activiteiten moet
de bestaande kernen zo veel mogelijk ontzien. In de

Behouden van toeristische potenties door het

geselecteerde woonclusters staat de openbaar

optimaliseren van de bestaande toeristisch-

vervoersontsluiting centraal, ook voor de kleinere kernen en

recreatieve knopen

de industriële concentraties.

Het subgebied bezit onmiskenbaar een aantal toeristische

In het suburbaan woonlandschap wordt de druk eerder

potenties door het landschap, de aaneengesloten

veroorzaakt door de moeilijke ontsluiting op het vlak van

boscomplexen van Zoniënwoud en Hallerbos, de

het openbaar vervoer. De verkeersdruk is dan ook

aanwezigheid van een aantal toeristische

voornamelijk afkomstig uit de regio zelf. Om hieraan te

bezienswaardigheden en voorzieningen. Een verdere

verhelpen zullen bij de verdere uitbouw van dit gebied

toeristische ontwikkeling is, gezien de reeds verregaande
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verzadigingsgraad, niet gewenst. Meer mensen hier naar

Landbouw als belangrijkste openruimteactor

toe trekken is niet aanvaardbaar. Beter kan gezocht worden

In de toekomst moet de functie als productiegebied voor de

naar een betere spreiding van de recreanten doorheen het

landbouw bewaard blijven in de luwe vlek. Agrarische

gehele gebied. Om die reden is de uitbouw van een

verbreding is in deze regio mogelijk. Tuinbouw onder glas

recreatief groen netwerk (fietspaden, ruiterpaden,

of plastiek kan enkel indien dit aansluit bij de bebouwde

wandelpaden) aan te raden. Deze routes worden

ruimte van een economisch knooppunt. Ook structurele

opgehangen tussen de verschillende toeristisch-recreatieve

verbreding kan worden ondersteund.

knooppunten en zullen verschillende bezienswaardigheden
in de streek aandoen.

Bovenlokale ontsluiting voornamelijk richten naar
de randen van het gebied

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor het kanaal. Op

De provincie wil het luwe karakter van het gebied zoveel

verschillende plekken zal de aanwezigheid van het kanaal

mogelijk vrijwaren. Bovenlokale ontsluitingen situeren zich

landschappelijk benadrukt worden (bijvoorbeeld door een

daarom zoveel mogelijk aan de randen van het gebied.

bomenrij), zal de relatie van het kanaal met zijn omgeving

>>

sterker worden benadrukt en zullen aanlegkades aangelegd

Ontwikkeling van de open ruimte als symbiose

worden. .

tussen natuur en landschap
Bij de uitbouw van de regio dient rekening gehouden te
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4.5. De luwe vlek

worden met de landbouwactiviteiten die er plaats vinden en
die mede het karakter van de regio bepaald hebben. Een

>>

Kaart 52:

Deelruimte; Verdicht Netwerk - luwe vlek

typerende open ruimte is het resultaat en deze dient
bestendigd en versterkt te worden.

De “luwe vlek” is het gebied ten westen van de A12 en ten

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke

noorden van de N 9, dat in verhouding tot de rest van de

eenheid dient er aandacht geschonken te worden aan het

Verdicht netwerk weinig verstedelijkingsdruk kende.

beperken van de stedelijke druk vanuit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en in mindere mate de andere

De luwe vlek: een openruimtegebied in het

omliggende stedelijke gebieden. Het behoud van de

centrum van de “Vlaamse Ruit”

gedifferentieerde maar relatief open ruimte staat voorop.

De provincie opteert voor het behoud van het typische

Waar de open ruimte het sterkst gefragmenteerd is, zal een

kouterlandschap. In die zin zijn de hoogdynamische

fijnmazig ecologisch netwerk de openruimtefragmenten

ontwikkelingsperspectieven van de Vlaamse Ruit niet van

onderling verbinden, waar dit minder het geval is zal getracht

toepassing op de luwe vlek.

worden de natuurlijke fragmenten via uitbreidingszone aan

elkaar te binden. Hierbij dient aandacht te gaan naar de

blijven. De kernen van de open schicht komen niet in

aanwezige natuurlijke en agrarische structuur en het

aanmerking voor het opvangen van een grote

resulterende, afwisselende landschap.

woondynamiek. Wel zal het voorzieningenniveau van deze

De natuurlijke fragmenten worden door de beekvalleien

kernen meer op recreanten worden afgestemd.

met elkaar verbonden. Deze verbindingen kunnen
ondersteund worden door ingegroende toeristische
fietsnetwerken, wandelroutes of ruiterpaden.

Ontsluiting van de regio maximaal richten op het
openbaar vervoer
De provincie selecteert bijna alle bovenlokale wegen in deze

4.6. De open schicht

regio als secundaire weg III en vraagt daardoor extra
aandacht voor de openbaar vervoersontsluiting. Het nieuwe
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Kaart 53:

Deelruimte: Verdicht Netwerk - open schicht

op- en afrittencomplex E411 aan de Brabantlaan werkt
structurerend voor de ontsluiting van de activiteiten langs

De “open schicht” behelst het gebied dat zich uitstrekt van

de N4 te Jezus-Eik.

het Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Heverleebos, langs de
open kouterlandschappen ter hoogte van Kortenberg,

Open, maar verscheiden...

Herent en Bertem en stroomafwaarts langsheen de

De landschappelijke eigenheid van het zuidelijk gedeelte

Dijlevallei. De “open schicht” sluit aan bij het

van de open schicht dient zoveel mogelijk bewaard te

“Demernetwerk”.

blijven en dient doorwerking te vinden in het
Landinrichtingsproject Brabants Plateau. De provincie wenst

De open schicht: een open wig tussen Leuven,

hier actief aan mee te werken.

Brussel en Mechelen

Het open karakter van het meer centrale gedeelte dient

Vanuit de idee een halt toe te roepen aan de stedelijke

behouden en versterkt.

uitdeining en de verdere verneveling, dient dit open
karakter in de toekomst behouden en verder versterkt te

Verzoenen van grootschalige natuurontwikkeling

worden. Hoogdynamische ontwikkelingen, bovenlokale

met agrarische bedrijvigheid

bedrijvigheid, grootschalige residentiële ontwikkelingen

De maximale uitbouw van de natuurlijke en agrarische

dienen te worden geweerd.

structuur staat voorop. Er wordt gestreefd naar grote
aaneengesloten natuur- of landbouwgehelen. De landbouw

Wonen en economische activiteiten

wordt sterk gerelateerd aan het landschap en de

laagdynamische houden

natuurlijke waarden. De historische druiventeelt in

De uitbouw van de bestaande woonkernen zal beperkt

Tervuren-Huldenberg-Overijse en Hoeilaart is in verval
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geraakt. Ontwikkeling van nieuwe teelten onder glas of
plastiek is in deze regio niet gewenst. Een versnelde
afbraak van verwaarloosde leegstaande constructies, nodig
voor tuinbouw onder glas of plastiek, is noodzakelijk. Waar
de tuinbouw onder glas of plastiek een landschappelijke
meerwaarde biedt, kunnen nieuwe invullingen overwogen
worden.
In deze gehelen kan eveneens een laagdynamisch recreatief
medegebruik ondergebracht worden. Hierbij dient
aandacht te gaan naar de aanwezige natuurlijke en
agrarische structuur en het resulterende, afwisselende
landschap. Structurele verbreding is mogelijk in bestaande
gebouwen. Agrarische ontwikkelingen kunnen enkel op
bestaande bedrijfszetels.
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Een fijnmazig toeristisch-recreatief
knopennetwerk: een toegankelijke open schicht.
Spoorlijnen bieden de mogelijkheid om de recreanten van
de verschillende omliggende stedelijke gebieden een
toegang tot de open schicht te geven. Belangrijkste stations
die hiervoor in aanmerking komen zijn Groenendaal
(Zoniënwoud), Terhulpen (meer van Genval), Sint-JorisWeert (Meerdaalwoud), Oud-Heverlee (Zoete waters,
Meerdalwoud, Heverleebos), Veltem (bossen) en Haacht
(Dijlevallei, jachthaven Kampenhout-Sas,Vijverbossen).

[

Demernetwerk
>>

Kaart 54:

Deelruimte; Demernetwerk

de vallei uiterst kwestbaar.
• Averbode, Zichem en Diest dreigen naar elkaar toe te
groeien. Belangrijke open ruimte verbindingen komen

1. Knelpunten

onder druk te staan.
• De Demervallei heeft de jongste jaren heel wat

1.1. open ruimte

overstromingsproblematieken gekend. Een wijziging in het

• Verlinting en verrastering van het landschap leiden tot

ruimtelijk beleid dringt zich op.

versnippering van de open ruimte. Deze ruimtelijke tendens
– vrijliggende woningen met uitzicht op het landschap –

1.2. bebouwde ruimte

hypothekeert het goed functioneren van de natuurlijke

• De kleinstedelijke gebieden zijn niet in voldoende mate

structuur en brengt de slaagkansen van de landbouw in het
gedrang. Deze ruimtelijke trend kan men voornamelijk ter

aantrekkelijk.
• Aarschot en Diest scoren qua werkgelegenheid, in

hoogte van Begijnendijk en in iets mindere mate ten oosten

vergelijking tot andere kleinstedelijke gebieden binnen de

van Diest (naar Schaffen toe) waarnemen.

provincie Vlaams-Brabant matig tot slecht.

• De wildgroei van weekendverblijven en villawijken
hypothekeert de bestaande openruimtekwaliteiten.
• Aanslibbing van bebouwing tegen op- en afrittencomplexen
leidt tot het onder druk staan van de open ruimte.
• De landbouwfunctie staat onder sterke druk ten gevolge
van de verstedelijkingsdruk.
• De open ruimte in de Demervallei kent een hoge
kwetsbaarheid van de grondlagen omwille van de hoge

• De verlinting en de uitwaaiering van de kleinstedelijke
gebieden naar de open ruimte toe, zorgt voor een
verspreide bebouwing, die nefast is voor de creatie van
stedelijk draagvlak en voorzieningen.
• De lintvormig uitgebouwde handelsvoorzieningen
langsheen de N10 verzwakken het handelsgebeuren in de
kleinstedelijke gebieden Aarschot en Diest.
• Het bedrijventerrein “Molenstede” is gelegen binnen de

grondwatertafel en een doorlatende bodem. Ook de

kwetsbare vallei van het “Zwart Water”, een beek die

aanwezigheid van de hoge natuurwaarden maakt

uitmondt in de Demer. Mogelijke verdere uitbreidingen
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vormen een bedreiging voor de waardevolle natuurlijke

een bedreiging voor de kwetsbare Demervallei.

structuur en fysisch systeem.
• De stations te Aarschot en Diest zijn niet optimaal afgestemd
op het stedelijke weefsel en het stratenpatroon. Hierdoor

2. Potenties

wordt een kwalitatieve uitbouw van de stationsomgevingen
gehypothekeerd.

2.1. open ruimte
• De sterk uitgebouwde noordoost-zuidwest gerichte

1.3. Mobiliteit

bosstructuur en de waardevolle Demervallei vormen

• Verlinting binnen het Demernetwerk verlaagt de slaagkansen

basiselementen voor de verbreiding en verspreiding van fauna

van een efficiënt alternatief voor de auto en bedreigt
bijgevolg de uitbouw van een kwalitatief openbaar en/of
collectief vervoerssysteem.
• Verkeerscongestie treedt op langsheen de invalswegen naar
de stedelijke gebieden en de N10.
• De bereikbaarheid van het station te Aarschot is matig tot
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slecht.
• Door de pendelfunctie van het station te Diest, wordt de stad
geconfronteerd met “wildparkeren”. Daarnaast vormt de
ontsluiting van het station te Diest een belangrijk knelpunt.
• Het bedrijventerrein Molenstede te Diest is slecht ontsloten.
Een degelijke en kwalitatieve uitbouw wordt gehypothekeerd.
• De Demervallei is niet alleen structurerend, maar vormt

en flora. De overgang tussen zand en leem biedt ecologische
mogelijkheden.
• Het beeldbepalende karakter van de beboste heuvelflanken
en -ruggen en het alluvium van de Demer geeft de regio een
sterke identiteit en genereert een aangenaam woon- en
werkklimaat. In de Demervallei situeren er zich de
natuurgebieden van Vlaams en Europees belang, zoals de
bossen van Averbode, de vallei van de Drie beken en de
Demerbroeken.
• De cultuurhistorische relicten en de nog sterk aanwezige
natuurwaarden in het landschap verschaffen potenties naar
het aantrekken van recreatie en toerisme: de kleinstedelijke
gebieden, de kernen Scherpenheuvel en Zichem, de

tegelijkertijd een barrière voor de noord-zuid relaties. Er

kasteelparken, de verspreid liggende oude vierkantshoeves en

bestaan slechts enkele verbindingen over de Demer. Zeker

de beboste noordoost-zuidwest gerichte heuvels.

voor de zachte weggebruiker betekent dit een hindernis.

• Het “Laakproject” biedt nieuwe mogelijkheden voor Aarschot
• Structurele veranderingen treden op binnen de landbouw. Zo

1.4. Toerisme en recreatie

worden elk jaar 20 hectare meer aangegeven. Bovendien

• De inplanting van weekendverblijven en kampeerterreinen

treedt verbreding (zowel agrarische als structurele) op.

vormen een bedreiging voor de ecologische functie van de
zuidwest-noordoost gerichte bosstructuur.
• Toeristisch-recreatieve activiteiten en ontwikkelingen vormen

2.2. bebouwde ruimte
• Diest en Aarschot bezitten de potentie om, gezien hun

cultuurhistorische waarden, hun uitgebouwd ‘shopping’-

3. Ruimtelijke principes

apparaat en een aantal bovenlokale voorzieningen, uit te
groeien tot volwaardige kleinstedelijke gebieden. Zij

Het Demernetwerk: een netwerk van

kunnen een sterke aantrekkingskracht uitoefenen naar de

verschillende ruimtelijke componenten

omliggende regio. De aansluiting op het spoorwegennet

Voor de uitwerking van het “Demernetwerk” kiest de

en het primair en secundair wegennet vormen belangrijke

provincie voor een fijnmazigere oplossing waarbij elk van de

motoren van ontwikkeling.

ruimtelijke componenten deel uitmaakt van een netwerk.

• De ontdekking van de regio - voornamelijk Aarschot - als

Binnen een netwerk komt de samenhang tussen de

vestigingslocatie voor bedrijvigheid biedt kansen voor het

elementen van dezelfde ruimtelijke structuur tot stand door

reduceren van pendelbewegingen en het verstevigen van

lijnvormige verbindende structuren, eerder dan door de

de identiteit van het Demernetwerk.

ruimtelijke nabijheid.
De ruimtelijke aanspraken binnen de regio zijn er zeer divers.

2.3. Mobiliteit

De provincie wenst een beleid uit te stippelen waarin continu

• De regio is, gezien haar ligging en aantakking nabij de

een evenwicht wordt gezocht tussen de (ruimte)behoeften

E314 en de spoorlijn Aarschot-Diest, goed ontsloten.

van de verschillende actoren of onderdelen van de ruimte.
Het Demernetwerk is geen stedelijk netwerk, zoals in het RSV

2.4. Toerisme en recreatie

gedefinieerd. Het is een netwerk van alle verschillende

• Het tot op de dag van vandaag relatief authentiek en gaaf

ruimtelijke structuren en in die zin dus ruimer dan een

gebleven landschap met nog belangrijke restanten van

stedelijk netwerk.

het vroegere Kolenwoud en waardevolle potenties van de

Een verdere verspreiding van de sterk gefragmenteerde

Demervallei genereren een attractieve en afwisselende

nederzettingsstructuur dient een halt toegeroepen te

omgeving.

worden.

• De historische landschappen van Averbode, Zichem en

Het ruimtelijk beleid dient zich te richten op de vrijwaring en

Scherpenheuvel, de cultuurhistorische centra van Diest en

versterking van de lijnelementen (spoor, snelweg, steenweg)

Aarschot en de uitgebouwde kleinstedelijke

en hun functie in het landschap. Nieuwe ontwikkelingen

voorzieningen verschaffen potenties naar het aantrekken

dienen zich te enten op de lijninfrastructuren. Bovendien is er

van toerisme en recreatie.

nood aan een aantal nieuwe dwarsverbindingen. Deze

• De recreatieoorden "De Vijvers" in Averbode en

dwarsverbindingen kunnen enerzijds bestaan uit een aantal

"De Halve Maan" in Diest vormen belangrijke

kleinschalige fiets- en voetgangersverbindingen over de

recreatiepolen.

Demer(vallei) heen, anderzijds is er zeker ook nood aan
noord-zuid gerichte open ruimte en natuurverbindingen.
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Deze dienen vooral de ongebreidelde verlinting langsheen

tot het stedelijk gebied van Diest. Diest zal minimum 25 ha aan

de N10 een halt toe te roepen.

bijkomende bedrijventerreinen moeten opvangen, 45 ha dient
te worden nagestreefd.

Aarschot en Diest als complementaire stedelijke

De herontwikkeling van het bedrijventerrein aan het station

gebieden

van Diest is een prioriteit.

Aarschot en Diest, gelegen binnen het Demernetwerk, dienen

>>
318

een sterkere positie te verwerven in relatie tot de omliggende

Gezien de potenties die de stationsomgeving, zeker in functie

stedelijke gebieden. Ook dient de rol van Aarschot en Diest als

van een multimodale ontsluiting biedt, wenst de provincie de

ontwikkelingspolen binnen het Demernetwerk versterkt te

uitbouw van de stationsomgeving te ondersteunen en

worden. De ruimtelijke dynamiek dient bij voorkeur hun plaats

prioritair te ontwikkelen. Personeelsintensieve functies

te vinden binnen deze twee kleinstedelijke gebieden.

(kantoren en kleinschalige productiebedrijven) en

Beide stedelijke gebieden worden beschouwd als

woonfuncties kunnen hier een optimaal onderkomen vinden.

‘beeldbepalende’ ontwikkelingspolen. Dit betekent dat zij het

Deze functies dienen steeds gemengd voor te komen met

uithangbord van de regio vormen en sterk bijdragen aan de

andere functies en de schaal ervan dient in overeenstemming

identiteits- en beeldvorming van de regio. Beide steden

te zijn met deze van de stad. Deze kantoren kunnen een

hebben een duidelijk eigen gezicht en hebben zeer specifieke

complementair aanbod vormen op het aanbod van het Vlaams

eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Zo kent de bedrijvigheid

Stedelijk gebied rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied

in Aarschot een andere typologie dan deze in Diest en heeft

Leuven. In ieder geval dient de ontsluitingsproblematiek van

Diest op niveau van toeristisch-recreatieve potenties een ander

de hele site bekeken te worden.

profiel dan Aarschot. Door de complementariteit tussen beide
stedelijke gebieden te versterken kan de regio er als geheel op

Daarnaast heeft Diest nood aan ruimte voor meer op

vooruitgaan.

productie en distributie gerichte bedrijven. Hiertoe zal op
korte afstand van de autosnelweg en aansluitend bij de

a. Kleinstedelijk gebied Diest

bestaande bedrijvenzone, een zone afgebakend worden. Een

Het compacte stadsmodel van Diest dient in de toekomst

verdere ontwikkeling van de concentratie van grootschalige

zoveel mogelijk behouden te blijven. Een aantal plekken in

kleinhandel, op de grens van Assent kan niet.

het centrum van Diest, hebben nood aan een opknapbeurt en
bieden plaats voor inbreidingsgerichte projecten. Diest heeft

De herintroductie van de Demer betekent een meerwaarde

aansluitend bij de kern nood aan een aantal bijkomende

voor de kernstad Diest. In het bijzonder moet aandacht besteed

woonontwikkelingen. Webbekom en Kaggevinne kunnen

worden aan de wijze waarop de verbinding naar de open

daar de ruimte voor bieden. Deze kernen worden gerekend

ruimte langsheen de Demervallei gerealiseerd kan worden.

De noordelijke Keiberg, Lazarijberg, zuidelijke Kloosterberg

ruimte voor de ontwikkeling van personeelsintensieve

en oostelijke relicten van de vroegere vestingwallen hebben

functies zoals kantoren. De schaal van de kantoren dient in

een landschappelijke en natuurlijke waarde en worden als

overeenstemming te zijn met deze van Aarschot. De

grensstellende elementen voor het stedelijk gebied Diest

kantoorfunctie dient vermengd met andere functies en

naar voor geschoven.

kunnen een complementair aanbod vormen op het aanbod
van het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel en het

De bereikbaarheid van het station van Diest met de wagen

regionaal stedelijk gebied Leuven. De kantoren kunnen aan

en de bus moet in de toekomst verbeterd worden.

de zijde van de woonlob gecombineerd worden met

Het toeristisch potentieel van Diest kan echter nog versterkt

woningen. Aan de zijde van het industriegebied zou dit ook

worden. Vooral de relatie met het omliggende landschap

de reconversie van een aantal in onbruik geraakte

dient verder versterkt te worden. Ondersteuning door een

bedrijvenzones kunnen stimuleren. De ontsluiting van de

gevarieerd logiesaanbod is essentieel. Zowel zachte als

stationslocatie is hierbij echter essentieel.

harde recreatie dienen aan bod te komen.
In het noorden van de stad biedt het doortrekken van de
b. Kleinstedelijk gebied Aarschot

ring nieuwe mogelijkheden voor de vestiging van eerder

De provincie wenst een verdere uitwaaiering van Aarschot

lokale bedrijven. Het aantrekken van belangrijke regionale

tegen te gaan en kiest resoluut voor een beleid van

bedrijven op enige afstand van de op- en afrit van de

verdichting. Aarschot heeft hiervoor binnen de kernstad

snelweg en op enige afstand van het station wordt niet

ruime mogelijkheden. De kernstad wordt hierbij min of

bepleit. Deze zone kan een oplossing bieden voor de

meer omschreven als het gebied begrensd door de ring.

vestiging van een concentratie van grootschalige

Beperkte uitbreiding, onmiddellijk aanpalend aan deze

kleinhandel, als alternatief voor de uitzwermende

kernstad, kunnen in een aantal gevallen noodzakelijk zijn.

kleinhandel langsheen N10 (zowel in de richting van Heistop-den-Berg, als in de richting van Rillaar) en de N19.

