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Voorwoord
Beste inwoner van Vlaams-Brabant

gebundeld, gecoördineerd en besproken door de provinciale commissie inzake ruimtelijke ordening - kortweg de

Een kleine 10 jaar geleden begon een ploeg enthousiaste

PROCORO. Ook in de provincieraad werd er lang

mensen aan de opmaak van het ruimtelijk structuurplan

gediscussieerd en werden pro’s en contra’s grondig

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

afgewogen. Uiteindelijk heeft het openbaar onderzoek

oprichting en de voorbereidingen voor de splitsing van

tot meer dan 200 wijzigingen geleid.

de oude unitaire provincie Brabant waren in volle gang.
De opmaak van een ruimtelijk structuurplan was nog geen

Alle details zijn nog niet uitgeklaard en er zal nog hard

verplichting en was niet opgenomen in de wetgeving over

gewerkt moeten worden om ons einddoel te bereiken. Dit

de ruimtelijke ordening. Toch vond de provincie het toen al

structuurplan zal onze gids in de ruimtelijke ordening zijn.

belangrijk om na te denken over de toekomst van haar

Het zal de richting aanduiden hoe we van Vlaams-Brabant

grondgebied. Ze wou immers als jongste provincie het

een aangename, aantrekkelijke en duurzame provincie kun-

goede voorbeeld stellen.

nen maken, waar inwoners, bedrijven en bezoekers de
ruimte hebben om zich thuis te voelen, de ruimte om crea-

De provincie is met de opmaak van haar ruimtelijk struc-

tief bezig te zijn, om zichzelf te ontplooien. Want tenslotte

tuurplan Vlaams-Brabant niet over één nacht ijs willen

draait het in het structuurplan niet alleen om de ruimte op

gaan. Er werd op alle vlakken van hoog tot laag overleg en

zich, maar wel om de wijze waarop we als mensen met de

inspraak georganiseerd. Van de eerste startnota tot het

ruimte omgaan en hoe de ruimte er zelf beter van wordt.

laatste ontwerp werden de gemeenten, de betrokken over-

Ik ben er van overtuigd dat het voorliggende structuurplan

heidsinstanties en ook de ruime bevolking geïnformeerd en

daartoe de nodige garanties biedt.

betrokken bij het planningsproces. De 1035 bezwaarschriften en adviezen die gedurende de periode van het open-

Julien Dekeyser, gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke

baar onderzoek werden ingediend, spreken wat dat betreft

ordening

boekdelen. Al deze bezwaarschriften en adviezen werden
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Het structuurplan,

een leidraad voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de provincie

In het ruimtelijk structuurplan geeft het provinciebestuur

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen als kader

het kader aan voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
van Vlaams-Brabant. Een ontwikkeling die zuinig omspringt

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bevat een aantal

met de schaarse ruimte en gestoeld is op duidelijke afspra-

principes die in het provinciale structuurplan verder ver-

ken over het gebruik van die ruimte. Zo blijft er ook voor de

fijnd worden.

volgende generaties kwalitatieve ruimte om te wonen, te

• Gedeconcentreerde bundeling.

werken, zich te ontspannen, natuurwaarden te beleven…

Dit betekent dat de verwachte groei van nieuwe woningen,
infrastructuur, bedrijventerreinen, recreatie... bij voorkeur
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Het structuurplan bevat een krachtige visie op de gewenste

wordt opgevangen in de steden en de kernen van het buiten-

ontwikkeling van streken en duidt de gewenste ruimtelijke

gebied, met respect voor de draagkracht van de omgeving.

samenhang aan van activiteiten zoals mobiliteit, wonen,

Juist door deze concentratie kan in het buitengebied de klem-

recreatie, natuur, landbouw. Een structuurplan wijzigt ech-

toon worden gelegd op de natuur, de open ruimte, de land-

ter niets aan de bestemming van individuele percelen. Een

bouw. Zo wil het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen een halt

structuurplan is immers geen plan waarop elk perceel een

toeroepen aan de voortschrijdende verstedelijking van

bestemming krijgt. Het gewestplan, dat als bodembestem-

Vlaanderen. Dit principe uit zich in de selectie van stedelijke

mingsplan bestemmingen vastlegt, blijft dus onverminderd
van kracht.

gebieden en specifieke economische knooppunten.
• Het fysisch systeem als ruggengraat.
Het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, lucht, bodem en water bepalen of beïnvloeden in hoge mate het ruimtelijke voorkomen van natuur, landschap, landbouw, woningen en bedrijven.

• De poorten (zeehavens, HST-stations, luchthaven van

Subsidiariteit

Zaventem) als motor voor ontwikkeling.
Poorten zijn plaatsen waarlangs grote hoeveelheden goederen

Het decreet ruimtelijke planning (24 juli 1996) geeft een

of personen het grondgebied binnenkomen of verlaten en

juridische onderbouw aan de structuurplanning. Het voor-

waar intensieve economische activiteiten plaatsvinden.

ziet structuurplanning op gewestelijk, provinciaal en

Wegens hun internationaal belang zijn ze de motor van de

gemeentelijk niveau.De verhoudingen tussen deze drie

economische ontwikkeling in Vlaanderen.

niveaus stoelen op "subsidiariteit". Dit betekent dat beslis-

• Infrastructuur is sturend voor de locatie van activiteiten.

singen bij voorkeur worden genomen op het niveau waar

Vlaanderen heeft een uitgebreid netwerk van water-, spoor-

ze het meest thuishoren. Elk beleidsplan is hierbij een ver-

en autowegen, waardoor de stedelijke gebieden in en buiten

fijning van de hogere beleidsplannen, waarbij elk niveau

Vlaanderen met elkaar verbonden zijn. Met dit grotendeels

ook specifieke bevoegdheden heeft. De plannen van

bestaande netwerk wordt rekening gehouden bij de plaats-

zowel het gewest, de provincie als de gemeenten moeten

keuze van een bepaalde activiteit. Voor het ruimtelijk struc-

uiteraard wel in elkaar passen en mogen zeker niet tegen-

tuurplan Vlaanderen is een selectieve verbetering en uitbouw

strijdig zijn. Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

van de verplaatsingsmogelijkheden met openbaar, collectief

komt dus tot stand binnen het kader van het ruimtelijk

en niet-gemotoriseerd vervoer belangrijk.

structuurplan Vlaanderen.
Van de provincie wordt onder meer verwacht dat zij in
haar structuurplan:
• een visie uitwerkt voor het geheel van de kleinstedelijke gebieden;
• de hoofddorpen en woonkernen selecteert;
• de behoefte aan bijkomende woningen in de buitengebiedgemeenten en de kleinstedelijke gebieden verdeelt;
• de behoefte aan bedrijventerreinen in de kleinstedelijke
gebieden en de economische knooppunten verdeelt;
• de secundaire wegen selecteert.

Ten slotte biedt het provinciaal structuurplan het kader
voor de beoordeling van de gemeentelijke structuurplannen.
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Krachtlijnen
Een eigen kijk op Vlaams-Brabant

op Vlaams-Brabant. De provincie wenst deze invloeden
maximaal en op een positieve manier aan te wenden.

>>
6

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant heeft de vol-

Hiertoe is overleg en samenwerking met het Brussels

gende krachtlijnen.

Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk.

Herwaardering van het fysisch systeem.

Een provincie met diverse stedelijke kernen.

De bodem, het reliëf en de grotere waterlopen hebben een

Op korte afstand van elkaar liggen de regionale stad

grote invloed op de plaats en de wijze waarop gebouwd

Leuven en de kleine steden Tienen, Aarschot, Asse, Diest en

kan worden. We noemen dit het fysisch systeem. In het ver-

Halle. Samen met Brussel vormt de aanwezigheid van al

leden werd niet steeds rekening gehouden met dit fysisch

deze steden een belangrijke opportuniteit.

systeem, waardoor bijvoorbeeld woonwijken ontwikkeld

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ziet immers een

werden in overstromingsgebieden. De provincie wil de rol

belangrijke strategische rol voor de stedelijke gebieden als

van het fysisch systeem erkennen en bijvoorbeeld opnieuw

plaatsen voor concentratie en bundeling van wonen, wer-

ruimte geven aan de overstromingsgebieden rond de gro-

ken, recreatie… Het grootste deel van de bijkomende

tere waterlopen.

woningen en bedrijventerreinen moet hier een plaats vinden. Het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel is een bijzon-

Een centrumpositie met Brussel.