Aarschot bestaat uit twee delen: een deel voor wonen en
een deel voor industrie. Momenteel is de relatie tussen

Om de regionale functie van Aarschot te versterken wordt in

beiden delen gebrekkig. Een afstemming en verbinding zijn

eerste instantie de uitbouw van de stationsomgeving

aangewezen. De stationsomgeving kan hierin een cruciale

bepleit. Naast de mogelijkheden van de stationslocaties

rol spelen. De provincie wenst, samen met de stad Aarschot,

wordt een uitbouw van de bestaande industriezone

in eerste instantie de reconversie en ontwikkeling van de

onderzocht. Op lange termijn moet de optimalisatie van de

stationsomgeving aan te pakken. De woonfunctie wordt er

volledige bedrijvenzone bijkomende ruimte opleveren.

gestimuleerd. Aan beide zijden van de spoorweg is er nog

Aarschot krijgt 45 ha aan bijkomende bedrijventerreinen
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toebedeeld als streefcijfer. Minimum 25 ha dient

de uitbouw van de kernen rekening moeten gehouden

gerealiseerd.

worden met de landschappelijke inpassing van de kern in het
landschap. De uitbouw van de ecologische component is dan

Tussen spoorweg en de brug over de Demer dient de N10

ook essentieel. Dit kan bijvoorbeeld door bij de inrichting van

eerder als “stadsboulevard” uitgebouwd te worden.

het openbaar domein veel meer belang te hechten aan het
plaatsen of behouden van groenelementen (hagen, bomen,

De meeste scholen situeren zich in het noorden van de stad.

oude boomgaarden…), door het opnieuw aanleggen of

De ontsluiting van deze zone in de richting van het centrum

openhouden van voetwegen die de link met de open ruimte

en in de richting van het station is essentieel. Tevens zal deze

verzekeren, door het opstellen van stedenbouwkundige

zone ook steeds in de ontsluiting naar de regio een

voorschriften (of verkavelingvoorschriften) die het groene

belangrijk knooppunt moeten blijven.

karakter van de kern of wijk nastreven… Ook op recreatief
vlak bieden deze groene elementen interessante

Grensstellende elementen bij de afbakening van het

mogelijkheden, ondermeer als eerder informele speelruimten

kleinstedelijk gebied Aarschot zijn: de ruime omgeving van

voor de jongere bewoners van de kern.

Schoonhovenkasteel, de beboste Konijntjesberg met
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Aureliaanstoren en de ’s Hertogenheide, de voormalige

Uitbouwen van bundel infrastructuren als

turfputten, het Vorsendonkbos, Amerbeemd, de omgeving

ondersteuning voor de ruimtelijke ontwikkelingen

van het kasteel van Nieuwland, het Langbroek, Bartelsrot en

De provincie wenst de spoorlijn tussen Diest en Aarschot

de Demervallei. Ten noorden van de stad is de open ruimte

verder uit te bouwen en stopplaatsen langsheen het traject

meer versnipperd. Het is aangewezen om hier een

aan te duiden als ontwikkelingspolen. Op die wijze kan de

verbinding van openruimtefuncties te realiseren in de

ontsluiting maximaal naar het openbaar vervoer gestuurd

richting van de beboste Gijmelberg. Deze

worden.

openruimteverbinding zal echter bestaan uit eerder

Gezien het toeristisch-recreatief belang van de streek, in het

kleinschalige ingesloten groene ruimten of kamers.

bijzonder van een aantal toeristisch-recreatieve
knooppunten (Scherpenheuvel, Zichem, Averbode), kan

Ontwikkelen en verdichten tussenliggende kernen

onderzocht worden of de uitbouw van een specifiek

met goede ontsluitingsmogelijkheden

recreatief openbaar vervoer tot de mogelijkheden behoort.

Voor het Demernetwerk wordt een beleid gevoerd dat een

De provincie zal onderzoeken of een of meerdere extra

verdere uitbreiding van linten en verspreide bebouwing een

fietsverbindingen over de Demer tot de mogelijkheden

halt toeroept.

behoren. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te

Gezien de veelal moeilijke relatie met het landschap, zal bij

worden met de natuurwaarden van de Demervallei.

Erkennen en versterken van de verschillende

landschap moet vermeden worden. Maximaal behoud van

landschappelijke eenheden

de kleinschalige en sterk versplinterde openruimtegehelen

Ondanks het feit dat het Demernetwerk als een geheel

staat voorop. De openruimtefuncties dienen in te spelen op

wordt beschouwd, is het een zeer verscheiden regio.

de hoge verstedelijkingsgraad en bijbehorende resulterende

Landschappelijk komt dit extra tot uiting.

versplintering. Agrarische verbreding naar tuinbouw onder

Om die reden acht de provincie het aangewezen in het

glas of plastiek is mogelijk na afbakening van de agrarische

ruimtelijk beleid verschillende klemtonen te leggen,

macrostructuur. Structurele verbreding naar bedrijven voor

afhankelijk van de landschappelijke eenheden. Deze

tuinaanleg, het conditioneren of kweken van planten of

klemtonen in het ruimtelijk beleid hebben betrekking op de

boomkwekerijen wordt ondersteund.

verschillende thema’s en zijn vooral gericht op het
benadrukken van de (landschappelijke) identiteit van het

De aanwezige bosfragmentjes zijn, ondanks hun beperkte

gebied.

biologische waarde, belangrijke herkenningspunten in het

Op basis van de bestaande ruimtelijke structuur kunnen 4

landschap en moeten als dusdanig behouden blijven.

landschappelijke eenheden onderscheiden worden:
• Rasterlandschap, een sterk versplinterd landschap ten

b. De heuvelbossen

westen van Aarschot en ten noorden van de Demer tot

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze

het perifeer bebouwde landschap van Keerbergen

landschappelijke eenheid dient er prioritair aandacht

• De heuvelbossen, de versnipperde boscomplexen ten
noorden en ten noordoosten van Aarschot.
• Demeralluvium, het natuurlijk overstromingsgebied van
de Demer

geschonken te worden voor het behoud en versterking van
de natuurlijk en typerende bosstructuur en heuvelruggen.
Een verdere aantasting van deze bosstructuur door
bebouwing moet alleszins vermeden worden. De

• Zuidelijk zandleemplateau, ten zuiden van de demer.

bosstructuur dient zo uitgebouwd te worden dat delen

Elk van deze landschappelijke eenheden heeft een eigen

ervan een zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen,

identiteit die in deze regio zeer sterk bepaald wordt door de

paardrijden) ondersteunen.

openruimtefuncties.
De toekomstperspectieven voor de landbouw zijn in deze
a. Rasterlandschap

regio relatief beperkt. Door de aanwezige

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze

landbouwgronden stilaan om te vormen naar bosbouw of

landschappelijke eenheid dient er aandacht geschonken te

boomkwekerijen kan de landbouw de natuurlijke structuur

worden aan het kanaliseren van de bebouwingsdruk naar

versterken. Dit zou bovendien de ruime toeristisch-

de kernen in het gebied. Een verdere verrastering van het

recreatieve potenties versterken. Verbreding naar dit type
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activiteiten wordt m.a.w. ondersteund. De uitbouw van

het behoud en versterking van de agrarische activiteiten, die

nieuwe grootschalige recreatieverblijven wordt niet

in belangrijke mate de kwaliteit van de open ruimte

ondersteund. Voor de vele recreatieve verblijven en

bepalen. Deze agrarische activiteiten ondersteunen ook de

weekendhuizen, die dit gebied versnipperen, zal de

landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

provincie in samenwerking met de gemeenten een

Verschillende holle wegen versterken deze landschappelijke

beleidsplan opstellen.

kwaliteiten. Het behoud van dit open weide- en
akkerlandschap dient versterkt te worden door het

c. Het Demeralluvium
Bij het uitstippelen van het beleid voor deze

(solitaire bomen, houtkanten…). Agrarische verbreding naar

landschappelijke eenheid dient aandacht geschonken te

andere grondgebonden activiteiten kan overwogen

worden aan het maximaal ontwikkelen van deze open

worden, in zoverre ze de openheid van het landschap niet

ruimte en de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Er

aantasten. Structurele verbreding naar recreatieve

dient aandacht geschonken te worden aan de wijze waarop

activiteiten kan in zoverre de constructies en gebouwen

de Demer langs en door Diest, Zichem, Testelt en Aarschot

aansluiten op recreatieve routes.

heen loopt. In het bijzonder dienen ruimtelijke maatregelen
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behouden en aanplanten van kleine landschapelementen

genomen te worden inzake wateroverlast.
Landschapsbeheer of natuuronderhoud wordt
gestimuleerd. Structurele beperking van de agrarische
activiteit in het alluvium is noodzakelijk. Maar het recreatief
medegebruik dient ondersteund en gekanaliseerd te
worden.
De natuurlijke gehelen worden door zo breed mogelijke
natuurverbindingsgebieden met elkaar verbonden.
Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de
verschillende broekgebieden, die door de vele kleine
waterplassen een typerend karakter hebben.
d. Zuidelijk zandleemplateau
Bij het uitstippelen van het beleid voor deze
landschappelijke eenheid dient aandacht geschonken aan

[
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Kaart 55:

Deelruimte; Landelijke Kamer Oost

1.2. Bebouwde ruimte
• Tienen fungeert onvoldoende als centrale
aantrekkingspool binnen de regio en kampt met een

1. Knelpunten

achtergesteld en verouderd industrieel imago.
• Verlinting treedt op. Voornamelijk de Hagelandse heuvels

1.1. open ruimte.

kenmerken zich door een sterk versnipperd en

• De natuur- en landbouwfunctie worden bedreigd door

uitgesmeerd bebouwingspatroon.

residentiële druk: verlinting en verrastering leiden tot

• De gemeenten van de Landelijke Kamer Oost scoren slecht

versnippering van de open ruimte. De aantrekkingskracht

op het gebied van tewerkstellingsplaatsen. Hoge

van de stad Leuven speelt hierin een belangrijke rol. Deze

pendelcijfers leiden tot een evolutie naar ‘slaapdorpen of -

druk manifesteert zich momenteel het sterkst in Bierbeek en

gemeenten’.

Lubbeek, maar deint uit in oostelijke richting.
• De open ruimte en de natuur is er sterk versnipperd, onder
meer door een gebrekkige bescherming in het gewestplan.
• De invloed van infrastructuren en bereikbaarheid op het
nederzettingspatroon is duidelijk herkenbaar. Een

• De gemeenten binnen de landelijke kamer scoren slecht
qua gemiddeld inkomen. Zij zitten onder het VlaamsBrabants gemiddelde.
• De ontsluiting van de veilingen te Zoutleeuw en Glabbeek
is niet optimaal.

bijkomende druk op natuur en landbouw is het resultaat.
• Algemeen kan gesteld worden dat de vallei van de Gete, en
in mindere mate de vallei van de Velpe, de Molenbeek en de

1.3. Lijninfrastructuur
• De lage bevolkingsdichtheid, gepaard gaande met het

Motte, een hoge grondwaterkwetsbaarheid kennen. De

ontbreken van sterk uitgebouwde nederzettingspolen en

Velpe-, Molenbeek- en Mottevallei staan onder sterke

verlinting, verhindert de uitbouw van een efficiënt

residentiële druk.

openbaar vervoer systeem.

• De Gete doorkruist Tienen, maar heeft weinig
belevingswaarde binnen de stad.

• De regio kent geen belangrijke economische polen en is
daarom sterk gericht op Leuven en Brussel. Door de
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gebrekkige openbaar vervoer ontsluiting is de woon-werk

zijn aaneengeregen, en bosvlekken en het Haspengouwse

pendel in en vanuit de Landelijke Kamer Oost sterk

landschap, met zijn kerndorpen oprijzend temidden van

autogericht.

een leemplateau, bepalen in sterke mate de identiteit van
de streek. Deze wordt versterkt door talrijke historische

1.4. Toerisme en recreatie

nederzettingsvormen.

• Het toeristisch–recreatief aanbod is in Landelijke Kamer Oost
duidelijk zwakker dan het aanbod in Limburgs Haspengouw

2.2. bebouwde ruimte
• Economische vestigingen en kleinhandel zijn sterk
geconcentreerd binnen de regio op een aantal goed

2. Potenties

ontsloten punten.
• Oude nederzettingsvormen en historische

2.1. open ruimte

stadslandschappen, zoals de historische kernen van

• De landbouwfunctie werd in het verleden ondersteund en

Zoutleeuw, Tienen en Hoegaarden, verschaffen potenties

gerationaliseerd door onder meer een aantal

naar het aantrekken van toerisme en recreatie.

ruilverkavelingen. Deze invloed werkt nog steeds door tot
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op de dag van vandaag en toont zich in een ruimtelijk

2.3. Mobiliteit

beeld waar landbouw de belangrijkste openruimteactor

• Een mogelijke aanzwengeling van Tienen als motor van

is, samen met de natuurfunctie.
• De natuurfunctie is in de Landelijke Kamer Oost sterk
vertegenwoordigd: we treffen restanten van het eertijds
uitgestrekte Hagelandse bosbestand aan, biologisch
waardevolle, noordzuidgerichte rivier- en beekvalleien...
• De cultuurhistorische relicten en de nog sterk aanwezige

economische ontwikkeling biedt kansen voor het creëren
van bijkomende tewerkstelling en een bijkomend
voorzieningenniveau.
• Het station te Landen wordt aanzien als een regionaal
knooppunt.
• In kader van de invoering van de basismobiliteit dat start

natuurwaarden in het landschap verschaffen potenties

in juli 2003, zal het project “Hageland” via onder andere

naar het aantrekken van recreatie en toerisme: de

een verbetering van het aanbod van de vaste lijnen, extra

historische landschappen, de Vlaamse toontuin in

belbussen en de uitbouw van de sneldienst Diest-Tienen,

Hoegaarden, het natuurdomein Het Vinne in Zoutleeuw,

een verbetering brengen in de problematiek van de sterke

het kasteel van Horst, de talrijke oude hoeves en

autogerichtheid het gebied.

kasteelparken… vormen belangrijke recreatiepolen.
• Het Hagelandse landschap, gekenmerkt door parallelle
beekvalleien en heuvelruggen, waarlangs straatdorpen

2.4. toerisme en recreatie
• Het ‘Gouden Kruispunt’ te St.-Joris-Winge vormt, als

winkelconcentratie binnen de landelijke kamer, een

verbeteren. Een specifiek probleem vormen de vele

mogelijke toeristisch-recreatieve uitvalsbasis voor de

leegstaande militaire domeinen waarvoor de provincie het

noordwestelijke hoek van de landelijke kamer.

initiatief kan nemen om samen met de betrokken gemeenten

• De concentratie van toeristische, recreatieve en culturele

en de militaire overheid de nabestemming te onderzoeken.

elementen in het zuidoostelijk deel van de Landelijke Kamer
Oost biedt potenties voor de uitbouw van een

De open ruimte in de landelijke kamer dient prioritair

samenhangend en complementair toeristisch-recreatief

gereserveerd te worden voor landbouw, natuur en water.

aanbod: een netwerk.

Deze openruimtefuncties dienen evenwichtig ten opzichte
van elkaar en met respect voor de eigenheid van het gebied
ontwikkeld te worden. De kwaliteit van de open ruimte is

3. Ruimtelijke principes

bovendien een belangrijke troef voor het ontplooien en
promoten van een toeristisch-recreatief (mede)gebruik van de

Blijven nastreven van het landelijk karakter

ruimte.

De “Landelijke Kamer Oost” is een landelijke kamer. Dit wil
zeggen dat de ruimte minder versnipperd is dan in andere

Op basis van de bestaande ruimtelijke structuur kunnen 3

delen van de provincie. Grote openruimtegehelen zijn er

landschappelijke eenheden onderscheiden worden:

prominent aanwezig en het landschap wordt sterk bepaald

• Veelkleurig lappendeken, een versplinterd landschap tussen

door het fysisch systeem.
De landbouw in een landelijke kamer is nadrukkelijk
aanwezig. De voor de landbouw minder waardevolle
gebieden worden stap voor stap ingepast in de natuurlijke
structuur. Vooral de vochtige valleigebieden zijn ideale
locaties voor een stil veranderingsproces naar biologisch

Leuven, de N2, de N 223 en de N 3;
• Glooiend sliertenlandschap, vanaf de N 223 tot aan de grens
met Limburg;
• Haspengouws sproetenlandschap, ten zuiden van de N3 en
aansluitend bij het open landbouwgebied in Waals-Brabant
en Luik;

waardevolle gebieden. De provincie wenst de natuurlijke

Elk van deze landschappelijke eenheden heeft een eigen

structuur zoveel mogelijk te vrijwaren, in het bijzonder de

identiteit die in deze regio zeer sterk bepaald wordt door de

valleien. De nederzettingen zijn nog als duidelijk aparte

openruimtefuncties.

entiteiten in het zeer open landschap herkenbaar. Het betreft
over het algemeen vrij compacte en kleine kernen en

a. Veelkleurig lappendeken

gehuchten met een nog duidelijk afleesbaar historisch

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke

patroon. De provincie wenst deze karakteristieken naar de

eenheid dient aandacht te gaan naar het kanaliseren van de

toekomst toe te behouden, te versterken en waar nodig te

stedelijke druk vanuit Leuven. Het maximale behoud van de
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reeds gefragmenteerde open ruimte staat voorop. Hierbij

c. Haspengouws sproetenlandschap

dient aandacht te gaan naar de aanwezige natuurlijke en

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke

agrarische structuur en het resulterende, afwisselende

eenheid dient het unieke ‘openveldlandschap’ maximaal

landschap. Structurele verbreding is mogelijk. Agrarische

bewaard te worden. De agrarische functie heeft een bepalen-

verbreding naar tuinbouw onder glas of plastiek is mogelijk

de rol. Het gebied is belangrijk voor de productielandbouw.

na afbakening van de agrarische macrostructuur.

Zones non-aedificandi zullen hier afgebakend worden. Land-

De natuurlijke fragmenten worden door een fijn stelsel

schappelijk betekent dit onder meer dat door het strategisch

(ecologische infrastructuur, natuurverbindingsgebieden...)

behouden of ontwikkelen van kleine landschapselementen

met elkaar verbonden. Deze verbindingen kunnen ook

het ‘openveldlandschap’ verbeterd kan worden. In tweede

bestaan uit ingegroende toeristische fietsnetwerken,

instantie is aandacht gewenst voor de aanwezige holle wegen.

wandelroutes of ruiterpaden. De uitbouw van het fijnmazig

Tuinbouw onder glas of plastiek is niet gewenst. Structurele

netwerk vormt een aandachtspunt voor de gemeenten. De

verbreding kan aansluitend bij oude hoeves en

provincie zal toezien op de realisatie ervan.

kasteelparken het recreatief medegebruik in de regio
versterken.

b. Glooiend Sliertenlandschap
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Het glooiend sliertenlandschap is een gebied dat essentieel is

Uitbouwen van Tienen tot centrum van de regio

voor de productielandbouw. Agrarische verbreding is

De provincie wil, samen met de stad Tienen en de

aangewezen. Tuinbouw onder glas of plastiek kan niet op

omliggende regio, een beleid voeren waarbij de centrale rol

grote schaal uitgebouwd worden. Bestaande concentraties

van Tienen binnen deze landelijke kamer wordt versterkt,

blijven behouden. Bij de ruimtelijke afweging is de

zodat Tienen haar rol van centrum van en naar de regio ten

landschappelijke toets doorslaggevend. Structurele verbreding

volle kan uitspelen. Tienen zal de komende jaren werk

ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve potenties is

moeten maken van een op citymarketing gericht beleid

mogelijk.

waarin naast wonen en werken ook (cultuur)recreatie,

Algemeen is het aangewezen om de ruimtelijke ontwik-

toerisme en natuur een belangrijke rol zullen spelen. Tienen

kelingen in deze regio vooral te sturen op landschappelijke

beschikt hiertoe over een aantal strategische plekken.

veranderingen naar een groen en aantrekkelijk landschap.
De natuurlijke gehelen dienen versterkt en verder uitgebouwd

Onderzoek moet uitwijzen of de bestaande vesten een vlotte

te worden. Grote delen van de landschappelijke eenheid zijn

verbinding in de toekomst kan blijven garanderen. Hierbij

opgenomen als natuurverbindingsgebieden.

moet eveneens rekening gehouden worden met de

Zichtassen door de bebouwing naar het open landschap zijn

potenties om de vesten uit te bouwen tot een stedelijke en

essentieel.

groene boulevard.

Aanknopingspunten voor de uitbouw van non-

Een compacte, ruimtelijk kwalitatieve concentratie van

stopfietsroutes en hoofdfietsroutes worden gevormd door

grootschalige kleinhandel in het stedelijk gebied kan

de oude spoorlijn Tienen-Zoutleeuw en Tienen -

bijdragen tot de versterking van het kleinstedelijk gebied

Geldenaken. De vesten kunnen, bij de uitbouw als stedelijke

en dient overwogen.

en groene boulevard, een belangrijke fietsroute vormen.
Hierbij wordt gedacht aan de uitbouw van een fietsroute
doorheen Tienen langsheen de Gete.

Een specifieke rol voor Landen
Landen heeft een aantal onmiskenbare troeven, waardoor
de gemeente zich onderscheidt van de andere

Tienen dient zijn positie en relatie met het landschap en

buitengebiedgemeenten binnen de “Landelijke Kamer

fysische en natuurlijke structuren te versterken. De

Oost”. De aanwezigheid van een aantal functies (het station

doorgang van de Gete- en Menevallei biedt kansen voor

en het industrieterrein…) zorgt ervoor dat de kern Landen

een blauwe dooradering en voor verluchting van het

een aantal eerder regionaal georiënteerde bedrijven uit de

stedelijk weefsel van Tienen. De in onbruik geraakte

agro-sector kan aantrekken.

bezinkbekkens ten noordoosten van de stad, de kalkvijvers,
enz. zijn mogelijke aanknopingspunten.

Landelijk wonen mogelijk houden maar sturen
naar de goed ontsloten geselecteerde kernen

Gezien de nabijheid van Leuven kan Tienen ook op het vlak

De provincie wenst de karakteristieken van het nog

van wonen een gedeelte van de taakstelling van Leuven op

duidelijk afleesbaar historisch patroon naar de toekomst

zich nemen. Daartoe dient evenwel het vestigingsklimaat in

toe te behouden, te versterken en waar nodig te

Tienen opgewaardeerd te worden. De omliggende

verbeteren.

ruilverkavelingen zullen als grensstellende elementen voor

De provincie wenst nieuwe inname van grondoppervlakte

de afbakening van het stedelijk gebied Tienen gehanteerd

voor wonen te beperken en wil wonen in de geselecteerde

worden.

kernen, gelegen in goed ontsloten gebieden, stimuleren.
Om het landelijk karakter van de regio te bewaren is het

Bij de afbakening van het kleinstedelijk Gebied Tienen zal

noodzakelijk dat de kernen zich maximaal in het landschap

de provincie de nodige ruimte voor bedrijvigheid voorzien

integreren. De uitbouw van de ecologische component van

en samen met de stad Tienen alle noodzakelijke partners

de bebouwde ruimte staat hierbij voorop.

samenbrengen. De provincie voorziet minimaal 35 ha aan
bijkomende bedrijventerreinen. Als streefcijfer wordt 75 ha

Maximaal benutten van de toeristisch-recreatieve

vooropgesteld. Prioritair zal de provincie de reconversie van

potenties

de stationsomgeving van Tienen aanpakken.

Voor de herwaardering van de regio wenst de provincie de
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aanwezige landschappelijke kwaliteiten te gebruiken om de
regio toeristisch-recreatief te promoten. De toeristischrecreatieve activiteit kan nieuwe impulsen in de regio
genereren, in zoverre deze rekening houden met de
landschappelijke kwaliteit. Omgekeerd kan de uitbouw van
de natuurlijke structuur in de regio een duwtje in de rug
krijgen door de toeristisch-recreatieve aandacht voor
natuur- en landschapbeleving.
De Landelijke Kamer Oost sluit aan bij het Limburgse
Haspengouw, een streek die op dit ogenblik op toeristischrecreatief vlak zeer goed scoort. In deze streek is een
uitgebreid logiesaanbod voorhanden en zijn vele fietsroutes
uitgestippeld, aangelegd en bewegwijzerd… Op zeer korte
termijn kan de toeristisch-recreatieve uitbouw van de
Landelijke Kamer Oost mee opgehangen worden aan het
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succes van het Limburgse Haspengouw. Dit betekent dat
toeristische fietsroutes grensoverschrijdend moeten
uitgewerkt worden (wat ten andere nu reeds aan het
gebeuren is), dat logiesmogelijkheden in Vlaams-Brabant
zich richten naar de Limburgse recreant… Intussen dient
dringend werk gemaakt van een volwaardige uitbouw van
de toeristische potenties van de Landelijke Kamer Oost zelf.
De militaire luchthaven te Goetsenhoven biedt bovendien
de mogelijkheid om hoogdynamische recreatie een plaats te
bieden.

[

Landelijke kamer west
>>

Kaart 56:

Deelruimte; Landelijke Kamer West

1.2. bebouwde ruimte
• De verlinting en de uitwaaiering van bebouwing, is nefast
voor de creatie van een voldoende draagvlak voor

1. Knelpunten

voorzieningen.
• Het bedrijventerrein en de kern Galmaarden zijn gelegen

1.1. Open ruimte

binnen de ecologisch en landschappelijk kwetsbare

• Verlinting en verrastering van het landschap leiden tot

Markvallei. Mogelijke verdere uitbreidingen vormen een

versnippering van de open ruimte. Deze ruimtelijke

bedreiging voor de waardevolle natuurlijke structuur, het

tendens – vrijliggende woningen met uitzicht op het

fysisch systeem en het landschap.

landschap – hypothekeert het goed functioneren van de

• Tal van bedrijven bevinden zich in zonevreemde toestand.
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natuurlijke structuur en brengt de slaagkansen van de
landbouw in het gedrang.
• De landbouwfunctie wordt bedreigd ten gevolge van de
residentiële en recreatieve druk.
• De open ruimte in de Markvallei kent een hoge
kwetsbaarheid omwille van de hoge grondwatertafel en
de hoge doorlaatbaarheid van de bodem. Deze wordt
bedreigd door de druk van verdere ruimtelijke

1.3. lijninfrastructuren
• Verlinting binnen de Landelijke Kamer West verlaagt de
slaagkansen van een efficiënt alternatief voor de auto en
bedreigt bijgevolg de uitbouw van een kwalitatief
openbaar en/of collectief vervoerssysteem.
• Verkeerscongestie treedt op langsheen de invalswegen
naar de stedelijke gebieden, zoals de N8, de N7 en de N282.

ontwikkelingen en activiteiten.
• De Markvallei herbergt veel waardevolle
cultuurhistorische potenties. Ruimtelijke ontwikkelingen

>>

1.4. toerisme en recreatie
• Toeristisch-recreatieve activiteiten en ontwikkelingen

brengen de waardevolle cultuurhistorische potenties van

vormen een bedreiging voor het nog gave landschap van

de Markvallei in gevaar.

de Landelijke Kamer West, en in het bijzonder de
kwetsbare Markvallei.

2. Potenties

slecht. Recent is het streekvervoer in het Pajottenland
echter sterk verbeterd, waardoor het openbaar vervoer in

2.1. open ruimte

de regio op de weekdagen op het niveau van de

• Het glooiend en sterk door waterlopen versneden

basismobiliteit is gebracht.

landschap, de Markvallei en de over het algemeen nog in
sterke mate aanwezige relicten van traditionele

2.4. toerisme en recreatie

landschappen, geven de regio een sterke identiteit en

Het relatief authentiek en gaaf gebleven landschap met de

genereren een aangenaam woon- en werkklimaat.

waardevolle potenties van de Markvallei, genereert een

• De cultuurhistorische relicten en de nog sterk aanwezige

attractieve omgeving.

natuurwaarden in het landschap verschaffen potenties naar
het aantrekken van zachte recreatie en beperkt toerisme:
de Markvallei, de historische kernen (zoals Bogaarden en

3. Ruimtelijke principes

Bellingen), de aangrenzende kasteelparken en -domeinen,
de verspreid liggende oude vierkantshoeves…
• Structurele veranderingen treden op binnen de landbouw.
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Maximaal behouden van het landelijk karakter
Ook deze deelruimte is een landelijke kamer. In vergelijking met

Zo worden elk jaar 30 hectare meer aangegeven. Dit duidt

de andere gebieden van de provincie komen er nog

op een toenemende belangstelling vanuit de land- en

aaneengesloten openruimtegehelen voor en wordt het

tuinbouw.

landschap sterk bepaald door het fysisch systeem. De bestaande
ruimtelijke structuur wordt getypeerde door de ruilverkaveling,

2.2. bebouwde ruimte

wat getuigt van de nadrukkelijke aanwezigheid van de

• In de Landelijke Kamer West zijn geen echte

landbouw in de Landelijke Kamer West.

ontwikkelingspolen voorhanden. Het landelijk en

De open ruimte wordt in eerste instantie gereserveerd voor de

cultuurhistorisch karakter van de kernen overheerst. Deze

landbouw, natuur en water. Deze functies dienen evenwichtig

dragen bij tot een aangenaam woon- en werkklimaat.

ten opzichte van elkaar en met respect voor de eigenheid van
het gebied ontwikkeld te worden. De gebieden, die voor de

2.3. lijninfrastructuren

landbouw minder waardevol zijn, worden ingeschakeld in de

• De regio is, gezien haar ligging tussen N8 (en verder naar

natuurlijke structuur. Dit geldt in het bijzonder voor de vochtige

het noorden toe E40), de N7 en A8, doorkruist door de

valleigebied.

N285, N255 en de N28, matig tot voldoende ontsloten voor
het autoverkeer.
• De openbare vervoersontsluiting was tot 2002 matig tot

Verder wenst de provincie de karakteristieken van de nog vrij
compacte en kleine kernen en gehuchten te behouden, te

versterken en waar nodig te verbeteren. Hierbij gaat een

Tuinbouw onder glas of plastiek is niet gewenst. Structurele

bijzondere aandacht naar de afstemming van de kernen met

verbreding kan aansluitend bij oude hoeves en

de kwaliteit van de open ruimte en het landschap. De

kasteelparken en het recreatief medegebruik in de regio

uitbouw van de ecologische component van de bebouwde

versterken.

ruimte staat voorop.
b. Groen heuvellandschap
De provincie beschouwt de kwaliteit van de open ruimte als

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze

een belangrijke troef voor het ontplooien en promoten van

landschappelijke eenheid dient er aandacht geschonken te

een toeristisch recreatief (mede) gebruik van de ruimte.

worden aan het samengaan van de agrarische structuur en
de natuurlijke structuur. Het groen heuvellandschap heeft

Op basis van de bestaande ruimtelijke structuur kunnen 3

op het vlak van toerisme en recreatie de beste troeven in

landschappelijke eenheden onderscheiden worden:

handen.

• Glooiend landbouwlandschap, ten zuiden van de Mark en
Zuunbeek/Belingenbeek en aansluitend bij het Waals

Agrarische verbreding is aangewezen. Tuinbouw onder glas

Gewest.

of plastiek is uitgesloten. Structurele verbreding ter

• Groen Heuvellandschap, tussen de Markvallei, de N 285 en
de Grote Molenbeek
• Ingesneden valleilandschap, het gebied ten oosten van de
N 285 en ten noorden van de Zuunbeek

ondersteuning van de toeristisch-recreatieve potenties is
mogelijk.
Algemeen is het aangewezen om de ruimtelijke
ontwikkelingen in deze regio vooral te sturen naar
landschappelijke veranderingen gericht op een groen en

a. Glooiend landbouwlandschap

aantrekkelijk landschap. Hoogdynamische ontwikkelingen

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschap-

dienen dan ook beperkt te worden.

pelijke eenheid dient het unieke ‘openveldlandschap’

De natuurlijke gehelen dienen versterkt en verder

maximaal bewaard te worden. De agrarische functie heeft

uitgebouwd te worden. Grote delen van de

een bepalende rol. Landschappelijk betekent dit onder meer

landschappelijke eenheid zijn opgenomen als

dat door het strategisch behouden of ontwikkelen van

natuurverbindingsgebieden.

kleine landschapselementen het ‘openveldlandschap’
verbeterd kan worden. In tweede instantie is aandacht

c. Ingesneden valleilandschap

gewenst voor de aanwezige holle wegen.

Bij het uitstippelen van het beleid voor deze

In kader van de differentiatie van de agrarische structuur

landschappelijke eenheid dient er aandacht geschonken te

zullen zones-non-aedificandi afgebakend worden.

worden aan het beperken van de stedelijke druk vanuit het
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het maximale behoud van

noodzakelijk dat de kernen zich maximaal in het landschap

de eerder gefragmenteerde open ruimte staat voorop.

integreren. De uitbouw van de ecologische component van

Hierbij dient aandacht te gaan naar de aanwezige

de bebouwde ruimte staat hierbij voorop.

natuurlijke en agrarische structuur en het resulterende,
afwisselende landschap. Structurele verbreding is mogelijk
in bestaande gebouwen. Nieuwe agrarische bedrijfszetels
kunnen slechts ingeplant worden indien deze de kwaliteit
van het omliggende landschap niet verstoren. Agrarische
verbreding naar tuinbouw onder glas of plastiek is mogelijk
in de nabijheid van de economische knooppunten na
afbakening van de agrarische macrostructuur.
Richten van hoogdynamische ontwikkelingen
naar de randen van het gebied
De flankerende ontwikkelingspolen Halle, Edingen,
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Geraardsbergen, Ninove en in tweede orde het Vlaams
Stedelijk Gebied rond Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk
gewest dienen deze taak op zich te nemen. Deze
ontwikkelingspolen zijn beter ontsloten dan enige kern in de
landelijke kamer, hebben een uitgebreider
voorzieningenniveau en hebben een groter inwonersaantal.
Ontwikkelingen moeten afgestemd zijn op de kwaliteiten van
de open ruimte en het omliggende landschap. De agrarische,
natuurlijke en landschappelijke structuur blijven prioritair.
Landelijk wonen mogelijk houden maar sturen
naar de goed ontsloten geselecteerde kernen
De provincie wenst de karakteristieken van het nog duidelijk
afleesbaar historisch patroon naar de toekomst toe te
behouden, te versterken en waar nodig te verbeteren.
Om het landelijk karakter van de regio te bewaren is het

[

Gebiedsgerichte acties
De provincie wenst actief aan mee te werken aan het

Zuidelijke Zennevallei wordt verder uitgewerkt in functie van

landinrichtingsproject Brabant Plateau.

de verdere economische ontwikkeling van de regio.

De provincie werkt samen met de gemeenten aan de realisatie

De provincie zal bij prioriteit in het Verdicht Netwerk gebied

van de Groene Corridor.

het Regionet Brabant-Brussel de komende jaren trachten te
realiseren, samen met alle betrokken partners

Zones-non-aedificandi zullen afgebakend worden in Glooiend

(vervoersmaatschappijen, de wegbeheerders, de gemeenten

Landbouwlandschap en Haspengouws Sproetenlandschap.

en eventueel derde (private) partners). Bovendien zal zij, in
functie van de uitbouw van het Regionet Brabant-Brussel,

De provincie zal, in samenwerking met de gemeenten, een

maximaal de doorstromingsmaatregelen nastreven die in het

beleidsplan opstellen voor de vele recreatieve verblijven en

Regionet zijn opgenomen.

weekendhuizen ten noorden van de Demer, met name in het
gebied Heuvelbossen.

Bij de opmaak van het streefbeeld van de A8 door het
Vlaamse Gewest wenst de provincie nauw betrokken te

Prioritair zal de provincie de reconversie van de

worden. Bij voorkeur verloopt het afbakeningsproces voor het

stationsomgeving van Tienen aanpakken.

stedelijk gebied Halle samen met deze streefbeeldstudie.

De provincie zal, in samenwerking met de betrokken

De provincie onderzoekt voor de uitbouw van het Regionet

gemeenten en beleidsinstanties, voor de verschillende

Brabant-Brussel prioritair de mogelijkheid voor de aanleg van

economische knooppunten een RUP opstellen voor het

een lightrailverbinding van Brussel naar Leuven via Tervuren

afbakenen van de regionale bedrijventerreinen. Bij de

en van Brussel naar Boom via Londerzeel.

opmaak van dit RUP zal een duurzame ontwikkeling voorop
staan.
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V
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Synthese gewenste ruimtelijke structuur
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Kaart 57:

Synthese; gewenste ruimtelijke structuur

Landbouw als medebeheerder van de open ruimte
De openruimtegehelen en -fragmenten van Vlaams-Brabant

Tweedelige structuur van de Vlaamse Ruit

worden gedifferentieerd en gerelateerd met andere

De provincie geeft haar interpretatie van de “Vlaamse Ruit”

functies en activiteiten. De landbouw heeft een belangrijke

waarbij de identiteit van de verschillende bebouwde en

rol voor het vrijwaren van de openruimtegehelen van de

openruimtefragmenten wordt versterkt. De invloed die

Landelijke Kamer oost en Landelijke Kamer West. Hierdoor

uitgaat van het Brussels Hoofdstedelijk gewest positief aan

kan het landelijk karakter gevrijwaard worden.

te wenden. In de gebieden die niet behoren tot de

Binnen de sterk verstedelijkte gebieden staat de agrarische

“Vlaamse Ruit”, wil de provincie het landelijk karakter

structuur mee in voor het openhouden van de nog

vrijwaren en het landelijk wonen mogelijk houden

aanwezige openruimtefragmenten die onder sterke
verstedelijkingsdruk staan.

Rivier- en beekvalleien als dragers van de open
ruimte
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Versterking van de stedelijke gebieden

De structurerende rivier- en beekvalleien zijn dragers van de

In de sterk verstedelijkte gebieden worden de potenties, die

open ruimte en ondersteunen de natuurlijke en

ontstaan door de aanwezigheid van Brussel, Leuven en een

landschappelijke structuur. Het rivier- en beekstelsel van de

aantal regionale en internationale polen en attractiepunten,

Dender, de Mark, de Zenne, de Dijle, de Demer en de Getes

maximaal aangewend. De economische mogelijkheden

bewerkstelligen in belangrijke mate de samenhang binnen

worden vooral gericht naar de hoogdynamische en/of

Vlaams-Brabant. De provincie wenst dit te versterken en het

personeelsintensieve activiteiten met de luchthavenregio als

rivier- en beekstelsel te hanteren als fysische onderlegger

belangrijkste economische motor. De stedelijke gebieden

van de gewenste ruimtelijke structuur.

(het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel, Leuven, Aarschot,
Asse, Diest, Halle en Tienen) worden versterkt. Er wordt een

Riviervalleien en boscomplexen als dragers van de

stedelijkgebiedbeleid gevoerd met ontwikkeling,

natuurlijke structuur

concentratie en verdichting als uitgangspunten. Omwille

De gewenste natuurlijke structuur bestaat uit de

van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit gaat een

natuurwaarden die verbonden zijn met de rivier-en

bijzondere aandacht naar de open ruimten in en rond deze

beekvalleien en de bosgebieden op het Brabants plateau

stedelijke gebieden.

(de gordel Hallerbos-Zoniënbos-Meerdaalwoud-

De natuurfragmenten en cultuurelementen van de

Heverleebos), langsheen de Demer en op de

verstedelijkte gebieden vormen de kapstok voor toerisme en

getuigenheuvels.

recreatie.
De economische knooppunten zijn de stedelijke gebieden

en Londerzeel en Ternat. Rekening houdend met de

Uitbouw van toeristisch-recreatieve netwerken

economische potenties van het gebied wordt een

De provincie wenst een aantal toeristisch-recreatieve

economisch netwerk van provinciaal niveau aangeduid: de

netwerken uit te bouwen, waarin gestreefd wordt naar

zuidelijke Zennevallei.

complementariteit van de toeristisch-recreatieve
voorzieningen,versterking van hoogdynamische toeristisch-

De Vlaamse Ruit: een gedifferentieerd beleid

recreatieve infrastructuur in een aantal punten en maximaal

In de Vlaamse Ruit zelf wordt een duidelijk onderscheid

recreatief medegebruik van de openruimte-elementen. De

gemaakt tussen de gebieden waar wonen wordt

provincie zal 6 netwerken uitbouwen: het stedelijke

gestimuleerd (binnen de door het Gewest te bepalen

toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel, het Vlaams

grenzen) en gebieden waar een eerder luwe ontwikkeling

–Brabants kanalen –en rivierengebied, het toeristisch-

wordt nagestreefd.

recreatief netwerk van de Landelijke kamer west, het
toeristisch-recreatief netwerk van de Landelijke kamer oost,

Mobiliteit als sturend gegeven

het Dijlenetwerk en het Demernetwerk.

De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden
gestuurd in functie van de mogelijkheden op het vlak van
de mobiliteit. Dit betekent dat de infrastructuurbundels
fungeren als de dragers van de ruimtelijke ontwikkelingen.
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Stimuleren van het wonen in het buitengebied in
de goed ontsloten geselecteerde kernen
In het buitengebied dienen in de eerste plaats de
geselecteerde kernen gelegen langs de
infrastructuurbundels, de behoefte aan wonen en lokale
bedrijvigheid voor het buitengebied op te vangen. In de
andere gebieden (met een landelijk en/ of open karakter)
wordt het woonaanbod beperkt. De historische
nederzettingen moeten geherwaardeerd worden en
kwalitatief ontwikkeld. Het landschap wordt maximaal
bewaard of in ere hersteld en kan de toeristisch-recreatieve
potenties van het buitengebied ondersteunen.
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Overleg en acties
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Het hiervoor geschetste ruimtelijk wensbeeld kan maar
gerealiseerd worden indien de provincie initiatief neemt om

[

een aantal acties op te zetten en indien alle andere

1. Overleg en samenwerking
betrokken partners maximaal gestimuleerd worden om mee
Wil men tot een coherent ruimtelijk beleid komen, dan is
te werken aan de realisatie van de gewenste ruimtelijke

afstemming met de gemeenten, de aangrenzende
provincies, en de gewesten noodzakelijk. De provincie zal

structuur.

initiatief nemen tot regelmatig overleg met de andere
overheden om afstemming en een aantal ruimtelijke
discrepanties tussen de ruimtelijke plandocumenten

In het eerste hoofdstuk worden aspecten vermeld waarvoor

behandelen.

overleg en samenwerking met andere overheden
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noodzakelijk zijn.

Open ruimte
De provincie wenst maximaal gebruik te maken van

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van instrumenten die

overlegkanalen met aangrenzend provincies en de

kunnen aangewend worden om de gewenste ruimtelijke

gewesten om de provinciegrensoverschrijdende delen van

ontwikkelingen te sturen.

de natuurverbindingsgebieden en de ecologisch
infrastructuur van bovenlokaal belang verder te

In hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de acties die de

ontwikkelen.

provincie zal ondernemen.
Verder overleg met de provincie Antwerpen met betrekking
Aspecten die onderwerp zijn voor onderhandelingen met

de grensoverschrijdende natuurgebieden (Lippelobos,

het Vlaams gewest, worden vermeld onder hoofdstuk 4

Malderenbos) dringt zich op.
De provincie wenst actief mee te werken aan de

Tenslotte wordt een provinciaal toetskader aangereikt voor

landschapsinrichtingsprojecten.

lokale overheden. Deze bepalingen zijn richtinggevend bij
de goedkeuring van de gemeentelijke structuurplannen.

Het Pajottenland kent een aantal uitzonderlijke
landschapssituaties in het grensgebied met de provincies

Oost-Vlaanderen en Henegouwen, door de aansluiting van

2. Instrumenten

de provinciale landschapsstructuur op de Dendervallei (o.a.
Wellemeersen) en op enkele boscomplexen (Neigembos;

Volgende beleidsinstrumenten kunnen door de provincie

Raspaillebos-Moerbekebos-Karkoolbos; Akrenbos;

aangewend worden om de gewenste ruimtelijke

Lembeekbos). Het landschapsbeleid moet in overleg tussen

ontwikkelingen te realiseren:

de verschillende provincies op elkaar worden afgestemd.

• plattelandsbeleid en plattelandsontwikkeling;
• ruilverkaveling, land- en natuurinrichting;

Mobiliteit

• beheersovereenkomsten met landbouwers;

De provincie wenst nauw betrokken te zijn bij de opmaak

• publiek-private samenwerking. De provincie zal hiertoe

van het streefbeeld van de A8. Bij voorkeur verloopt het

samen met de betrokken overheidsinstellingen een duidelijk

afbakeningsproces voor het stedelijk gebied Halle samen met

kader schetsen waarbinnen één of meerdere private

deze streefbeeldstudie.

partners kunnen handelen. Dit kader zal niet enkel
ruimtelijke aspecten vastelggen, maar kan ook kwalitatieve

De provincie Vlaams-Brabant opteert voor een rechtstreekse

doelstellingen bevatten. De provincie zalminimaal één

ontsluiting van Sint-Truiden naar de E40/A3 en pleit voor

pilootproject opstarten waarin de mogelijkheden van een

onderzoek omtrent de verbinding via Heers-Borgworm. De

PPS getoetst worden. Dit pilootproject zal betrekking

N80, noch de reservatiestrook op het gewestplan richting

hebben op één van de aangeduide stationsomgevingen.

Velm, komen in aanmerking voor deze nieuwe verbinding.

• Monumentenwacht, onderhoudspremies voor waardevolle

De provincie Vlaams-Brabant zal hiervoor overleg plegen

gebouwen en restauratiepremies voor beschermde

met de provincie Limburg, Het Vlaams Gewest, AWV Vlaams-

monumenten;

Brabant en AWV Limburg. De aanwezige filters

• Europese projecten;

(doortochten…) op de N3 dienen behouden.

• decreet integraal waterbeheer;
• Bosbeheer;

De provincie streeft er naar om in het bijzonder samen met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de specifieke problemen

• Grondbeleid, in samenwerking met intercommunales,
gemeentebesturen...;

omtrent ruimtelijke ordening en mobiliteit een regelmatig

• Landschapsbeheersplan;

overleg te houden ten einde een oplossing te formuleren over

• Distributie-planologisch onderzoek…;

de grensoverschrijdende problemen, zoals de ontwikkeling

• Milieubeleidsplan;

van de luchthaven, de ontsluitingsproblematiek…

• Mobiliteitseffectenrapport;
• …
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3. Acties

Bebouwde ruimte
De provincie zal voor de afbakening van de kleinstedelijke

Open ruimte

gebieden een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen met

De provincie zal de natuurverbindingsgebieden en

aanduiding van concrete acties.

ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang in de
ruimtelijke uitvoeringsplannen afbakenen.

De provincie zal met betrekking tot de problematiek van
permanent wonen in tweede verblijven, voor clusters in de

De provincie zal de agrarische macrostructuur differentiëren

gemeente een afweging maken en eventueel maatregelen

en kan daartoe de nodige uitvoeringsplannen opmaken.

nemen om deze clusters in een RUP op te nemen, (in zover
deze problematiek niet door het Vlaamse Gewest dient

De gebieden met mogelijkheden tot structurele verbreding

opgenomen te worden, bijvoorbeeld bij ligging in een GEN

zullen door de provincie in ruimtelijke uitvoeringsplannen

of GENO). De provincie kan ruimtelijk uitvoeringsplannen

worden afgebakend.

opstellen ter afbakening van cultureel erfgoed van
bovenlokaal belang.

De provincie zal de openruimteverbindingen afbakenen in
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uitvoeringsplannen.

De provincie zal de doortrekkersterreinen door middel van
provinciale uitvoeringsplannen afbakenen.

De provincie zal ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken
voor het afbakenen en realiseren van overstromings-

De provincie zal door haar medewerking te verlenen aan

gebieden, spaar- en wachtbekkens en bufferreservoirs.

voorbeeldprojecten en het opstellen van een praktijkboek
de gemeenten bijstaan in het kwalitatief ontwikkelen van

De provincie wenst binnen het beleid inzake ruimtelijke

de kernen.

ordening een ondersteunende en faciliterende functie te
vervullen ten aanzien van een integraal waterbeheer. Zij kan

Voor de afbakening van de regionale bedrijventerreinen

hiertoe stedenbouwkundige verordeningen ter

binnen de economische knooppunten zal de provincie

ondersteuning van het integraal waterbeheer opmaken.

ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken. De provincie zal
initiatiefnemers/ontwikkelaars bijstaan in de duurzame

De provincie kan het initiatief nemen tot de opmaak van

ontwikkeling van de bedrijvenzones door haar

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de

medewerking te verlenen aan voorbeeldprojecten en het

inplanting, uitbreiding en herbestemming van rioolwater-

opstellen van een leidraad.

zuiveringsinstallaties.

Om het uitgestippelde beleid inzake kleinhandel te

De provincie zal het Regionet Brabant-Brussel de komende

realiseren kan de provincie overgaan tot het opmaken van

jaren trachten te realiseren samen met alle betrokken

provinciale uitvoeringsplannen en/of provinciale

partners (vervoersmaatschappijen, de wegbeheerders, de

verordeningen. Concentraties van grootschalige kleinhandel

gemeenten en eventueel derde (private) partners).

worden afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De

Bovendien zal zij, in functie van de uitbouw van het

provincie zal tevens een coördinerende rol opnemen ten

Regionet Brabant-Brussel, maximaal de

einde de ruimtelijke kwaliteiten van dit soort gebieden te

doorstromingsmaatregelen nastreven die in het Regionet

verbeteren. Tegelijkertijd zal de provincie actie ondernemen

zijn opgenomen.

om de ongebreidelde ontwikkelingen van kleinhandel
langsheen de invalswegen tegen te gaan.

De provincie zal samen met de stad Leuven en de betrokken
partners de mogelijkheden van het inzetten van een

De provincie zal samen met de GOM Vlaams-Brabant, de

lightrailsysteem onderzoeken. De provincie benadrukt het

betrokken gemeentebesturen en de vervoersmaatschappijen

belang van het bewaren en het ontwikkelen van belangrijke

acties ondernemen om potentiële stationsomgevingen in de

openruimtegebieden.

kleinstedelijke gebieden te ontwikkelen als vestigingsplaats
voor persoonsintensieve bedrijven.

De provincie wenst de nodige maatregelen te treffen met
het oog op een goede ontsluiting van de luchthaven van

Mobiliteit

Zaventem.

De provincie wenst de inrichtingscriteria voor de openbare
vervoersknooppunten verder te ontwikkelen. Voor de

Toerisme en recreatie

stations, niet geselecteerd in het RSV, kan de provincie

De provincie zal voor bestaande en nieuwe hoogdynamische

ruimtelijke maatregelen treffen ter bevordering van de

toeristisch-recreatieve infrastructuur een provinciaal

multimodaliteit en intermodaliteit.

ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen. De rockweide te
Werchter komt hiervoor in de eerste plaats in aanmerking.

Door het opstellen van streefbeelden voor de secundaire
wegen zal de provincie uitspraken doen over de gewenste

De provincie zal, in functie van de selectie van een aantal

inrichting. De ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden

terreinen voor permanente omlopen voor motorcross met

worden, waar nodig door middel van het opstellen van een

trainingsfaciliteiten, een locatie aanduiden die in

RUP, beperkt of gestimuleerd.

gewestelijke of provinciale uitvoeringsplannen zal verankerd
worden.
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De provincie zal een ruimtelijke afweging maken en indien

deze regeling prioritair in aanmerking. De provincie zal dit

ruimtelijk verantwoord een provinciaal ruimtelijk

principe ook hanteren bij de afbakening van de

uitvoeringsplan opstellen voor "Duisburg Militaire Golfclub"

kleinstedelijke gebieden. De provincie suggereert de

te Tervuren.

opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan,
waarbij, in samenspraak met de betrokken gemeenten, een
aantal kernen van deze opheffing van deze

4. Onderhandelingen

hoogtebeperking kunnen uitgesloten worden.

Open ruimte

De provincie wenst betrokken te zijn bij de uitwerking van

De provincie Vlaams-Brabant vraagt het Vlaams Gewest bij

de visie op de Vlaamse Ruit en hanteert de

het opstellen van gewestelijke ruimtelijke

ontwikkelingsperspectieven voor de deelruimte “Verdicht

uitvoeringsplannen voor ontginningsgebieden, een

Netwerk” als kader voor de bespreking hieromtrent.

nabestemming te voorzien in samenspraak en dialoog met
de provincie Vlaams-Brabant.

De afbakening van en het bepalen van de
ontwikkelingsperspectieven voor het Vlaams Stedelijk
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Bebouwde ruimte

Gebied rond Brussel is een Vlaamse bevoegdheid. De

De provincie wenst reeds in een zeer vroeg stadium

provincie Vlaams-Brabant pleit voor een intensief overleg en

betrokken te worden bij de fundamentele herziening van

samenwerking tussen de provincie, het Vlaamse en het

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, in het bijzonder

Brussels Hoofdstedelijke gewest.

met betrekking tot de formulering van de taakstellingen.
Indien de potentieel stedelijke kernen Vilvoorde, Kassei en
De provincie bepleit bij het Vlaamse Gewest en de

Koningslo (Vilvoorde) niet worden opgenomen binnen en

gemeenten dat het aantal bouwlagen in de stedelijke

het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, dan zal de

kernen, hoofddorpen en woonkernen plaatselijk zou

provincie aandringen bij het Vlaams Gewest om deze het

vastgesteld worden met het oog op het verhogen van de

statuut van een kleinstedelijk gebied toe te kennen.

bebouwingsdichtheid en het verhogen van het
woonaanbod. Hierbij zal rekening gehouden worden met

Gezien het economische netwerk "de zuidelijke

de mogelijkheden ter plaatse. Steeds zal het verhogen van

zennevallei" delen van het Vlaams-stedelijk gebied rond

het aantal bouwlagen getoetst worden aan het verbeteren

Brussel en het kleinstedelijk gebied Halle omvat, zal voor de

van de leefbaarheid en het behoud van het cultureel

verdeling van de bedrijventerreinen aanspraak gemaakt

erfgoed. De goed ontsloten OV-knooppunten komen voor

worden op pakket 1 en pakket 3. Een verschuiving tussen de

verschillende pakketten is mogelijk, zolang de minimale

Kampenhout-Sas geselecteerd wordt als specifiek

oppervlakte aan bedrijventerreinen voor Halle behouden

economisch knooppunt.

blijft (zie verder). De provincie pleit er bij het Vlaamse
Gewest voor dat op zeer korte termijn duidelijke afspraken

Mobiliteit

worden vastgelegd over de pakketverdeling.

De provincie wenst als evenwaardige partner betrokken te
worden bij de uitwerking van de internationale

De afbakening van het regionaal stedelijk gebied Leuven

knooppunten: Brussel-Zuid, Luchthaven Zaventem en

behoort tevens tot de Vlaamse bevoegdheden. De provincie

Schaarbeek en van het interstedelijk knooppunt Leuven.

Vlaams-Brabant pleit voor overleg met de provincie.
Gezien de belangrijke impact van de luchthaven van
De provincie beoogt in het economische netwerk "Zuidelijke

Zaventem, wil de provincie actief meewerken aan het

Zennevallei" een ontwikkeling en bundeling van

opstellen van het ruimtelijk beleid voor de luchthaven en

economische activiteiten. De provincie suggereert de

omgeving.

Vlaamse overheid, om voldoende oppervlakte te reserveren
voor de uitwerking van het netwerk, in kader van de

De provincie ijvert bij het Vlaamse Gewest voor de ontsluiting

afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel.

van de bedrijvigheid langsheen de Zenne via de bestaande

Tevens zal de provincie er bij het Vlaamse Gewest voor

op- en afrittencomplex aan het servicestation te Lot.
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pleiten dat de provincie een coördinerende rol op zich kan
nemen voor de uitwerking van dit netwerk, ook wat betreft

De provincie suggereert volgende weg als bijkomende

het gedeelte dat gelegen is binnen het Vlaams stedelijk

hoofdweg te selecteren:

gebied rond Brussel, teneinde een coherent beleid te

• het te onderzoeken tracé van de R0 van de E19/A7

kunnen voeren.

(Ruisbroek) tot R0 (Tervuren). Het tracé is een belangrijke
missing link binnen de ringstructuur van Brussel. Door de

De provincie pleit er bij het Vlaamse Gewest voor dat op

sluiting van de ring rond Brussel worden internationaal

zeer korte termijn (binnen de 6 maanden na goedkeuring

georiënteerde en op het binnenland gerichte economische

van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant) de

activiteiten ontsloten via een merkelijk kortere afstand.

taakverdeling tussen het Vlaamse Gewest en de provincie

Voor de economische revitalisering van de zuidelijke

inzake de realisatie van de regionale bedrijventerreinen

Zennevallei is een goede ontsluiting noodzakelijk, zowel in

wordt vastgelegd.

de richting van Antwerpen, als in de richting van het
regionaal stedelijk gebied Leuven en van de achterliggende

De provincie pleit ervoor dat bij de herziening van het RSV

>>

kleinstedelijke gebieden Aarschot; Diest, Tienen en Aarschot

Daarnaast suggereert zij volgende wegen als primaire II te

5. Provinciaal toetskader voor lokale overheden

selecteren:
• A201, van R0 tot aan de grens met het Brussels

daarmee samenhangende ontwikkelingsperspectieven,

weg op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk

belangrijke aandachtspunten voor de lokale overheden. Zij

gewest en de verzamelfunctie die zij vervult voor de

vormen een toetsingskader voor de goedkeuring van de

ontwikkelingen langsheen de A201 tussen de R0 en het

gemeentelijke structuurplannen:

Brussels hoofdstedelijk gewest (onder meer de NAVO)

• de afbakening van de ecologische infrastructuur en de

naar het hoofdwegennet.
• De R22, van de aansluiting 20 R0 (Kraainem), tot de grens

• de differentiatie van de agrarische structuur
• de afstemming op integraal waterbeheer

statuut van de weg op het grondgebied van het Brussels

• de woonbehoeftestudie

hoofdstedelijk gewest en de ontsluiting die zij verzorgt

• …

• De R22, nieuw aan te leggen brug over kanaal, van
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natuurverbindingsgebieden

met het Brussels hoofdstedelijk Gewest, omwille van het

naar het hoger wegennet.

>>

Volgende aspecten zijn, naast de provinciale selecties en de

hoofdstedelijk Gewest omwille van het statuut van de

kruising R22 – Cokeriestraat tot Westvaartdijk
(Grimbergen) omwille van de bijkomende activiteiten
langs het kanaal te Grimbergen en de
ontsluitingsproblemen die ze zich momenteel voordoen.
Hierdoor kan een oplossing geboden worden op het
verkeersleefbaarheidsprobleem dat zich momenteel stelt.
• De R27, van Tienen west(N3), tot Grijpenveld omwille van
de aanleg van de nieuwe weg en de nieuwe
ontwikkelingen op het bedrijventerrein "Grijpenveld".
Een selectie van het wegdeel is een vervollediging van de
ring van het kleinstedelijk gebied Tienen, die de
verzamelfunctie van het kleinstedelijk gebied op zich
neemt.
• De R25, nieuw aangelegde weg, van de N10 tot de N19,
gezien de vervollediging van de ringinfrastructuur van
Aarschot tot de N10.
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In een eerste hoofdstuk wordt aangegeven hoe het

1. Doorwerking van het structuurplan als kader

structuurplan zal doorwerken op het ruimtelijk beleid.
Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de bindende

Het ruimtelijk structuurplan is een kader voor de

selecties.

beslissingen over de toekomstige ruimtelijke

Het derde hoofdstuk tenslotte geeft een overzicht van de

ontwikkelingen en in het bijzonder voor het beoordelen van

acties die de provincie voor het einde van de legislatuur in

de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

2006 opgestart wil hebben.
Het jaarverslag en het jaarprogramma wordt
overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 19 mei
In een eerste hoofdstuk wordt aangegeven hoe het

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, elk

structuurplan zal doorwerken op het ruimtelijk beleid.

jaar aan de provincieraad, samen met het ontwerp van
begroting voorgelegd. De deputatie zal systematisch verslag

Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de bindende

uitbrengen over de uitvoering van deze bindende

selecties.

bepalingen. Tevens zal ze expliciet aanduiden welke acties
en plannen ze in het volgende begrotingsjaar wenst te

>>
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realiseren.
In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de wijze
waarop de verschillende provinciale diensten het
structuurplan hanteren. Tevens worden mogelijke conflicten
en/of discrepanties aangeduid. Een hoofdstuk van het
jaarverslag zal een opsomming bevatten van de door de
deputatie goedgekeurde gemeentelijke uitvoeringsplannen
en hun toetsing aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan.
De provincie ontwikkelt een informatie- en
sensibiliseringsbeleid op het terrein van de ruimtelijke
planning en ordening.
Volgens artikel 29 van het decreet houdende de organisatie
van de ruimtelijke dient het provinciaal structuurplan de

bindende bepalingen van de bestaande gemeentelijke

door het Vlaamse Gewest en met de differentiatie van de

ruimtelijke structuurplannen binnen het grondgebied van de

agrarische macrostructuur. In afwijking hierop kan de

provincie, die strijdig zijn met de bindende bepalingen van

provincie reeds natuurverbindingsgebieden aanduiden en

voorliggend structuurplan limitatief op te sommen. Bij

afbakenen in ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de

goedkeuring van het provinciaal structuurplan door de

afbakening van de stedelijke gebieden, de regionale

provincieraad waren volgende gemeentelijke

bedrijventerreinen en de concentraties van grootschalige

structuurplannen reeds door de Vlaamse Regering vastgesteld:

kleinhandel, indien hierdoor de kwalitatieve ontwikkeling van

• Zemst – Ministerieel Besluit 9 april 1998

deze gebieden wordt versterkt.

• Landen – Ministerieel Besluit 5 juni 2003
• Opwijk – Ministerieel Besluit 5 juni 2003

2.1.2. Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang

• Vilvoorde – Ministerieel Besluit 5 september 2003

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in het

• Leuven – defiinitief vastgesteld door de gemeenteraad op

richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema open

9 februari 2004 - voor goedkeuring doorgestuurd naar de

ruimte - hoofdstuk 2.3, selecteert de provincie bindend

Vlaamse Regering

volgende ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang

Geen van de bindende bepalingen van deze goedgekeurde
gemeentelijke structuurplannen wijkt af van de voorliggende

De aanduiding en afbakening van de Ecologische infrastructuur

bindende bepalingen.

van bovenlokaal belang zal gebeuren tesamen met de
afbakening van de natuurlijke en agrarische macrostructuur
door het Vlaamse Gewest en met de differentiatie van de

2. Selecties

agrarische macrostructuur. In afwijking hierop kan de provincie
reeds de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang

2.1. Open ruimte

aanduiden en afbakenen in ruimtelijke uitvoeringsplannen voor

2.1.1. Natuurverbindingsgebieden

de afbakening van de stedelijke gebieden, de regionale

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

bedrijventerreinen en de concentraties van grootschalige

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema open

kleinhandel, indien hierdoor de kwalitatieve ontwikkeling van

ruimte - hoofdstuk 2.3., selecteert de provincie bindend

deze gebieden wordt versterkt.

volgende natuurverbindingsgebieden.
2.1.3. De differentiatie van de agrarische macrostructuur
De aanduiding en afbakening van de

De aanduiding en eventuele afbakening van de differentiatie

natuurverbindingsgebieden zal gebeuren tesamen met de

van de agrarische macrostructuur zal gebeuren tesamen met

afbakening van de natuurlijke en agrarische macrostructuur

de afbakening van de natuurlijke en agrarische macrostructuur
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door het Vlaamse Gewest en met aanduiding van de
natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur

• Verbreding naar economische bosbouw of
boomkwekerijen

van bovenlokaal belang. In afwijking hierop kan de provincie
reeds een differentiatie van de agrarische macrostructuur

• Gebieden met mogelijkheden tot structurele verbreding.

voorstellen en afbakenen in ruimtelijke uitvoeringsplannen
voor de afbakening van de stedelijke gebieden, de regionale

2.2. Bebouwde ruimte

bedrijventerreinen en de concentraties van grootschalige

2.2.1. Stedelijke kernen

kleinhandel, indien hierdoor de kwalitatieve ontwikkeling

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

van deze gebieden wordt versterkt.

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
bebouwde ruimte - hoofdstuk 2.3.1.2. selecteert de

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst

provincie bindend volgende kernen als stedelijke kernen:

in het richtinggevend gedeelte – III. Deelstructuren –

Aarschot (Aarschot); Ourodenberg (Aarschot); Asse (Asse);

thema open ruimte – hoofdstuk 3.3, worden volgende

Diest (Diest); Kaggevinne (Diest); Webbekom (Diest);

categorieën voorop gesteld. Binnen deze categorieën

Buizingen (Halle); Halle (Halle); St-Rochus (Halle); Bost

worden nog subcategorieën met een specifiek beleid

(Tienen); Tienen (Tienen).

onderscheiden.

>>

Indien volgende potentieel stedelijke kernen niet worden
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• Gebieden met mogelijkheden tot structurele beperking;

opgenomen binnen de afbakening van het Vlaams stedelijk

• Non-aedificandi-zones

gebied rond Brussel, dan zal de provincie aandringen bij het

• Valleigebieden

Vlaams Gewest om deze het statuut van een kleinstedelijk

• Land- en tuinbouwgebieden met aandacht voor het

gebied toe te kennen:

landschap
• Landbouwgebieden omheen het stedelijk gebied

• Vilvoorde (Vilvoorde)
• Kassei (Vilvoorde)
• Koningslo (Vilvoorde)

• Gebieden met mogelijkheden tot agrarische verbreding;
• Grondgebonden en grondloze land- en tuinbouw1

2.2.2. Hoofddorpen

• Intensieve grondgebonden tuinbouw met voldoende

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

oppervlaktewater
• Gebieden met concentratie van tuinbouw onder glas
1

Concentratie en specialisatie van grondloze veehouderij
in het noordoostelijk en noordwestelijke deel van de
provincie.

of plastiek
• Bedrijventerreinen voor agro-industrie

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
bebouwde ruimte - hoofdstuk 2.3.1.3. selecteert de
provincie bindend volgende kernen als hoofddorpen:
Teralfene (Affligem); Alsemberg (Beersel); Begijnendijk

(Begijnendijk); Bekkevoort (Bekkevoort); Bertem (Bertem);

2.2.3. Woonkernen

Bever (Bever); Bierbeek (Bierbeek); Boortmeerbeek

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

(Boortmeerbeek); Boutersem (Boutersem); Galmaarden-Rode

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema

(Galmaarden); Geetbets (Geetbets); Glabbeek (Glabbeek);

bebouwde ruimte - hoofdstuk 2.3.1.4. selecteert de provincie

Gooik (Gooik); Grimbergen (Grimbergen); Haacht (Haacht);

bindend volgende kernen als woonkernen:

Herne (Herne); Hoegaarden (Hoegaarden); Holsbeek
(Holsbeek); Huldenberg (Huldenberg); Kampenhout

Gelrode (Aarschot); Rillaar (Aarschot); Hekelgem (Affligem);

(Kampenhout); Kapelle-op-den-Bos (Kapelle-op-den-Bos);

Asse-Terheide (Asse); Mollem (Asse); Beersel (Beersel); Dworp

Kortenaken (Kortenaken); Kortenberg (Kortenberg); Landen

(Beersel); Huizingen (Beersel); Lot (Beersel); Betekom

(Landen); St-Kwintens-Lennik + St-Martens-Lennik (Lennik);

(Begijnendijk); Assent (Bekkevoort); Leefdaal (Bertem);

Liedekerke (Liedekerke); Orsmaal (Linter); Londerzeel

Lovenjoel (Bierbeek); Haacht-station (Boormeerbeek); Hever

(Londerzeel); Lubbeek (Lubbeek); Wolvertem (Meise);

(Boormeerbeek); Schiplaken (Boormeerbeek); Roosbeek

Merchtem (Merchtem); Opwijk (Opwijk); Blanden-Haasrode

(Boutersem); Molenstede (Diest); Schaffen (Diest); Bettendries

(Oud-Heverlee); Overijse (Overijse); Pepingen (Pepingen);

(Dilbeek); Itterbeek (Dilbeek); Schepdaal (Dilbeek);

Pamel (Roosdaal); Rotselaar (Rotselaar); Scherpenheuvel

St-Martens-Bodegem (Dilbeek); St-Ulriks-Kapelle (Dilbeek);

(Scherpenheuvel-Zichem); Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-

Tollembeek (Galmaarden); Vollezele (Galmaarden); Rummen

Leeuw); Steenokkerzeel (Steenokkerzeel); Ternat (Ternat);

(Geetbets); Bunsbeek + Boeslinter (Glabbeek); Leerbeek

Tielt (Tielt-Winge); Tremelo (Tremelo); Zemst (Zemst);

(Gooik); Wespelaar (Haacht); Essenbeek (Halle); Lembeek

Zoutleeuw (Zoutleeuw).

(Halle); Veltem-Beisem (Herent); Winksele (Herent);

De provincie selecteert volgende kernen als hoofddorp indien

Herfelingen (Herne); Kortrijk-Dutsel (Holsbeek); Nieuwrode

zij niet worden afgebakend binnen het Vlaams stedelijk

(Holsbeek); Kampenhout-Berg (Kampenhout); Relst

gebied rond Brussel, het regionaal stedelijk gebied Leuven of

(Kampenhout); Waanrode (Kortenaken); Erps-Kwerps

het bebouwd perifeer Landschap;

(Kortenberg); Attenhoven (Landen); Neerwinden (Landen);

Dilbeek (Dilbeek); Drogenbos (Drogenbos); Herent (Herent);

Walshoutem (Landen); Eizeringen (Lennik);

Hoeilaart (Hoeilaart); Keerbergen-centrum (Keerbergen);

Neerlinter+Drieslinter (Linter); Wommersom (Linter);

Kraainem - Midden (Kraainem); Linkebeek (Linkebeek);

Malderen (Londerzeel); St-Bernard (Lubbeek); Meise (Meise);

Machelen (Machelen); Sint-Genesius-Rode-dorp

Westrode (Meise); Oud-Heverlee (Oud-Heverlee); Sint-Joris-

(Sint-Genesius-Rode); Tervuren (Tervuren);

Weert (Oud-Heverlee); Werchter (Rotselaar); Wezemaal

Vilvoorde (Vilvoorde); Wemmel (Wemmel); Oppem

(Rotselaar); Averbode (Scherpenheuvel-Zichem); Testelt

(Wezembeek-Oppem); Zaventem (Zaventem);

(Scherpenheuvel-Zichem); Zichem (Scherpenheuvel-Zichem);

2

Melsbroek (Steenokkerzeel); Essenehoek (Ternat);
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2

Het hoofddorp "Pamel", omvat de kernen Pamel,
Poelk, Ledeberg en Kattem

St-Katherina-Lombeek (Ternat); Vossem (Tervuren); Sint-Joris-

Gijmel (Aarschot); Langdorp (Aarschot); Wolfsdonk (Aarschot);

Winge (Tielt-Winge); Kumtich (Tienen); Peutie (Vilvoorde);

Essene (Affligem); Asbeek (Asse); Bekkerzeel (Asse); Kobbegem

Elewijt (Zemst); Eppegem (Zemst); Hofstade (Zemst); Weerde

(Asse); Relegem (Asse); Steijgerbossen (Begijnendijk);

(Zemst); Halle-Booienhoven (Zoutleeuw).

Molenbeek (Bekkevoort); Rijnrode (Bekkevoort); Struik
(Bekkevoort); Wersbeek (Bekkevoort); Korbeek-Dijle (Bertem);
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De provincie selecteert volgende kernen als woonkern indien

Bremt (Bierbeek); Opvelp (Bierbeek); Butsel (Boutersem);

zij niet worden afgebakend binnen het Vlaams stedelijk gebied

Kerkom (Boutersem); Neervelp (Boutersem); Willebringen

rond Brussel, het regionaal stedelijk gebied Leuven of het

(Boutersem); Vertrijk (Boutersem); Deurne (Diest); Eiland (Diest);

bebouwd perifeer Landschap;

Vleugt (Diest); St-Gertrudis-Pede (Dilbeek); Sint-Paulus

Zellik (Asse); Korbeek-Lo (Bierbeek); Groot-Bijgaarden(Dilbeek);

(Galmaarden); Bergeneinde (Geetbets); Grazen (Geetbets);

Wolsem (Dilbeek); Borgt (Grimbergen); Strombeek-Bever

Hogen (Geetbets); Hulsbeek (Geetbets); Attenrode (Glabbeek);

(Grimbergen); Groot-Molenveld (Grimbergen); Holsbeek-plein

Kapellen (Glabbeek); Wever (Glabbeek); Zuurbemde

(Holsbeek); Keerbergen (Keerbergen); Laag-Kraainem

(Glabbeek); Kester (Gooik); Oetingen (Gooik); Oude Plaats

(Kraainem); Stokkel (Kraainem); Egenhoven (Leuven); Heverlee

(Gooik); Strijland (Gooik); Beigem (Grimbergen); Humbeek

(Leuven); Kessel-Lo (Leuven); Putkapel (Leuven); Wijgmaal

(Grimbergen); Tildonk (Haacht); Wakkerzeel (Haacht);

(Leuven); Wilsele (Leuven); Wilsele-dorp (Leuven); ‘t Holleken

Breedhout (Halle); Hondzocht (Halle); Kesterbeekbos (Halle);

(Linkebeek); Linden (Lubbeek); Diegem (Machelen); Jezus-Eik

Wolvendries (Halle); Schoonzicht (Herent); Winksele-Delle

(Overijse); Maleizen(Overijse); Den Hoek (Sint-Genesius-Rode);

(Herent); Hernepoort (Herne); Kokejane (Herne); St-Pieters-

Tenbroek (Sint-Genesius-Rode); Middenhut (Sint-Genesius-

Kapelle (Herne); Hoksem (Hoegaarden); Meldert (Hoegaarden);

Rode); Klein-Bijgaarden (Sint-Pieters-Leeuw); Negenmanneke

Outgaarden (Hoegaarden); St-Katharina-Houtem

(Sint-Pieters-Leeuw); Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw); Zuun

(Hoegaarden); Het Rot (Holsbeek); Sint-Pieters-Rode (Holsbeek);

(Sint-Pieters-Leeuw); Kassei (Vilvoorde); Koningslo (Vilvoorde);

Loonbeek (Huldenberg); Neerijse (Huldenberg); Ottenburg

Bouchout (Wemmel); Wezembeek (Wezembeek-Oppem);

(Huldenberg); Sint-Agatha-Rode (Huldenberg); Buken

Nossegem (Zaventem); Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem);

(Kampenhout); Nederokkerzeel (Kampenhout); Ramsdonk

Sterrebeek (Zaventem);

(Kapelle-op-den-Bos); Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos);
Hoeleden (Kortenaken); Kersbeek (Kortenaken); Miskom

2.2.4. Kernen-in-het-buitengebied

(Kortenaken); Ransberg (Kortenaken); Stok (Kortenaken);

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst het

Everberg (Kortenberg); Meerbeek (Kortenberg); Schoonaarde

richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema

(Kortenberg); Eliksem (Landen); Ezemaal (Landen); Laar

bebouwde ruimte - hoofdstuk 2.3.1.5.selecteert de provincie

(Landen); Neerlanden (Landen); Overwinden (Landen);

bindend volgende kernen als kern-in-het-buitengebied:

Rumsdorp (Landen); Waasmont (Landen); Walsbets (Landen);

Wange (Landen); Wezeren (Landen); Gaasbeek (Lennik); ‘t

De provincie selecteert volgende kernen als kern-in-het-

Nelleken (Lennik); Gravenbos (Liedekerke); Impegem

buitengebied indien zij niet worden afgebakend binnen het

(Liedekerke); Melkwezer (Linter); Neerhespen (Linter);

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel:

Neerlinter-Heide (Linter); Overhespen (Linter); Sint-Jozef

Verbrande brug (Grimbergen);

(Londerzeel); Steenhuffel (Londerzeel); Binkom (Lubbeek);
Lubbeek-Heide (Lubbeek); Pellenberg (Lubbeek); Impde

2.2.5. Doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners

(Meise); Oppem (Meise); Sint-Brixius-Rode (Meise); Bollebeek

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst het

(Merchtem); Brussegem (Merchtem); Dries (Merchtem);

richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema

Hamme (Merchtem); Ossel (Merchtem); Peisegem (Merchtem);

bebouwde ruimte - hoofdstuk 2.5.2.2. zal de provincie een

Droeshout (Opwijk); Mazenzele (Opwijk); Nijverseel (Opwijk);

locatie onderzoeken voor de aanleg van een

Vaalbeek (Oud-Heverlee); Eizer (Overijse); Terlanen (Overijse);

doortrekkersterrein

Tombeek (Overijse); Beert (Pepingen); Bellingen (Pepingen);

• Asse

Bogaarden (Pepingen); Elingen (Pepingen); Heikruis

• Halle

(Pepingen); Borchtlombeek (Roosdaal); Onze-Lieve-Vrouw-

• Vilvoorde

Lombeek (Roosdaal); Strijtem (Roosdaal); Groene Hoeve

• Leuven

(Scherpenheuvel-Zichem); Keiberg (Scherpenheuvel-Zichem);

• Tienen

Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem); Nieuwland

• Aarschot

(Scherpenheuvel-Zichem); Okselaar (Scherpenheuvel-Zichem);

• Diest

Schoonderbuken (Scherpenheuvel-Zichem); Oudenaken (SintPieters-Leeuw); Rattendaal (Sint-Pieters-Leeuw); Sint-Laureins-

2.3. Mobiliteit

Berchem (Sint-Pieters-Leeuw); Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw);

2.3.1. Openbare vervoersknooppunten

Perk (Steenokkerzeel); Wambeek (Ternat); Duisburg (Tervuren);

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

Moorsel (Tervuren); Houwaart (Tielt-Winge); Kiezegem (Tielt-

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema

Winge); Kraasbeek (Tielt-Winge); Meensel (Tielt-Winge);

mobiliteit - hoofdstuk 3.1.1. selecteert de provincie bindend

Roeselberg (Tielt-Winge); Goetsenhoven (Tienen); Hakendover

volgende interregionale vervoersknooppunten:

(Tienen); Oorbeek (Tienen); Oplinter (Tienen); Sint-Margriete-

• Aarschot

Houtem (Tienen); Vissenaken (Tienen); Baal (Tremelo); Houtem

• Asse

(Vilvoorde); Laar (Zemst); Budingen (Zoutleeuw); Dormaal

• Diest

(Zoutleeuw).

• Halle
• Tienen
• Vilvoorde
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Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

Secundaire wegen type I

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
mobiliteit - hoofdstuk 3.1.2. selecteert de provincie bindend
volgende regionale knooppunten:
• Diegem
• Haacht

Beschrijving

Van …

Tot…

N3

R27 (Tienen)

grens Limburg
(Sint-Truiden)

N29

N3 (Tienen)

aansluiting 24 A2/E314
(Bekkevoort)

N223

aansluiting 22 A2/E314
(Aarschot)
N3 (Tienen)

N10

R25 (Aarschot)

grens Antwerpen (Lier)

N19

R25 (Aarschot)

grens Antwerpen (Geel)

N25

grens Waals-Brabant
(Hamme-Mille)

aansluiting 23 A3/E40
(Haasrode)

N28

N6 (Halle)

grens Oost-Vlaanderen
(Ninove)

N285

grens Waals-Brabant
(Edingen)

aansluiting 20 A10/E40
(Ternat)

N255

grens Waals-Brabant
(Edingen)

grens Oost-Vlaanderen
(Ninove)

N47

grens Oost-Vlaanderen
(Dendermonde)
N9 (Asse)

N26

aansluiting 18 A2/E314
(Leuven)

N267 (Boortmeerbeek)

N26

N26
(Boortmeerbeek)

aansluiting 11 A1/E19
(Weerde)

N29

grens Waals-Brabant
(Geldenaken)

aansluiting 23 A3/E40
(Tienen)

N9

N47 (Asse)

ring Asse (aan te leggen)

• Haasrode
• Landen
• Liedekerke
• Zaventem / Brucargo
Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in
het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
mobiliteit - hoofdstuk 3.1.3. selecteert de provincie bindend
volgende bovenlokale knooppunten:

>>
356

• Arenberg/Termunckveld
• Heizel
• Kampenhout-Sas
• Leerbeek (Gooik)
• Londerzeel
• Ternat
• Tielt-Winge/ Gouden kruispunt
2.3.2. Secundaire wegen type I
Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in
het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
mobiliteit - hoofdstuk 5.1.1. selecteert de provincie bindend
volgende wegvakken als secundaire weg type I

Tabel 42: Wegenselectie - secundaire wegen type I

2.3.3. Secundaire wegen type II

Secundaire wegen type II

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in
het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
mobiliteit - hoofdstuk 5.1.2. selecteert de provincie bindend

Beschrijving

Van …

Tot…

BudasteenwegDiegemstraat

N1 (Vilvoorde)

R22 (Machelen)

volgende wegvakken als secundaire weg type II
Alsembergesteen
weg (oost-west) N6 (Halle)

Secundaire wegen type II
Beschrijving

Van …

Tot…

N1

grens Brussels
Diegemlaan (Vilvoorde) Hoofdstedelijk Gewest

N2

aansluiting 24
A2/E40 (Bekkevoort)

R26 (Diest)

N21

N211(Steenokkerzeel)

centrum Haacht

N285

ring Asse
(aan te leggen)

aansluiting 20 A10/E40
(Ternat)

aansluiting 20 A7/E19
(Huizingen)

N266

Brussels Hoofdstedelijk N261 (Sint-PietersGewest
Leeuw)

te onderzoeken
tracé

A7/E19 (Beersel)

N6 (ter hoogte van Lot)

Tabel 43: Wegenselectie - secundaire wegen type II

ring Asse (aan te
leggen)
N285 (Asse)

2.3.4. Secundaire wegen type III
Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

N9 (Asse)

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
mobiliteit - hoofdstuk 5.1.3. selecteert de provincie bindend

R26
(Diest) west

N2 (richting
Leuven)

N29 (richting Beringen)

volgende wegvakken als secundaire weg type III

R22b

aansluiting 3 R0
(Zaventem)

R22 (Machelen)

Secundaire wegen type III

aansluiting 19a A10/E40 grens Oost-Vlaanderen
(Affligem)
(Denderleeuw)

Beschrijving

Van …

Tot…

N208

N1

grens Antwerpen
(Mechelen)

Diegemlaan (Vilvoorde)

N80

aansluiting 28
A3/E40 (Walshoutem)

N283 (Landen)

N283

N80 (Landen)

centrum Landen

N2

R26 (Diest)

Webbekom (primaire
weg type II)

N6

aansluiting 3
E429/N203a

N7 (Halle)

N2

R23 (Leuven)

aansluiting 24 A2/E314
(Diest)

N7

aansluiting 22 A8/E429
(Halle)
N6 (Halle)

N2

R23 (Leuven)

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Steenweg op
Holsbeek

aansluiting 21 A2/E314
(Holsbeek)
N19 (Rotselaar)

N2b

N2 (Leuven)

Artoisplein

N3

R23 (Leuven)

Withuisstraat (Tienen)
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Secundaire wegen type III

>>

Secundaire wegen type III

Beschrijving

Van …

Tot…

Beschrijving

Van …

Tot…

N3

R23 (Leuven)

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

N29

R26 (Diest)

grens Limburg
(Lummen)

N3

Leuvenselaan (Tienen)

Aandorenstraat (Tienen)

N3

Bergevest (Tienen)

R27 (Tienen)

N4

A4/E411 (Jezus-Eik)

grens Waals-Brabant
(Waver)

N5

grens Brussels
grens Waals-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest (Waterloo)

N6

aansluiting 3
E423/N203a

N6

N7 (Halle)

N7

aansluiting 22 A8/E429 grens Waals-Brabant
(Halle)
(Tubeke)

N8

grens Oost-Vlaanderen grens Brussels
(Ninove)
Hoofdstedelijk Gewest

N9

grens Brussels
ring Asse (aan te
Hoofdstedelijk Gewest leggen)
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Alsembergsesteenwegsteenweg naar
aansluiting
Halle (oost-west) 15 A7/E19 (Halle)

N5
(Sint-Genesius-Rode)

N28

Grens Waals-Brabant

Stationsplein (Halle)

N211

N47 (Opwijk)

R22 (Vilvoorde)

grens Waals-Brabant
(Tubeke)

N227

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest N21 (Steenokkerzeel)

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

N253

grens
Waals-Brabant

N3 (Leuven)

N261

N266
(Sint-Pieters-Leeuw)

grens Brussels
Hoofdstedelijke Gewest

Alsembergsesteenweg
(noord-zuid)

grens Brussels
grens Waals-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest (‘s Gravenbrakel)

Brusselsesteenweg

centrum Merchtem

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

R26 (Diest)
Oost

N2
(richting Leuven)

N29
(richting Lummen)

N282

N285 (Lennik)

aansluiting metro
Erasmus

Suikerkaai
Deboecklaan

N6 (Halle)

station Halle

R23

N2 (richting Diest)

N264 (Leuven)

N9

N47 (Asse)

grens Oost-Vlaanderen
(Aalst)

N10

R25 (Aarschot)

R26 (Diest)

N19

R23 (Leuven)

Kapitein Gilsonplein
(Aarschot)

N21

grens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest N211 (Steenokkerzeel)

N21

Haacht centrum

Provinciebaan

ProvinciebaanStationsstraat

N21 (Rotselaar)

N19 (Rotselaar)

het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema

Secundaire wegen type III

toerisme en recreatie - hoofdstuk 3.1.1., selecteert de
Beschrijving

Van …

Stationsstr.StationspleinVerbeekstraatOverijsesteenwegBiesmanslaanCharlierlaanGroenendaalsesteenweg
Groenendaal (station)
De Kerckhove
D’ExaerdestraatVandenpeereboomstraat
Station Halle
MechelsebaanHaachtsebaanTremelobaanVeldonkstraatTremelosteenwegScharpélaanAarschotsesteenweg
grens Antwerpen
R25 (Aarschot)
Oost
R25 (Aarschot)
Oost (aan te
leggen)

Langdorpsesteenweg

Tot…

provincie bindend volgende toeristisch-recreatieve
netwerken:
• Toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel
• Vlaams-Brabants kanalen- en rivierengebied
• Het toeristisch-recreatief netwerk van de Landelijke kamer
west

Overijse (centrum)

• Het toeristisch-recreatief netwerk van de Landelijke kamer
oost

Alsembergsesteenweg
(oost-west)

• Dijlenetwerk
• Demernetwerk
2.4.2. Selectie van de gebundelde lijnelementen
Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in
het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema
toerisme en recreatie - hoofdstuk 3.1.3., selecteert de

R25 (Aarschot)

provincie bindend volgende gebundelde lijnelementen:
• Demer;

N10

• kanalen (Brussel-Charleroi), Leuven-Mechelen en BrusselSchelde;
• Zenne;

N19

Terhulpsesteenweg-DuboislaanSint-Michielsdreef Groenendaal (station)

Langdorpsesteenweg

• Dijle vanaf de Demer tot Leuven;
• de Grote Gete met een aftakking richting Zoutleeuw;

N5

• de spoorweg Brussel-Leuven;
• de spoorweg Dendermonde-Mechelen, over Londerzeel;

Tabel 44: Wegenselectie - secundaire wegen type III

• de Dender;
• Landen richting Wallonië;

2.4. Toerisme en recreatie
2.4.1. Selectie van de toeristisch-recreatieve netwerken
Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in

• de verbinding tussen de Dender en Londerzeel via Opwijk
en Merchtem;
• en verdere aftakkingen
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2.4.3. Selectie van de toeristisch-recreatieve knooppunten

3. Acties en prioriteiten

Met het oog op de ontwikkelingsperspectieven geschetst in
het richtinggevend gedeelte - III. Deelstructuren - thema

3.1. Open ruimte

toerisme en recreatie - hoofdstuk 3.1.2. , selecteert de
provincie bindend volgende stedelijke gebieden als

3.1.1. aanduiden en afbakenen van de natuurverbindings-

toeristisch-recreatieve knooppunten:

gebieden

• het regionaal stedelijk gebied Leuven

De provincie zal de aanduiding en afbakening van de

• het kleinstedelijk gebied Aarschot

natuurverbindingsgebieden en de ecologische

• het kleinstedelijk gebied Asse

infrastructuur van bovenlokaal belang afstemmen op de

• het kleinstedelijk gebied Diest

timing die het Vlaamse Gewest hanteert voor de afbakening

• het kleinstedelijk gebied Halle

van de agrarische en natuurlijke macrostructuur. De

• het kleinstedelijk gebied Tienen

provincie wil op die manier een integrale benadering van de
openruimteproblematiek nastreven, waarbij op het einde
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De provincie selecteert bindend volgende gemeenten als

van de rit eenduidig bepaald is welke functies op welke

toeristisch-recreatieve knooppunten:

plaats gewenst of toegelaten zijn.

• Beersel
• Grimbergen

3.1.2. differentiatie van de agrarische structuur

• Hoegaarden

De provincie zal de differentiatie van de agrarische structuur

• Landen

afstemmen op de timing die het Vlaamse Gewest hanteert

• Londerzeel

voor de afbakening van de agrarische en natuurlijke

• Rotselaar

macrostructuur. De provincie wil op die manier een integrale

• Scherpenheuvel-Zichem

benadering van de openruimteproblematiek nastreven,

• Tervuren

waarbij op het einde van de rit eenduidig bepaald is welke

• Vilvoorde

functies op welke plaats gewenst of toegelaten zijn.

• Zaventem
• Zemst

3.1.3. integraal waterbeheer

• Zoutleeuw

Tegen eind 2006 is de provincie in samenspraak met de
bevoegde instanties minimaal gestart met de opmaak van
één of meerdere stedenbouwkundige verordeningen ter
ondersteuning van het integraal waterbeheer.

3.1.4. inplanting rioolwaterzuiveringsinstallaties

de afbakening van regionale bedrijventerreinen in de

Tegen eind 2006 is de provincie in samenspraak met de

specifiek economische knooppunten Londerzeel en Ternat.

bevoegde instanties en Aquafin minimaal gestart met de
opmaak van één of meerdere ruimtelijke

3.2.3. beleidsinstrumentarium concentraties van

uitvoeringsplannen voor de inplanting, uitbreiding en

grootschalige kleinhandel

herbestemming van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van

Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal gestart zijn met

bovenlokaal belang.

de opmaak van een beleidsinstrumentarium voor de
concentraties voor grootschalige kleinhandel. De provincie

3.2. Bebouwde ruimte

zal de zones voor grootschalige kleinhandel aansluitend bij
de kleinstedelijke gebieden aanduiden binnen de

3.2.1. afbakenen van de kleinstedelijke gebieden

afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden. De

Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal alle

te consolideren concentraties van grootschalige kleinhandel

afbakeningen van de kleinstedelijke gebieden opgestart

zullen in aparte ruimtelijke uitvoeringsplannen worden

hebben.. De afbakening van de kleinstedelijke gebieden

opgenomen. Tegelijkertijd zal de provincie actie

dient minimaal te leiden tot effectieve aanduidingen van de

ondernemen om de ongebreidelde ontwikkelingen van

zones voor (bijkomende) bedrijvigheid, de locaties voor de

kleinhandel langsheen de invalswegen tegen te gaan.

concentraties van grootschalige kleinhandel, de
woonuitbreidingsgebieden die onmiddellijk aangesneden

3.2.4. ontwikkelen stationsomgevingen

kunnen worden en een opsomming van alle flankerende

Tegen eind 2006 wil de provincie voor minimaal 3

maatregelen die de kwaliteit en de aantrekkelijkheid voor

stationsomgevingen in een kleinstedelijk gebied actie

wonen en bedrijvigheid van de stedelijke gebieden moet

ondernemen om deze te ontwikkelen als vestigingsplaats

verhogen. De provincie zal onmiddellijk na de goedkeuring

voor personeelsintensieve bedrijven.

van het provinciaal structuurplan starten met de afbakening
van de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen.

3.2.5. economisch netwerk "zuidelijke zennevallei"

De afbakening van de kleinstedelijke gebieden Asse en

Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal gestart zijn met

Halle zal afgestemd worden op de afbakening van het

een coördinerend overleg tussen alle betrokken partijen in

Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel

het economisch netwerk van de zuidelijke zennevallei.

3.2.2. afbakenen van regionale bedrijventerreinen in de

3.2.6. actieprogramma permanent wonen in tweede

specifiek economische knooppunten

verblijven

Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal gestart zijn met

Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal gestart zijn met
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de opmaak van een actieplan voor permanent wonen in 2e

een actieplan, waarin de maatregelen voor realisatie

verblijven. In eerste instantie zal de provincie hiertoe een

vastgelegd worden, opgesteld hebben.

pilootproject uitwerken in een beperkte regio waar deze
problematiek zich duidelijk manifesteert.

3.4 Toerisme en recreatie

3.2.7. inplanting doortrekkersterreinen

3.4.1. RUP Rock Werchter

Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal gestart zijn met

Tegen eind 2006 zal de provincie minimaal gestart zijn met

de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de

de opmaak van een RUP voor de zone Rock Werchter te

aanduiding van een inplantingsplaats voor de verschillende

Rotselaar.

doortrekkersterreinen in Vlaams-Brabant.
3.4.2. problematiek geluidshinderlijke sporten
Tegen eind 2006 zal de provincie minimaal gestart zijn met
3.3. Mobiliteit

het aanduiden van terreinen voor geluidshinderlijke sporten
en de opname ervan in één of meerdere RUP’s.

3.3.1. Regionet Brabant-Brussel
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Tegen eind 2006 wil de provincie gestart zijn met de

3.4.3. golfterreinen

uitvbouw van het Regionet Brabant-Brussel en in het kader

Tegen eind 2006 zal de provincie minimaal gestart zijn met

hiervan de aanleg van 2 light-rail verbindingen onderzocht

de ruimtelijke afweging van de golfterreinen van

hebben. Tevens zal de provincie haar werkzaamheden tot

provinciaal belang en indien ruimtelijke verantwoord de

het bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

opname ervan in één of meerdere RUP’s.

van de geselecteerde openbaar vervoersknooppunten
afstemmen op de realisatie lijn per lijn van het Regionet. Op
die manier wil de provincie de ruimtelijke ontwikkelingen in
de openbaar vervoersknooppunten afstemmen op het OVaanbod dat in het knooppunt wordt aangeboden.
3.3.2. fietsroutenetwerk
Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal een
gedetailleerd netwerk van functionele en recreatieve
fietsroutes bepaaldd hebben en voor minimaal 5 non-stop
hoofdroutes in samenwerking met de betrokken partners

D

[

Bijlagen

DEEL

(+)
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Verklarende woordenlijst
Afbakening
Afbakening is de precieze aanduiding van gebieden waar een specifiek beleid van
toepassing is. De afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin alle
betrokkenen samenwerken.
Afbakening van stedelijke gebieden
Afbakening van stedelijke gebieden is de precieze aanduiding van de delen van
een gemeente waarin een beleid van groei, concentratie en verdichting van
toepassing is (= stedelijkgebiedbeleid).
De afbakening moet toelaten binnen de grens van het stedelijk gebied de
wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve behoefte inzake woningbouw,
economische activiteit en andere activiteiten (de zogenaamde taakstellingen) op
te vangen. De afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin alle
betrokkenen samenwerken.
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Agrarisch bedrijf
Een agrarisch bedrijf is een bedrijf dat beroepsmatig planten en/of dieren kweekt
voor de markt, met uitzondering van het kweken van dieren voor recreatieve
doeleinden.
Agrarisch gebied
Het agrarisch gebied is het gebied dat aldus bestemd wordt op het gewestplan.
Agrarisch gebied is een juridisch begrip. De oppervlakte agrarisch gebied bestaat
uit landbouwnuttige oppervlakte en niet landbouwnuttige oppervlakte in
overheidseigendom (openbaar en privaat domein) en particuliere eigendom.
Agrarische macrostructuur
De agrarische macrostructuur is de ruimtelijke vaststelling van een aantal
landbouwconcentratie- en specialisatiegebieden. De macrostructuur heeft geen
impact op het vergunningenbeleid maar vormt het uitgangspunt voor positieve en
structuurondersteunende maatregelen vanuit het ruimtelijk en sectoraal beleid.
Agrarische structuur
De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden die het
duurzaam functioneren van de landbouw verzekeren. Agrarische structuur is
aldus een ruimtelijk begrip.

Agrarische verbreding
Agrarische diversificatie of verbreding is verandering binnen de agrosector. Alle
‘nieuwe’ activiteiten vallen nog altijd onder de definitie van landbouw. Alle
producten en activiteiten van het bedrijf behoren tot de primaire sector. De
bedrijfsleider blijft voor de wet een ‘land- of tuinbouwer’. Zijn bedrijf kan echter
een volledig nieuwe structuur krijgen.
Agro-industrieel bedrijf
Een agro-industrieel bedrijf is een bedrijf met een ruimtelijk-functionele relatie
met de landbouw, zoals het verwerken van landbouwproducten, opslag,
distributie en toegepast onderzoek in functie van landbouwgerelateerde
producten.
Agrosector
Agrosector omvat activiteiten die gericht zijn op het produceren en distribueren
van goederen en diensten voor agrarische bedrijven, het agrarische
productieproces zelf, het bewerken en verwerken van agrarische producten en
tenslotte de handel in en het distribueren van al dan niet bewerkte of verwerkte
agrarische input .
Baken
Bakens zijn visuele blikvangers die dikwijls fungeren als oriënteringspunten in het
landschap.
Bebouwde ruimte
De bebouwde ruimte heeft betrekking op die gebieden waar de bebouwing
overheerst los van de bestemming of de activiteiten die er worden uitgevoerd. De
bebouwde ruimte behelst de nederzettingsstructuur en de ruimtelijkeconomische structuur. Bebouwde ruimte is een thematisch begrip.
Bebouwd perifeer landschap
Het bebouwd perifeer landschap is die nederzettingscategorie waar de
onbebouwde ruimte nog in belangrijke mate aanwezig is, maar die een
versnipperd voorkomen heeft als gevolg van een uitwaaiering van allerhande
functies en activiteiten (wonen, verzorging, commerciële activiteiten, industrie...).
In een bebouwd perifeer landschap komt de bebouwing voor als fragmenten in
een ongedefinieerd patroon van allerhande types van bebouwing (linten,
hoofddorpen, woonkernen (verkavelingen)...) en infrastructuren (wegen,

spoorlijnen, hoogspanningsleidingen...).
Bepaalde fragmenten functioneren daarbij op een zelfde wijze als de kernen van
de historische nederzettingstructuur (dorpen, gehuchten). Dit is onder meer het
geval voor fragmenten met hoge concentratie aan kleinhandel en diensten zoals
centra in wijken, verkavelingen...

de instellingen die afhangen van de provincie Vlaams - Brabant, de besturen die
onder het administratief toezicht staan van Vlaams - Brabant en de
vennootschappen die een erkenning hebben van betrokken instellingen die
afhangen van de provincie Vlaams - Brabant. De bindende bepalingen zijn niet
bindend voor de burger.

Bedrijventerrein voor agro-industrie
Een bedrijventerrein voor agro-industrie is een specifiek regionaal
bedrijventerrein dat wordt voorbehouden voor de vestiging van regionale
toeleverende en verwerkende bedrijven die de toelevering van
landbouwgrondstoffen noodzakelijk voor of de verwerking van landbouwproducten afkomstig van de beroepslandbouwactiviteiten in de regio verzorgen.

Bosstructuur
De bosstructuur maakt deel uit van de natuurlijke structuur en bestaat uit het
samenhangend geheel van gebieden waar bossen omwille van socio-economische
(productie, educatie, recreatie), ruimtelijke (buffering, structuurbepalend
vermogen) en ecologische doelstellingen (schermfunctie, natuurfunctie) met het
oog op het duurzaam functioneren van de bossen worden behouden en
ontwikkeld. De bosstructuur is aldus een ruimtelijk begrip.

Bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf.
Een bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf is een specifieke categorie
van bedrijventerrein.
Een historisch gegroeid bedrijf kan omschreven worden als een regionaal bedrijf,
dat morfologisch en ruimtelijk verweven is met de omgeving en dat een
specifieke sociaal-economische relatie heeft met de omgeving.
Beheersovereenkomst
Beheersovereenkomsten zijn geen instrumenten van de ruimtelijke ordening. Een
beheersovereenkomst is een overeenkomst op vrijwillige basis waarbij de
beheerder van een grond zich verbindt om (tegen een financiële vergoeding)
specifieke beheersmaatregelen te nemen.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is de relatieve kwaliteitsmaat van een gebied die de gewogen
reisweerstand naar al de erop betrokken overige gebieden weergeeft.
Anders gesteld is bereikbaarheid het gemak waarmee een plaats of een
voorziening kan worden bereikt.
Beschermingsgebied voor grond- en oppervlaktewater
De beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater zijn de
waterwinningsgebieden en hun beschermingszones die op grond van het decreet
van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
worden afgebakend en waarin een aantal handelingen verboden of
gereglementeerd zijn in functie van de kwaliteitsbescherming van het
grondwater.
Bindende bepaling
De bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan zijn de spil tussen de in
het richtinggevend gedeelte uitgewerkte gewenste ruimtelijke structuur en de
realisatie ervan. De functie van de bindende bepalingen bestaat erin het
dwingend karakter aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk
structuurplan via uitvoerende instrumenten. De bindende bepalingen van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams -Brabant zijn bindend voor de provincie Vlaams Brabant, de diensten van de provincie Vlaams - Brabant,

Bosuitbreidingsgebied
Bosuitbreidingsgebied is de beleidscategorie waar het beleid gericht is op de
uitbreiding van het bosareaal.
Bouwvrije zone
Bouwvrije zones zijn gebieden van de agrarische structuur waar geen bijkomende
agrarische bedrijfsbebouwing wordt toegestaan om de
ontwikkelingsmogelijkheden van de grondgebonden agrarische functies te
garanderen. Bouwvrije zones zijn samenhangende zones die beperkt zijn in
oppervlakte.
Ze worden zo geselecteerd en afgebakend dat er geen bestaande bedrijfszetels in
zijn opgenomen.
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Buffering
Ruimtelijke buffering is het van elkaar afschermen van twee of meer functies of
activiteiten hetzij door ze op een zekere afstand van elkaar te houden, hetzij
door het aanbrengen van een andere functie of activiteit ertussen, bijvoorbeeld
een groenscherm tussen een bedrijventerrein en een woonwijk.
Buitengebied
Het buitengebied is - op het niveau van Vlaanderen bekeken - het gebied waarin
de open (onbebouwde) ruimte overweegt en waar een buitengebiedbeleid wordt
gevoerd.
Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang zijn
met de niet-bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk
overwegen. Buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip.
Categorisering van het wegennet
De functionele categorisering van het wegennet is gebaseerd op het selectief
prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid.
Voor de categorisering wordt niet uitgegaan van de beheerder of van het huidige
profiel van de weg. Er wordt, vanuit een langtermijnperspectief, uitgegaan van
de gewenste (hoofd)functie van de weg.

Citymarketing
Citymarketing kan omschreven worden als een proces om een stedelijk ruimte zo
goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen dienaangaande van geselecteerde
doelgroepen teneinde permanente stimulansen te scheppen voor de sociale en
economische functies en activiteiten van het betreffende gebied.
Collectief en openbaar vervoer
Vervoer is het verplaatsen van personen en goederen. Onderscheid wordt
gemaakt in:
• particulier vervoer: vervoer per vervoermiddel dat niet voor iedereen onder
gelijke voorwaarden toegankelijk is (in feite alleen voor de eigenaar of de
gemachtigde gebruiker).
• openbaar vervoer: vervoer per vervoermiddel dat voor iedereen onder
gelijke voorwaarden toegankelijk is (in feite in een vervoermiddel dat door
een vervoersbedrijf wordt geëxploiteerd);
• collectief vervoer: vervoer per vervoermiddel, waarbij er groepen van
personen worden vervoerd.
Concept
Een concept is de ruimtelijke uitwerking van een beleidsvisie en
beleidsdoelstellingen. Een concept bevat steeds één of meer kaartbeelden van
het betrokken gebied.
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Dagtoerisme en dagrecreatie
Dagtoerisme en dagrecreatie staan voor het geheel van activiteiten dat buiten
de onmiddellijke omgeving van de woning plaatsvindt en waarmee geen
overnachting gepaard gaat.
Deelruimte
Een deelruimte is een gewenst ruimtelijk systeem waarvoor een
gemeenschappelijk beleid wordt geformuleerd als een venster op de totaliteit
van de gewenste ruimtelijke structuur. Deelruimten zijn dynamisch en complex
en hebben geen vast omlijnde grenzen. De deelruimten vervullen een eigen rol
binnen de gewenste ruimtelijke structuur. Voor deelruimten kan een nadere
gebiedgerichte uitwerking rond bepaalde thema’s gerealiseerd worden.
Deelstructuur
Een deelstructuur handelt over de samenhang tussen dezelfde functionele
ruimten verspreid over het hele plangebied. De deelstructuren verbinden
enerzijds de deelruimten, anderzijds lopen ze er doorheen. Er worden vijf
deelstructuren onderscheiden: de nederzettingstructuur, de open ruimte
structuur, de landschappelijke structuur, de ruimtelijk economische structuur en
de verkeersstructuur.
Desaffecteren van bedrijventerreinen
Het desaffecteren van bedrijventerreinen houdt in dat zij niet langer in
aanmerking genomen worden voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Dit
betekent dat zij hetzij herbestemd worden, hetzij ter beschikking komen voor
een andere gebruiksvorm.

Doortrekkersterreinen
Doortrekkersterreinen zijn terreinen ingericht voor rondtrekkende
woonwagenbewoners met een korte aanwezigheid (1 dag tot 2 weken).
Dorpskern
Het begrip "dorpskern" wijst op de morfologische kern van een
nederzetting, los van de beleidsmatige benadering (hoofddorp, woonkern,
kern-in-het –buitengebied). Het betreft veelal het meest historische gebied
dat in vele gevallen wordt gekenmerkt door het gegroepeerd voorkomen
van centrumfuncties (kerk, dorpsschool,… ) waarrond woonwijken zijn
ontwikkeld.
Draagkracht van de ruimte
De draagkracht van de ruimte is het vermogen van de ruimte om, nu en in de
toekomst, menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het
ruimtelijk functioneren worden overschreden.
Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit is mobiliteit die past binnen de uitgangshouding van
duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij worden de economische, de sociale
en de ecologische componenten geïntegreerd benaderd.
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de
huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de
mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien. Dit
begrip is ontleend aan de Agenda 21 van de Verenigde Naties.
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is de vertaling van het begrip duurzame
ontwikkeling naar het ruimtelijk beleid toe. Dit wordt in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen als uitgangshouding genomen voor het formuleren
van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen.
Dit is een ruimtelijke ontwikkeling gebaseerd op draagkracht en kwaliteit voor
de vrijwaring van een leefbare ruimte voor de volgende generaties, zonder de
aanspraken van de huidige generatie te hypothekeren. Deze algemene
benadering wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
geoperationaliseerd op het niveau van Vlaanderen.
Ecologisch impulsgebied
een ecologisch impulsgebied is een (min of meer) afgelijnd gebied waar het
beleid gericht is op:
• een bundeling – via een overlegmodel – op korte termijn van
bevoegdheden, instrumenten, middelen en mensen van de overheden en
van het privé-initiatief
• de realisatie op korte termijn van aantoonbaar behoud, herstel en
ontwikkeling van natuur en het natuurlijk milieu. De impuls bestaat erin dat
er vanuit het bevoegde beleidsdomein een aanzet wordt gegeven tot een
geïntegreerd gebiedsgericht beleid, waarbij de overige beleidsdomeinen,

instanties en doelgroepen worden gestimuleerd en overtuigd om zich bij dit
gebiedsgericht beleid aan te sluiten.
Ecologische infrastructuur
De ecologische infrastructuur bestaat uit de natuur- en bosgebieden die niet tot
grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverbindingsgebied of natuurverwevingsgebied behoren, de kleine
landschapselementen (holle wegen, taluds, houtkanten, bomenrijen, bronnen,
poelen, rietkragen,...) en uit de natuur in de bebouwde omgeving, met name
de natuur-, bos- en parkgebieden, beek- en riviervalleien, natuurelementen
(wegbermen,...) in de stedelijke gebieden of in de kernen van het buitengebied.
Economisch knooppunt
Een economisch knooppunt is een gebied met een hoog aandeel aan
werkgelegenheid. De economische knooppunten vormen samen met de
poorten de bestaande ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen.
Het zijn de plaatsen waar het wenselijk is economische activiteiten te
concentreren.
Economisch knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip.
De economische knooppunten worden geselecteerd door het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Het betreft de stedelijke gebieden aangevuld met
een aantal specifiek economische knooppunten.
Economisch netwerk
Een economisch netwerk bestaat uit verschillende clusters van bedrijven in een
eerder beperkte regio die door de aanwezige infrastructuurbundels (spoor,
water, weg) een sterke samenhang vertonen. De provincie stelt zich tot doel de
economische potenties van het economisch netwerk te versterken.
Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf of een onroerend goed
bezwaard is tot gebruik en ten nutte van een ander onroerend goed,
bijvoorbeeld recht van toegang, bouwverbod...
Europees regionaal beleid
Het Europees regionaal beleid is het beleid dat er op gericht is om op selectieve
wijze regio's te ondersteunen die op basis van een aantal economische
parameters lager scoren dan de overige regio's in de E.U.
De regio's (tot op het niveau van NUTS 3 (= arrondissementen)) die voor het
Europees regionaal beleid in aanmerking komen, kunnen een programma
indienen voor betoelaging door de Europese Structuurfondsen.
Extensieve recreatie
die vormen van recreatie waarbij in het algemeen het verlangen naar rust
voorop staat en het aantal recreanten per oppervlakte-eenheid beperkt is’;
Fysisch systeem
Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge

relaties van klimaat, lucht, bodem en water. In ruimtelijke context zijn vooral de
bodemeigenschappen en -processen en het watersysteem van belang.
Gaaf landschap
Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in een
beperkte mate gewijzigd is door grootschalige ingrepen.
Gebiedsgericht beleid
Gebiedsgericht beleid is beleid dat zich richt op de ruimtelijke kenmerken van
een bepaald gebied.
Gedeconcentreerde bundeling
De gedeconcentreerde bundeling is een ruimtelijk principe waarbij "bundeling"
staat voor het selectief concentreren van de groei van het wonen, het werken
en de andere maatschappelijke functies in de steden en kernen en
"gedeconcentreerd" rekening houdt met het bestaande (gedeconcentreerde)
spreidingspatroon en met de gespreid aanwezig zijnde dynamiek van de
functies in Vlaanderen.
Geïntegreerd plattelandsbeleid
Het geïntegreerd plattelandsbeleid is er om, uitgaand van de dynamiek van het
gebied, de leefbaarheid van het buitengebied te garanderen. Het
plattelandsbeleid integreert zowel ruimtelijke als sociaal-culturele en
economische maatregelen. Het plattelandsbeleid is dus gebiedsgericht,
functioneert binnen het markteconomisch kader en houdt rekening met de
multifunctionaliteit en de dynamiek van het buitengebied.
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Gradiënt
Dit is een term uit de landschapskunde. Hiermee wordt bedoeld: een zichtbare
overgang tussen verschillende landschappelijke situaties. Een reliëfgradiënt is
bijvoorbeeld een zichtbare overgang tussen lagere en hoger landschapsdelen.
Groene bestemming
Een groene bestemming staat voor volgende bestemmingscategorieën in de
plannen van aanleg:
de natuurgebieden, de reservaatgebieden, de bosgebieden, de groengebieden,
de parkgebieden en de bufferzones.
Grondgebonden agrarisch bedrijf
Een grondgebonden agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn
landbouwproductie (plantaardig/dierlijk) geheel of gedeeltelijk voortbrengt via
eigen uitbating van landbouwgronden. Bedrijven die een grondloze en grondgebonden bedrijfstak combineren, behoren eveneens tot de categorie van de
grondgebonden bedrijven.
Grondloos agrarisch bedrijf
Een grondloos agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn
landbouwproductie (plantaardig/dierlijk) uitsluitend in bedrijfsgebouwen

voortbrengt. Deze bedrijven hebben slechts behoefte aan een bouwplaats voor
de oprichting van hun bedrijf. Grondloze bedrijven met een beperkte
grondgebonden activiteit zijn eveneens grondloze bedrijven.
Grote eenheid natuur (GEN)
Een grote eenheid natuur is een aaneengesloten gebied:
• waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en natuur als
hoofdgebruiker voorkomt;
• waar momenteel een overwegend hoge biologische waarde en een hoge
toekomstwaarde zijn;
• waar de biologische waarde kan toenemen door aangepast natuurbeheer;
• die een kern vormt die de duurzame instandhouding van ecotopen kan
garanderen.
Een grote eenheid natuur is aldus een beleidsmatig begrip.
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Grote eenheid natuur in ontwikkeling (GENO)
Een grote eenheid natuur in ontwikkeling is een aaneengesloten gebied:
• waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en waar de
natuur als hoofdgebruiker voorkomt;
• waar momenteel een geringe biologische waarde of een sterk versnipperde
natuur met hoge biologische waarde en een hoge toekomstwaarde bestaat;
• waar op basis van de kenmerken van het fysisch systeem de potentie bestaat
om te evolueren naar een grote eenheid natuur;
• waar de biologische waarde kan toenemen door middel van duidelijke
veranderingen in het grondgebruik en/ of het beheer waarbij natuurtechnische
milieubouw noodzakelijk kan zijn;
• waar op termijn een secundaire kern kan gevormd worden of een bestaande
kern kan versterkt worden die de duurzame instandhouding van ecotopen kan
garanderen.
Een grote eenheid natuur in ontwikkeling is aldus een beleidsmatig begrip.
Historisch gegroeid bedrijf
Zie onder bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf
Hoevetoerisme
Hoevetoerisme is de vorm van toerisme die geïntegreerd is in een actief agrarisch
bedrijf.
Hoofddorp
Hoofddorpen zijn nederzettingskernen, die samen met de woonkernen, in het
buitengebied van structureel belang zijn binnen de provinciale
nederzettingsstructuur.
Hoofddorp is een beleidsmatig begrip.
Een nederzettingskern die als hoofddorp wordt geselecteerd staat, net zoals een
woonkern, in voor het opvangen van de taakstelling inzake bijkomende
woningen voor de gemeente. In tegenstelling tot de woonkernen, kan aan een
hoofddorp een bijkomend lokaal bedrijventerrein voorzien worden.

Hoofddorpen en woonkernen zijn beleidsmatige begrippen.
Een nederzettingskern die als hoofddorp wordt geselecteerd staat, net zoals een
woonkern, in voor het opvangen van de taakstelling inzake bijkomende
woningen voor de gemeente. In tegenstelling tot de woonkernen, kan aan een
hoofddorp een bijkomend lokaal bedrijventerrein voorzien worden.
Hoofdinfrastructuur
De hoofdinfrastructuur is het geheel van de lijninfrastructuur op Vlaams niveau.
Hoofdwegennet
Het hoofdwegennet is het wegennet waar de nadruk eenzijdig op de
(inter)nationale verbindingsfunctie ligt. Hoofdweg is aldus een beleidsbegrip.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur
Onder hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt die
infrastructuur verstaan die, omwille van haar intrinsieke aard, in haar
onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengt in de
wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische
structuur en daardoor in belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik wijzigt.
Hoog- en laagdynamische toeristische-recreatieve infrastructuur wordt gebruikt
in tegenstelling tot de gangbare opdeling intensieve en extensieve recreatie, die
vooral vanuit de aard van de infrastructuur zelf vertrekt.
Dit betekent dat naargelang van de aard en de inrichting van de infrastructuur
van de toeristisch-recreatieve activiteiten zelf, een bepaalde infrastructuur op de
ene plaats laag- en op de andere plaats eerder hoogdynamisch kan genoemd
worden. Het is onmogelijk algemeen geldende kwantitatieve normen te
definiëren die het onderscheid maken tussen hoog- en laagdynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur.
Inbreiding
Inbreiding is de functionele of morfologische verdichting van het bebouwde weefsel.
Informatief gedeelte
Het informatief gedeelte van een ruimtelijk structuurplan beschrijft de bestaande
ruimtelijke structuur en trends. Deze vormt de basis voor het richtinggevend
gedeelte.
Integraal waterbeheer
Integraal waterbeheer is het beheer dat er voor zorgt dat het watersysteem voldoet
aan alle functies (toevoer, afvoer, vervoer, ecologisch functioneren, drinkwater...).
Het watersysteem wordt beschouwd als een samenhangend en functioneel geheel
van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische
infrastructuur met inbegrip van de daarin aanwezig zijnde ecotopen en alle
bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen.
Intensieve recreatie
die vormen van recreatie waarbij men gebruik maakt van een sterk geconcentreerd
voorzieningenpakket of één grote voorziening en waar relatief veel mensen zijn per
oppervlakte-eenheid’

Intermodaliteit
Intermodaliteit duidt op de overstapmogelijkheden tussen verscheidene
verkeersmodi. De overstapmogelijkheden doen zich voor op
vervoersknooppunten. Streven naar intermodaliteit duidt op de uitbouw van een
kwalitatief knooppunt en aldus op de realisatie van een vlotte en kwalitatieve
overstap.
Internationaal georiënteerd multimodaal logistiek park
Internationaal georiënteerde multimodale logistieke parken zijn multimodale
logistieke parken waaraan hoge internationale bereikbaarheidseisen worden
gesteld.
Zij sluiten dicht aan bij het internationale infrastructuurnetwerk. De multimodale
logistieke parken richten zich specifiek op het marktsegment van het
goederenvervoer, met name op het lange afstandsvervoer (een minimale afstand
van 700 à 1.000 km onder het huidige prijsbeleid). Deze logistieke parken zijn de
ruimtelijke uitdrukking van nieuwe vormen van transport en logistiek.
Zij omvatten een combinatie van de volgende activiteiten:
• ontvangen, opslaan en distribueren van goederen;
• voorraadbeheer en conditionering;
• goederenbehandeling zoals sorteren, verpakken, voorzien van labels;
• kwaliteitscontrole en reparatie;
• toegevoegde activiteiten als douaneformaliteiten, verzekeringen,
bankactiviteiten.
Internationale luchthaven
Een internationale luchthaven is een poort op Vlaams niveau, die:
• bediend wordt door een breed gamma van internationale en intercontinentale
lijnen, charters en zakenvluchten
• door de diversiteit en hoogwaardigheid van de verbindingen een groot aantal
bezoekers bedient of vrachten verwerkt (meer dan 5 miljoen passagiers per
jaar of 100 000 vliegbewegingen of 150 000 ton goederen of 1 miljoen
intercontinentale passagiers)
Kern-in-het-buitengebied
De beleidscategorie ‘kern-in-het-buitengebied’ duidt op de respectievelijke
woonclusters en concentraties van bebouwing die een duidelijke kernfunctie
vervullen in het buitengebied, doch niet werden geselecteerd als hoofddorp of
woonkern. Aldus kan bij een kern-in-het-buitengebied geen bijkomende
oppervlakte voorzien worden voor het opvangen van de gemeentelijke
taakstelling inzake wonen en/of bedrijvigheid. Het begrip kern-in-hetbuitengebied is aldus een beleidsbegrip en -categorie. Het begrip ‘kern-in-hetbuitengebied’ verschilt van het begrip ‘kern van het buitengebied’ gehanteerd
binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze laatste duidt op de gehele
verzameling van nederzettingskernen, geselecteerd als woonkern of hoofddorp.
Kleine landschapselementen
De kleine landschapselementen zijn de strook-, lijn- en puntvormige elementen in
het landschap.

Kleinhandel
Kleinhandel wordt gedefinieerd als "het wederverkopen op gewone wijze in
eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan verbruikers en kleine
gebruikers, zonder deze goederen een behandeling te doen ondergaan dan die
welke in de handel gebruikelijk zijn". De kleinhandel kan zich ruimtelijk
uitdrukken in verschillende types: winkels, baanwinkels, grootwarenhuizen,
shoppingcentra, discounts…
Het onderscheid in ruimtelijke types wordt onder meer bepaald door de ligging,
het aangeboden assortiment, de vorm van beheer en het voorkomen.
Kleinhandel is van regionale schaal wanneer deze voldoet aan de wet op
kleinhandelsvestigingen van 1975.
Concentratie van grootschalige kleinhandel
De concentratie van grootschalige kleinhandel duidt op de ruimtelijke
verschijningsvorm van kleinhandel.
Men spreekt van een concentratie van grootschalige kleinhandel op provinciaal
niveau in het geval van 5 winkels of meer. Men kan verscheidene types
concentraties van grootschalige kleinhandel onderscheiden naargelang de
geografische ligging, de graad van compactheid, het aantal winkels en de
morfologische verschijningsvorm.
Een concentratie van grootschalige kleinhandel is aldus een ruimtelijk begrip.
Kwel
in het algemeen: het uittreden van grondwater, in het bijzonder: het uittreden
van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten buiten het beschouwde
gebied.
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Laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur
Onder laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt verstaan de
infrastructuur die omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke
omgeving eerder beperkte veranderingen teweegbrengt in de bestaande
ruimtelijke en sociaal-economische structuur en in het bestaande ruimtegebruik.
Laag- /hoogdynamische toeristische-recreatieve
infrastructuur wordt gebruikt in tegenstelling tot de gangbare opdeling
extensieve en intensieve recreatie, die vooral vanuit de aard van de infrastructuur
zelf vertrekt.
Dit betekent dat naargelang van de aard en de inrichting van de infrastructuur
van de toeristisch-recreatieve activiteiten zelf, een bepaalde infrastructuur op de
ene plaats laag- en op de andere plaats eerder hoogdynamisch kan genoemd
worden.
Het is onmogelijk algemeen geldende kwantitatieve normen te definiëren die het
onderscheid maken tussen hoog- en laagdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur.
Landbouw omheen het stedelijk gebied
Landbouw omheen het stedelijk gebied duidt op gebieden voor grondgebonden
land- en tuinbouw. Deze fungeren in eerste instantie als buffer tegen de

verstedelijking en dragen bij tot de leefbaarheid van de stad. Landbouw omheen
het stedelijk gebied is een aldus beleidscategorie.
Landbouwgebied
Landbouwgebied is het gebied waar de landbouw als hoofdfunctie voorkomt.
Landbouwgebied is een ruimtelijk begrip.
Landelijk gebied
Het begrip 'landelijk gebied' refereert naar een geografisch omlijnd gebied
waaraan een socio-economische betekenis is verbonden. De begrippen
'buitengebied' en 'landelijk gebied' hebben aldus een andere betekenis en dekken
een andere lading, alhoewel ze onderling niet tegenstrijdig zijn.
Het begrip buitengebied kan evenwel worden gerelateerd aan de graden van
landelijkheid waardoor er ook een socio-economische dimensie aan deze
beleidsstrategie wordt toegevoegd Het beleid dat de Europese Commissie voor de
'landelijke gebieden' formuleert, stemt grotendeels overeen met het beleid voor
het buitengebied in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Landinrichting
Landinrichting is het bevorderen, voorbereiden, integreren en begeleiden van
maatregelen, handelingen en werken die uitgaan van de bevoegde overheden en
gericht zijn op het vrijwaren, herwaarderen en het meest geschikt maken van
gebieden - conform de bestemming toegekend door de decreten op de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw.
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Landinrichtingsproject "Brabants plateau"
Het landinrichtingsproject "Brabants plateau" is één van de
landinrichtingsprojecten, gecoördineerd en deels uitgevoerd door de Vlaamse
Landmaatschappij. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat de perimeter van
dit studiegebied niet overeen komt met de gebiedsomschrijving gehanteerd in
het provinciaal ruimtelijke structuurplan Vlaams-Brabant.
Landschap
Het landschap is de resultante van de dynamische wisselwerking tussen de fysische
omstandigheden (het abiotisch en biotisch milieu) en de menselijke activiteiten.
Landschapscomponent
Een landschapscomponent is een min of meer continu variërend verschijnsel in de
ruimte. Om een landschapscomponent te kunnen beschrijven, moeten ze in
categorieën of klassen worden ingedeeld: reliëfvormen, bewoning, landgebruik en
perceelstructuur...
Landschapselement
Een landschapselement is een discreet object in het landschap: een gebouw, een
perceel, een boom, een meer, een rivier...
Lijninfrastructuur
Lijninfrastructuur is het geheel van verkeersinfrastructuur en haar omgeving

bedoeld voor verkeer en vervoer van mensen, goederen en berichten. Het omvat
autowegen, waterwegen, spoorwegen, luchthavens, pijpleidingen,
elektriciteitsleidingen en infrastructuur t.b.v. telecommunicatie.
Lintbebouwing
Lintbebouwing is een nederzettingsvorm die bestaat uit vrijwel aaneengesloten
bebouwing, bestaande uit alleenstaande gezinswoningen en/ of bedrijfsgebouwen
langs wegen, waarbij achterliggende gronden onbebouwd blijven.
Locatiebeleid
Locatiebeleid richt zich op het localiseren van de juiste activiteiten (bv.
bedrijvigheid) op de juiste plaats, vanuit het oogpunt mobiliteit. Nieuwe
verkeersgenererende activiteiten worden voorzien op plaatsen waar
bereikbaarheid kan gegarandeerd worden en waar de kwaliteit van het
vervoerssysteem (langzaam verkeer inbegrepen) dit toelaten. Afhankelijk van het
mobiliteitsprofiel kan een activiteit gekarakteriseerd worden als geschikt voor:
• een centrumlocatie , goed bereikbaar met openbaar vervoer
• redelijk goed bereikbaar met hhet openbaar vervoer en met de auto bereikbaar
• een snelweglocatie, goed bereikbaar met de auto.
Het mobiliteitsprofiel van de activiteit wordt afgestemd aldus afgestemd op het
bereikbaarheidsprofiel van de locatie.
Lokaal bedrijf
Een lokaal bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf
(inclusief tertiaire dienstverlening) dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien
van de omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de omgeving (schaal van de
kern, schaal van het stedelijke gebied...) en beperkt is van omvang.
Lokaal bedrijventerrein
Een lokaal bedrijventerrein is een bedrijventerrein uitsluitend bestemd voor lokale
bedrijven.
De omvang en inrichting van een lokaal bedrijventerrein zijn afgestemd op deze
bestemming (bv. wat betreft oppervlakte van de individuele bedrijfspercelen).
Maas(wijdte)
Een maas is de kleinste gesloten veelhoek van een netwerk. De maaswijdte wordt
gevormd door de afstand tussen parallelle voorzieningen in het netwerk.
Markante terreinovergang
Een markante terreinovergang vormt de overgang tussen twee duidelijk
verschillende landschappen. Dikwijls gaat de overgang gepaard met een verschil in
bodemgebruik of percelering.
Mer
Milieu-effect-rapport. Rapport waarin de milieueffecten van een geplande
activiteit worden ingeschat.

Mobiliteit
Mobiliteit is het geheel van verplaatsingsstromen doorheen de ruimte. Deze
vinden hun ruimtelijke neerslag in lijninfrastructuren. De lijninfrastructuur is het
geheel van infrastructuur en haar omgeving, bedoeld voor verkeer en vervoer van
mensen, goederen, berichten. Voorbeelden zijn: autowegen, spoorwegen,
waterwegen, pijpleidingen, hoogspanningsleidingen,…
Multifunctionaliteit
Multifunctionaliteit duidt op het aanwezig zijn van meerdere functies binnen een
zelfde ruimte-eenheid. De functies kunnen zowel parallel als sequentieel in de tijd
bestaan. Multifunctionaliteit is aldus een kwaliteit toegekend aan een bepaalde
ruimte en een uiting van intensief ruimtegebruik. Voorbeelden zijn: stapelen van
verscheidene functies, complementair tijd-ruimte gebruik.
Multimodaliteit
Het begrip multimodaliteit duidt op de aanwezigheid van meerdere
verkeersmodi. Streven naar multimodaliteit betekent bijgevolg het versterken van
alternatieven voor het auto- en vrachtwagenverkeer. De multimodale benadering
van de mobiliteitsproblematiek ligt aan de basis voor het zoeken naar
oplossingen voor de structurele bereikbaarheidsproblemen, het toenemende
vrachtverkeer, de verkeersonveiligheid en verkeersonleefbaarheid.
Na/ voortransport
Na- en voortransport is het transport dat nodig is om vanuit de herkomstlocatie
een halte van collectief of openbaar vervoer te bereiken, respectievelijk vanuit
een halte van collectief of openbaar vervoer de bestemmingslocatie te bereiken.
Voor- en/ of natransport kan gerealiseerd worden met verschillende
vervoersmodi. Voorbeeld van voortransport zijn : vanuit de eigen woning te voet
naar een bushalte, met de fiets tot een treinstation, met de auto tot een
carpoolingparkeerplaats,...
Natuurinrichting
Natuurinrichting is een instrument dat toegepast kan worden in een gebied dat
voor minstens 90% van de oppervlakte gelegen is in gebieden van het VEN of in
groen-, buffer, - park, en bosgebieden. Bij natuurinrichting wil men maatregelen
nemen en werkzaamheden uitvoeren die gericht zijn op de optimale inrichting,
herstel en ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu.
Natuurlijke structuur
De natuurlijke structuur is:
het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de grotere natuur- en
boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur
structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;
de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige
natuurelementen, door kleinere natuur- en boscomplexen en door parkgebieden.
Natuurlijke structuur is aldus een ruimtelijk begrip.

Natuurverbindingsgebied
Een natuurverbindingsgebied is een aaneengesloten gebied: waar de
natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies, waar andere functies
(doorgaans landbouw, bosbouw, ...) als hoofdgebruiker aanwezig zijn en de
natuur als nevengebruiker;
• waar de biologische waarde bepaald wordt door de aanwezigheid van kleine
landschapselementen;
• waar de biologische waarde kan toenemen door de ontwikkeling van kleine
landschapselementen;
• dat een verbinding realiseert tussen grote eenheden natuur en grote
eenheden natuur in ontwikkeling, en verwevingsgebieden.
Natuurverbindingsgebied is aldus een beleidsmatig begrip.
Natuurverwevingsgebied
Een natuurverwevingsgebied is een aaneengesloten gebied:
• waar de functies landbouw, bosbouw, natuur nevengeschikt zijn en andere
functies ondergeschikt zijn en waar landbouw, bosbouw en natuur
gedifferentieerd aanwezig zijn;
• waar de biologische waarde kan toenemen door middel van randvoorwaarden
met betrekking tot het bestaande grondgebruik, waar het bestaande
grondgebruik kan gegarandeerd blijven;
• waar een duurzame instandhouding van specifieke ecotopen kan worden
gegarandeerd.
Natuurverwevingsgebied is een beleidsmatig begrip.
Nederzettingsstructuur
De nederzettingsstructuur is het patroon dat gevormd wordt door het geheel van
alle bebouwingsvormen in een bepaald gebied.
Niet-afwentelingsprincipe
Het niet-afwentelingsprincipe is het principe dat problemen niet ruimtelijk, in tijd
of sociaal worden verschoven.
Ontginningen
Ontginningen zijn het geschikt maken van gronden voor exploitatie van
grondstoffen.
Ontwikkelingsperspectief
Een ontwikkelingsperspectief geeft aan welke mogelijkheden tot ruimtelijke
ontwikkeling (kwalitatief en kwantitatief) worden geboden voor een bepaald
ruimtegebruik of activiteit. Een ontwikkelingsperspectief kan onder meer bestaan
uit : inrichtingsprincipes, ruimtelijke randvoorwaarden voor het ruimtegebruik,
taakstellingen, kwantitatieve opties, .. .
Openbare ruimte
De openbare (of publieke) ruimte is een ruimte met een absoluut openbaar (of
publiek) karakter, in openbaar (of publiek) beheer en met een publieke functie.
Voorbeelden zijn straten, pleinen en parken.
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Openluchtrecreatie
het geheel van gedragingen die men in zijn vrije tijd vrijwillig onderneemt of
ondergaat, waarvan wordt verondersteld dat ze primair gericht zijn op het
bevredigen van de eigen ontspannende verlangens en voor zover men zich
daarvoor niet richt naar overdekte ruimten.
Open ruimte
De open ruimte omvat de gebieden waarin de onbebouwde ruimte overweegt.
De open ruimtefragmenten verschillen naar vorm, functie en samenstelling. De
open ruimte omvat de natuurlijke structuur, de agrarische structuur en de
landschappelijke structuur. Open ruimte is een thematisch begrip.
Openruimteverbinding of openruimtecorridor
Een openruimteverbinding of openruimtecorridor is een niet of weinig bebouwde
ruimte in de buurt van sterk bebouwde gebieden. Openruimteverbindingen
voorkomen het aan elkaar groeien van de bebouwde gebieden en verzorgen een
verbindingsfunctie ten aanzien van de structuurbepalende elementen van het
buitengebied.
Plannen van aanleg
De plannen van aanleg worden in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996 omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het
algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.).
Para-agrarische bedrijven
Para-agrarische ondernemingen1 zijn ondernemingen waarvan de activiteit
onmiddellijk bij de landbouw aansluit en erop afgesteld is Bij de beoordeling of een
bedrijf al dan niet para-agrarisch is, kunnen volgende criteria een rol spelen:
1. Het grondgebonden karakter van het bedrijf, in aansluiting op of vergelijkbaar
met agrarisch grondgebruik (vb. schoolhoeve)
2. De nauwe relatie met het landbouwproductieproces (vb. landbouwloonwerkers)
3. De strikte relatie met de voortgebrachte landbouwproducten (met uitsluiting van
louter handel). Het betreft dus de onmiddellijke behandeling van de
landbouwproducten, welke onontbeerlijk is vooraleer deze producten aan de
commercialisatiesector toevertrouwd worden.
De beoordeling of het al dan niet over een para-agrarisch bedrijf gaat is veelal een
feitenkwestie.
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Plattelandstoerisme
Plattelandstoerisme is de vorm van toerisme waarbij gebruik gemaakt wordt van
de specifieke toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied.

1

Bron: omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen (B.S. 23..VIII.1997)

Poort
Op Vlaams niveau zijn poorten plaatsen waar ontwikkelingen worden
gestimuleerd omwille van de bestaande of potentiële positie in het internationale
communicatienetwerk (water, weg, spoor, lucht, telecommunicatie).
Zij zijn een element van de economische structuur op internationaal niveau en
kunnen internationale investeringen aantrekken. Het zijn die plaatsen waar vanuit

ruimtelijk oogpunt het wenselijk is de ontwikkeling en de verdichting te
stimuleren omwille van:
• de aanwezigheid van hoogwaardige ontsluitings- en verbindingsfunctie (water-,
weg-, spoor, pijpleiding, telematica-infrastructuur);
• de omgevingskwaliteiten (met name stedelijkheid in de stationsomgevingen),
• de infrastructuren in de zeehavens (kaaimuren, kranen, opslagruimtes, logistiek,
...), de hoogwaardige luchthaveninfrastructuren en luchthavengebonden
functies (hotels, businesspark,...);
• de draagkracht van de omgeving zowel op milieuhygiënisch als op ruimtelijk vlak
Poorten zijn aldus een beleidsmatig begrip.
Randstedelijk groengebied
Binnen het stedelijk gebied zijn randstedelijke groengebieden die gebieden met
een relatief onbebouwd en multifunctioneel karakter. Ook parken behoren hiertoe.
Recreatief medegebruik
dit heeft betrekking op die vormen van openluchtrecreatie, die plaats hebben in
een omgeving met een niet-recreatieve hoofdfunctie, waarbij het medege-bruik
in principe ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en het hoofdgebruik
Recreatief medegebruik (iets andere definitie in deelstudie recreatie)
In verschillende bestemmingszones is recreatie toegelaten zonder dat hiertoe
bestemmings- en of inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn
Regionaal bedrijventerrein
Regionale bedrijventerreinen zijn uitgeruste terreinen bestemd voor de inplanting
van economische activiteiten die de schaal van hun omgeving overschrijden.
Onderscheid wordt gemaakt in:
gemengd regionaal bedrijventerrein dat bestemd is voor de vestiging van
industriële bedrijven en ondernemingen behorend tot de bouwnijverheid en het
transport.
Tevens kunnen dienstverlenende bedrijven, met uitzondering van kleinhandel,
onderwijs en medico-sociale instellingen, worden toegelaten;
specifiek regionaal bedrijventerrein dat bestemd is voor de vestiging van specifieke
industriële en tertiaire activiteiten (watergebonden, luchthavengebonden,
kleinhandelszone, ...).
Regionet Brabant–Brussel
Regionet Brabant–Brussel is een plan voor een regionaal openbaar-vervoersnet
in het centraal-Belgisch gebied. Het is een samenhangend geheel van spoor- en
snelbusverbindingen dat aan iedereen toelaat om zich vlot met het openbaar
vervoer te verplaatsen op middellange afstanden. Het is bedoeld om bij te
dragen tot een ecologisch verantwoorde duurzame mobiliteit en om steun te
geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst.
Residentiële woonwagenterreinen
Residentiële terreinen zijn terreinen ingericht voor standvastige
woonwagenbewoners met langdurige (permanente) aanwezigheid.

Richtinggevend gedeelte
Het richtinggevend of indicatief gedeelte van een ruimtelijk structuurplan (c.q.
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) formuleert op basis van de analyse van
de bestaande ruimtelijke structuur en de trends (het informatief gedeelte) en
vanuit de uitgangshouding, een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
van Vlaanderen.
In het richtinggevend gedeelte wordt de visie in ruimtelijke termen vertaald in
ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur en op basis van de
ruimtelijke principes wordt een gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt voor
de (vier) structuurbepalende componenten.
Het indicatief of richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan is dat
deel waarvan door de overheid slechts bij gemotiveerde beslissing kan afgeweken
worden.
Rivierduinen
Rivierduinen zijn zandheuvels langs een rivier, samengesteld uit materiaal dat uit
de riviervlakte (effen gebied langs een rivier) is opgewaaid.
RSZ-tewerkstelling
RSZ-tewerkstelling is het aantal tewerkgestelden volgens de gegevens van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Ruigtevegetatie
Ruigtevegetatie: door elkaar groeiend hoog opschietend twee-of meerjarige
kruiden, zoals brandnetels, bramen, distels, berenklauw, fluitenkruid,
boerenwormkruid, …
Ruilverkaveling
Bij een ruilverkaveling worden landbouwpercelen herschikt binnen een vooraf
afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige
en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf
liggen. Ruilverkaveling past zich hierbij in in het ruimtelijke ordenings-, het
milieu- en natuurbeleid en het plattelandsbeleid. Er wordt gezocht naar
mogelijkheden om bij te dragen aan natuur- en landschapszorg, zorg voor
cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik , … in
evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen.
Ruimtelijk-economische structuur
De ruimtelijk-economische structuur is de wijze waarop de verschillende
ruimtelijke elementen van de economische structuur geordend zijn. Het omvat de
gebieden waarbinnen economische activiteiten, vooral secundaire en tertiaire
bedrijvigheden, een belangrijke rol spelen.
Ruimtelijke kwaliteit
Het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt opgevat als de waardering van de ruimte.
Kwaliteit in de zin van 'waardering' spreekt een oordeel of een wenselijkheid uit.
Ruimtelijke kwaliteit handelt niet in de eerste plaats om de hoedanigheid van het
object op zich (de intrinsieke kenmerken van een landschap, van een binnenstad,
van een stedelijke ruimte, ...) maar om de waarde die eraan wordt gehecht.

Die waardering wordt in belangrijke mate mee bepaald door de betrokkenheid
van de beoordeler (bewoner, doelgroep, gemeenschap, ...) en niet door de
kenmerken van de ruimte zelf. Die waardering is sociaal-cultureel bepaald en is
bijgevolg tijdsafhankelijk.
Ruimtelijke structuur
Ruimtelijke structuur is de samenhang tussen ruimtelijke elementen en
activiteiten. Structuur heeft tegelijkertijd en in samenhang betrekking op het
morfologische (hoe iets is) en op het functioneren (de processen achter iets).
Ruimtelijke structuren komen voor op alle schaalniveaus (bv. de ruimtelijke
structuur van de tuin, van de wijk, van de kern, van de provincie of van het
Vlaams Gewest).
Ruimtelijk structuurplan
Een ruimtelijk structuurplan is een plan waarin de keuzes met betrekking tot de
ruimtelijk-structurele ontwikkeling van een bepaald gebied aangegeven worden,
de ruimtelijke potenties worden belicht en waarin richtlijnen en
organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik worden aangegeven.
Het heeft betrekking op het gehele grondgebied en op alle ruimtebehoevende
activiteiten waarvan de ordening aan een respectievelijk bestuursniveau is
toevertrouwd. Het beoogt tevens de bevordering van de doeltreffendheid en van
de interne samenhang van het ruimtelijk beleid.
Ruimtelijk uitvoeringsplan
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een instrument om uitvoering te geven aan een
ruimtelijk structuurplan.
Het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
voorziet uitvoeringsplannen op de drie bestuurlijke niveaus
Sectoraal
Een sectorale benadering is een benadering vanuit één bepaalde overheidssector
zonder daarbij expliciet of impliciet rekening te houden met andere sectoren.
Sectoraal BPA
Een 'sectoraal BPA' is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waarin voor het
geheel van het gemeentelijk grondgebied, of voor een bepaald deel van het
gemeentelijk grondgebied de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor een
bepaalde groep van activiteiten of voor een ruimtelijke problematiek
(bv. bosuitbreiding of zonevreemde lokale bedrijven) worden aangegeven.
Secundair wegennet
Het secundair wegennet vormt het geheel van secundaire wegen. Secundaire
wegen zijn wegen die een verzamelfunctie vervullen op bovenlokaal niveau,
d.w.z. een belangrijke rol spelen in het ontsluiten van gebieden naar primaire
wegen en naar hoofdwegen,
en die tevens een belangrijke toegangsfunctie vervullen.
Drie types secundaire wegen worden onderscheiden:
• type I: hoofdfunctie is verbinden op bovenlokaal niveau
• type II: hoofdfunctie is verzamelen/ontsluiten op bovenlokaal niveau
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• type III: hoofdfunctie is garanderen van vlotte doorstroming van openbaar
vervoer en fiets

samenhang vertonen, zijn het resultaat van deze ontwikkeling.
Stedelijk conglomeraat is aldus een ruimtelijk begrip.

Stadsgewest
Het stadsgewest is de hele ruimtelijk vergrote structuur, waarbinnen de
‘uiteengelegde’ basisactiviteiten van de stedelijke gemeenschap, namelijk
wonen, werken, opvoeden, winkelen, cultuurbeleving en ontspanning,
in overwegende mate gelokaliseerd zijn.
Tussen deze activiteiten bestaan intense relaties, zodat een functioneel geheel
wordt gevormd dat in belangrijke mate naar de traditionele kernstad
georiënteerd blijft.
Het stadsgewest is het geheel van de agglomeratie en de banlieue. De
(morfologische) agglomeratie is de stedelijke woonkern. Hij omvat de kernstad
en de stadsrand.
De kernstad bestaat uit de stadskern en de dicht bebouwde stedelijke wijken,
waaronder de negentiende-eeuwse gordel. De kernstad wordt gekenschetst
als het oude dicht aaneengesloten centrale deel van het stadsgewest.
De kernstad is langs alle zijden omringd door de stadsrand, die hoofdzakelijk
bestaat uit een minder dichte, maar nog aaneengesloten twintigste-eeuwse
bebouwing.
De banlieue is de buitenste zone van het stadsgewest.
De bevolkingsontwikkeling wordt er in belangrijke mate door suburbanisatie
vanuit het centrum bepaald.
Morfologisch worden zowel het wonen als de bedrijven en instellingen in de
banlieue gekenmerkt door een extensieve vorm van bodemgebruik.
Morfologisch doet ze landelijk aan, functioneel is ze stedelijk.

Stedelijke fragmenten
Stedelijke fragmenten zijn stedelijke functies die niet of rechtstreeks
aansluitend bij een stedelijke kern gesitueerd zijn. Het betreft onder andere
monofunctionele, geïsoleerde winkelcomplexen, evenementhallen, enz. .
(zie ook stedelijk conglomeraat)
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Stationsomgeving
Een stationsomgeving is een omgeving binnen de stedelijke gebieden en de
stedelijke netwerken die een strategische ligging heeft rond de hoofdstations
en waar een hoge dichtheid en de lokalisatie van personenvervoergerichte
activiteiten wordt nagestreefd.
Stationsomgeving is aldus een beleidsmatig begrip.
Stedelijk conglomeraat
Door steeds voortschrijdende suburbanisatie en spreiding, en dit niet alleen
meer van het wonen maar ook van industrie en (klein)handel, zijn er in
Vlaanderen slechts weinig plaatsen die aan de stedelijke ontwikkeling
ontsnappen. Deze evolutie duurt onverminderd voort en leidt tot een nieuw
soort ruimtelijke entiteit.
De historische kernen van de steden, de agglomeratie en de stadsgewestelijke
banlieue (de periferie) gaan over in een stedelijk conglomeraat. Vastgesteld
wordt dat er in het stedelijke conglomeraat een sterke fragmentatie van de
ruimte optreedt. Niet alleen op het vlak van verbanden en communicatie,
maar ook op morfologisch vlak is de stad meer en meer een 'netwerk'
geworden waarvan de reikwijdte bovendien steeds wijder wordt ("een tapijt
van fragmenten"). 'Versimpelde' stukken ruimte die weliswaar elk op zich een
antwoord geven op een bepaalde maatschappelijke behoefte maar die geen

Stedelijk gebied
Het stedelijk gebied is het gebied waar intense ruimtelijke, culturele en socioeconomische samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke
activiteiten (wonen, diensten, werken, ...), waar dichte bebouwing overheerst
en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren.
Stedelijk gebied is aldus een beleidsmatig begrip.
Stedelijkgebiedbeleid
Stedelijkgebiedbeleid is het beleid dat gevoerd wordt in de stedelijke
gebieden, waar ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten
zijn, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied.
Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan
bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving, het kwantitatief
en kwalitatief voorzien van ruimte voor economische activiteiten, het
versterken van het stedelijk functioneren (diensten, gemeenschapsvoorzieningen, stedelijke voorzieningen, ..) en het stimuleren van andere
vormen van mobiliteit.
Het aanbodbeleid in stedelijke gebieden is essentieel om verdere uitzwerming,
lintbebouwing en wildgroei van allerhande activiteiten in het buitengebied te
vermijden.
Stedelijk landbouwgebied
Een stedelijk landbouwgebied is een gebied waar de nodige
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, die in de stedelijke gebieden
een eigen karakter heeft, behouden moeten blijven, rekening houdend met
de draagkracht van het stedelijk gebied en de andere
ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden.
In functie van de aanwezige ruimtelijke (stedelijke) kwaliteit zijn in dergelijke
gebieden vormen van hoogtechnologische tuinbouw (glastuinbouw, sierteelt)
en van landbouw mogelijk. Anderzijds is er ruimte voor andere
landbouwactiviteiten zoals deeltijdse en/ of hobby-landbouw- en tuinbouw,
kinderboerderijen, volkstuintjes, ...
Stedelijk netwerk
Het stedelijk netwerk is een complementair en samenhangend geheel van
stedelijke gebieden en van structuurbepalende elementen van het
buitengebied die verbonden zijn door infrastructuren (wegen, spoorwegen,
kanalen, ...). Stedelijke netwerken zijn structuurbepalend voor de Vlaamse

ruimte en vragen om een samenhangend ruimtelijk beleid. Stedelijk netwerk is
aldus een beleidsmatig begrip.

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds geen hoofdberoep meer in de land- of
tuinbouw en wordt hij/zij nevenberoeper.

Stiltegebied
Een stiltegebied is een gebied van minstens één km2 waarin de geluidsbelasting
door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat het ervaren van de in dit
gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks wordt verstoord.

Structurerende reliëfcomponent
Een structurerende reliëfcomponent is een reliëfcomponent die structuurbepalend
is voor het buitengebied.
De structurerende reliëfcomponenten zijn duidelijk visueel aanwezig en
beklemtonen belangrijke gebiedsovergangen (cuesta's, steilranden...). Het beleid is
erop gericht dat deze structurerende reliëfcomponenten visueel aanwezig blijven.

Strategisch stedelijk project
Strategisch stedelijk projecten zijn projecten die de grote potenties van de
stedelijke gebieden op een gecoördineerde wijze en efficiënt moeten illustreren
en op korte en halflange termijn kunnen worden uitgevoerd.
Ze moeten het kwaliteitsniveau van de gewenste ontwikkeling van het stedelijk
gebied weergeven.
De strategische stedelijke projecten hebben de volgende kenmerken :
• ze werken op zich vernieuwen/stimuleren een vernieuwingsproces in het
stedelijk gebied;
• ze hebben een performante voorbeeld- en signaalfunctie voor andere delen van
het stedelijk gebied;
• ze stellen een kwaliteitsnorm voor de aanpak op andere plaatsen in het
stedelijk gebied;
• ze zijn structurerend voor het geheel of voor delen van het stedelijk gebied;
• ze hebben een functionele, ruimtelijke en administratief-institutionele
complexiteit die de mogelijkheden van het lokale bestuur voor de realisatie
ervan overstijgen ;
• zij hebben een integraal karakter (economisch, sociaal, ruimtelijk) dat een
meerwaarde oplevert voor het stedelijk gebied.
Streefbeeld
Synoniem voor stedenbouwkundig ontwerp.
Het opmaken van een streefbeeld gaat vooraf aan de concrete inrichting van een
ruimte. Een streefbeeld geeft een visie, een ruimtelijk concept en een gewenst
eindbeeld voor deze ruimte. Het geeft daarnaast concrete oplossingen voor
belangrijke elementen van de inrichting.
Structurele beperking
Structurele beperking duidt op een beperking in het functioneren van de
agrarische sector in een bepaald gebied. Het betreft gebieden waar de agrarische
sector dient rekening te houden met beperkingen ter vrijwaring van de
landschappelijke en/of natuurwaarden of om de agrarische structuur te
optimaliseren.
Structurele verbreding
Structurele diversificatie of verbreding is ‘verandering’ van de agrosector naar
andere sectoren. Nieuwe activiteiten vallen onder de secundaire (b.v.
voedselverwerking) of tertiaire sector (b.v. dienstverlening). Als de inkomsten uit
de nieuwe activiteiten groter zijn dan 50 %, heeft de bedrijfsleider volgens het

Structuurbepalend/structuurbepalende component
De structuurbepalende componenten zijn de (bestaande) ruimtelijke eenheden
die de ruimtelijke structuur van Vlaanderen bepalen en waarvoor een specifiek
ruimtelijk beleid wordt vooropgesteld.
Voor iedere structuurbepalende component worden doelstellingen,
ontwikkelingsperspectieven en instrumenten geformuleerd. De
structuurbepalende componenten vormen, hoewel ze duidelijk van elkaar te
onderscheiden zijn, een samenhangend geheel.
Structuurplanning
Structuurplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en
beleidsvorming met betrekking tot de kwaliteit van de ruimte en de realisatie
ervan. Het tot stand komen van een structuurplan vormt het moment in dit
proces waarop belangrijke uitspraken worden gedaan. Structuurplanning is een
voor het Vlaams Gewest nieuwe vorm van planning. Het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen is het resultaat van een structuurplanningsproces op
het niveau Vlaanderen.
Subsidiariteit
Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat elke inzake ruimtelijke ordening
bevoegde overheid zich bezighoudt met die materies die geëigend zijn om op het
bewuste niveau geregeld te worden.
Beslissingen moeten genomen worden op het meest geschikte niveau. Een
beslissing op een hoger niveau is te verantwoorden als het belang en/ of
reikwijdte ervan op het lagere niveau duidelijk overstijgt. Een hoger niveau treedt
slechts op voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet
voldoende door het lager niveau kunnen worden verwezenlijkt.
Suburbanisatie
Langdurig proces van uitwijking van functies (wonen en werken) vanuit
binnensteden naar de stadsrand, waarbij de rand een voorstedelijk karakter
krijgt.Er ontstaat aldus een suburbaan gebied dat wordt gekenmerkt door een
hoge bevolkingsdichtheid, een dicht netwerk van dorpen en uitgebreide
residentiële woongebieden.
In de laatste decennia gebeurt de uitwijking niet enkel vanuit de binnenstad,
maar ook vanuit de gehele stad en over een steeds ruimer gebied waarbij de
grens tussen stad, stadsrand en platteland steeds verder vervaagd.
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Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven
De categorie "terrein voor openluchtrecreatieve verblijven" omvat de
kampeerterreinen, de kampeerverblijfparken en de vakantieparken waarvoor
een sectorale omkadering bestaat.
Toerisme en recreatie
Toerisme omvat het geheel van interrelaties en verschijnselen die verband
houden met de verplaatsing naar en het tijdelijk verblijf van mensen in een
andere dan de alledaagse leefomgeving. Recreatie is het geheel van
gedragingen die primair gericht zijn op de eigen verlangens inzake fysieke en
geestelijke ontspanning, zowel binnen als buiten de eigen woonomgeving.
Recreatie kan bestaan uit dagrecreatie of uit verblijfsrecreatie. Beide vormen
kunnen elk intensief of extensief worden beleefd.
Toerisme en recreatie is een thematisch begrip.
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Toeristische attracties
Toeristische attracties zijn alle elementen op de plaats van bestemming die,
individueel of gecombineerd, de keuze van de toerist bepalen. Zij zijn de
belangrijkste motivatie voor een toeristisch bezoek. Er kan een onderscheid
worden gemaakt tussen:
• cultureel attractieve elementen;
• gebouwde attracties (bijvoorbeeld historische steden, archeologische sites,
attractieparken);
• culturele attracties (musea, theaters, festivals);
• sociale en functionele attracties (lokale folklore, shopping);
• natuurlijke attractieve elementen (klimaat, landschap, fauna en flora).
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Toeristisch recreatief netwerk
Een toeristisch-recreatief netwerk bestaat uit een geheel van toeristischrecreatieve voorzieningen (van provinciaal niveau) en infrastructuren die door
hun ligging en onderlinge (ruimtelijke en functionele) samenhang
structuurversterkend werken.
Toeristisch recreatief knooppunt van provinciaal belang
Een Toeristisch recreatief knooppunt van provinciaal belang duidt op een
clustering van het toeristisch-recreatief aanbod. Toeristisch-recreatieve
knooppunten vervullen een centrumfunctie voor een ruimere omgeving, een
startpunt voor het verkennen van een specifiek gebied/netwerk.
Enkel in toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen grootschalige
toeristisch-recreatieve infrastructuren ontwikkeld worden hetzij door
inplanting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur, hetzij door uitbreiding
van bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur.
Toeristisch-recreatief knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip.
Toplocatie
Toplocaties zijn plaatsen in de stedelijke gebieden en aan de poorten op
Vlaams niveau met een hoogwaardig en uniek karakter, met een belangrijke
beeldwaarde en met een goede ontsluiting voor auto én openbaar vervoer

en voor langzaam verkeer. Het zijn die gebieden die uitsluitend
voorbehouden moeten worden voor een beperkt aantal economische
activiteiten die omwille van hun schaal, hun geografische reikwijdte, hun
aard, de toegevoegde waarde, ... een belangrijke rol vervullen in de
economie en die als 'visitekaartje' voor het bedrijfsleven en voor Vlaams Brabant dienst doen.
Trendbreuk
Een trendbreuk is een fundamentele wijziging in een bestaande trend. Een
trendbreuk kan door beleidsmaatregelen tot stand komen.
Verdichting
Verdichting is één van de sleutelbegrippen in een ruimtelijk beleid waar
openheid en stedelijkheid voorop staat. Verdichting betekent voor het
ruimtelijk beleid in de stedelijke gebieden en de kernen van het
buitengebied, conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen het
volgende:
• het concentreren van het wonen en het werken in de stedelijke gebieden
en de kernen van het buitengebied;
• het differentiëren van de woningvoorraad;
• het versterken van de multifunctionaliteit door verweving;
• het opleggen van minimale dichtheden;
Verkeersleefbaarheid
De verkeersleefbaarheid verwijst naar een bepaalde toestand van een
bepaald gebied, waarbij de draagkracht van het gebied al (nietverkeersleefbaar) dan niet (verkeersleefbaar) overschreden wordt door de
negatieve impact van het verkeer (zowel rijdend als stilstaand) dat er
doorheen gaat of er zijn bestemming vindt.
Verspreide bebouwing
Verspreide bebouwing is één van de beleidscategorieën voor het voeren van
een gedifferentieerd ruimtelijk beleid t.a.v. de nederzettingsstructuur van het
buitengebied. Verspreide bebouwing wordt als beleidscategorie omschreven
als de bebouwing die niet behoort tot:
de kernen (hoofddorp en woonkern), lint, verspreide bebouwing en bebouwd
perifeer landschap.
Het begrip verspreide bebouwing heeft aldus een beleidsmatige betekenis.
Verweven
Het verweven is het in elkaars nabijheid brengen van functies en activiteiten
op een dusdanige wijze dat er ruimtelijke meerwaarden, vormen van synergie
en complementariteiten ontstaan. De wijze waarop het verweven haalbaar is,
heeft te maken met het karakter (hinder of positieve effecten die nabijheid
van andere functies of gebruik teweegbrengen) en het structurerend
vermogen van de activiteiten.
Ruimtelijke meerwaarden zijn onder meer het concentreren van activiteiten en
het creëren van ruimtelijke nabijheid met voordelen ten aanzien van

bereikbaarheid en mobiliteit. 'Verweven' staat tegenover 'scheiden'. Beide
begrippen hebben een duidelijke ruimtelijke betekenis.
Het verweven of scheiden van functies en activiteiten hangt samen met het
ruimtelijk schaalniveau waarop de ruimtelijke meerwaarden ontstaan. Het
scheiden van activiteiten op het niveau van de gemeente
(bv: een lokaal bedrijventerrein aan de rand van een kern) betekent het verweven
van activiteiten op het niveau van Vlaams - Brabant. Een aparte woonfunctie
boven een commerciële functie betekent een scheiding op het niveau van het
perceel maar een verweven van de functies op het niveau van de kern. Het begrip
'verweven van functies en activiteiten' wordt in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen gehanteerd op het niveau van Vlaams - Brabant. Op het niveau van
de kern of het stedelijk gebied kan dit een scheiding van functies en activiteiten
betekenen.
Landschappelijke verweving wordt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan
beschouwd als plaatsen van gebouwen en infrastructuur in de eerder
onbebouwde gebieden, op een dusdaninge wijze dat de visuele hinder die ervan
uitgaat zoveel mogelijk beperkt wordt en dat de landschappelijke kwaliteiten
worden behouden of versterkt.

buitengebied die van structureel belang zijn in de nederzettingsstructuur op
provinciaal niveau. Woonkern is een beleidsmatig begrip. Een nederzettingskern
die als woonkern wordt geselecteerd staat in voor het opvangen van de
taakstelling inzake bijkomende woonbehoeften in de gemeente.
Aan een woonkern kan geen nieuw lokaal bedrijventerrein ontwikkeld worden.
Zoneren
Zoneren is het indelen van een gebied in strikt gescheiden zones waaraan een
eigen, stedenbouwkundige bestemming wordt toegekend.
Zone non-aedificandi
Zie ook het begrip ‘bouwvrije zone’.
Zonevreemd
Voor zonevreemde bedrijven wordt de volgende omschrijving gehanteerd: een
bedrijf, zijnde een gebouw, activiteit of functie, kan als zonevreemd worden
beschouwd, wanneer zowel de juridische toets,
met name het al dan niet overeenstemmen met bestaande stedenbouwkundige
voorschriften van het plan van aanleg.

Verzamelen
De verzamelfunctie van verkeersinfrastructuur (het verzamelen) is het verzamelen
van verkeer binnen de herkomstgebieden en het distribueren binnen de
bestemmingsgebieden.
Vlaamse Ruit
De Vlaamse Ruit is een stedelijk netwerk op internationaal niveau en die een
gelijkaardige ontwikkeling kent als de concurrentiele gebieden in NoordwestEuropa (m.n. de Randstad en het Rurhgebied.) Tot de Vlaamse Ruit worden de
volgende stedelijke gebieden als hoekpunten genomen: Antwerpen, Gent,
Leuven en het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
Woningpatrimonium
Het woningpatrimonium is het geheel van voor het wonen beschikbare
gebouwen.
Woongelegenheid
Een woongelegenheid is een woonruimte voor één persoon of één groep van
personen met een minimale zelfstandigheid die (samen) in deze ruimte
gedurende de grootste tijd van het jaar al of niet met georganiseerde hulp eten,
slapen en zich ontspannen (= wonen). Hierin zijn begrepen de
eengezinswoningen, appartementen, diverse vormen van studio's (serviceflats,
studio's voor begeleid zelfstandig wonen, gewone studio's, ..) en
studentenkamers. Rusthuizen, weeshuizen en andere opvangcentra met
verschillende kamers worden als één woongelegenheid voor een collectief gezin
of huishouden beschouwd.
Woonkern
De woonkernen zijn samen met de hoofddorpen de nederzettingskernen in het
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