dere vorm van stedelijke kern door zijn ligging, de schaal en

Een troef voor Vlaams-Brabant is haar centrale ligging en

de impact.

de nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een aantal belangrijke en internationaal gerichte economi-

De Vlaamse Ruit biedt een duidelijke structuur.

sche activiteiten en vooral een aantal administratieve

Een belangrijk deel van Vlaams-Brabant ligt binnen de

hoofdfuncties en politieke beslissingsorganen zijn hier gesi-

zogenaamde Vlaamse Ruit. Het begrip Vlaamse Ruit komt

tueerd. De ontwikkelingen die in het Brussels Gewest

uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. De Vlaamse

plaatsvinden, oefenen dan ook een belangrijke invloed uit

Ruit is het stedelijk netwerk tussen Gent, Antwerpen,

Leuven en Brussel. Het is een gebied met intense relaties,

Een deelstructuur schetst de ruimtelijke gewenste samen-

dat op internationaal niveau een gelijkaardige ontwikke-

hang van maatschappelijke activiteiten zoals wonen, wer-

ling kent als de concurrerende gebieden in Noordwest-

ken, recreatie, landbouw vanuit een specifieke invalshoek.

Europa, voornamelijk de Randstad en het Ruhrgebied.

Een deelstructuur bekijkt de oppervlakte van de gehele

Het deel van Vlaams-Brabant gelegen binnen de Vlaamse

provincie maar beperkt zich tot één duidelijk thema.

Ruit kent een hogere densiteit inzake bevolking, economi-

De thema’s of deelstructuren die in het structuurplan aan

sche activiteiten, verkeersstromen en andere. Het deel bui-

bod komen zijn de volgende:

ten de Vlaamse Ruit heeft een meer landelijk karakter. Het

• open ruimte (groepeert natuur, landbouw en landschap)

gedeelte dat tot de Vlaamse Ruit behoort zal een belang-

• bebouwde ruimte (groepeert nederzetting en ruimtelijke

rijke rol blijven spelen in de opvang van de bevolkingsgroei
en de economische activiteiten.

economie)
• mobiliteit
• toerisme en recreatie.

Mobiliteit als sturend gegeven.
Vlaams-Brabant wordt bij uitstek gekenmerkt door een

Het structuurplan bakent daarnaast ook een aantal deel-

zeer dicht en fijnmazig netwerk van lijninfrastructuren.

ruimten af. In een deelruimte bekijken we slechts een deel

Mobiliteit zal steeds als sturend gegeven gehanteerd wor-

van de provincie maar worden de gewenste ontwikkelin-

den bij het bepalen van verdere ruimtelijke ontwikkelin-

gen van de open ruimte, de bebouwde ruimte, de mobi-

gen. Dit betekent dat bij het ontwikkelen van nieuwe

liteit en recreatie ten opzichte van elkaar afgewogen.

grootschalige activiteiten (woonwijken, bedrijventerrei-

Elk deelgebied heeft een eigen identiteit door de relatie

nen…) de gevolgen voor de mobiliteit steeds moeten beke-

tussen bebouwde ruimte, open ruimte, mobiliteit en recre-

ken worden.

atie. De deelruimten van de provincie Vlaams-Brabant zijn:
• Verdicht netwerk
• Demernetwerk

Deelstructuren en deelruimten als
bouwstenen van het structuurplan

• Landelijke Kamer Oost (Haspengouw en deel van
Hageland)
• Landelijke Kamer West (Pajottenland en omgeving)

Het structuurplan maakt een onderscheid tussen deelstructuren en deelruimten. Zij vormen de bouwstenen voor het
plan. Deze indeling maakte het eenvoudiger om op een
overzichtelijke manier de ruimtelijke ontwikkeling van
onze provincie te analyseren en de toekomst te plannen.
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Deelstructuren
De open ruimte

vorm van stadsparken, laanbeplanting, grotere tuinen,
groene binnengebiedjes, rivieroevers, (hobby)landbouw...

De open ruimte bestaat uit de natuur, de landbouw en het

Deze open ruimte biedt de omwonenden een grotere

landschap. De open ruimte komt in onze provincie niet

woonkwaliteit en de natuur biedt een belangrijke meer-

overal op dezelfde wijze voor. In grote lijnen kunnen we

waarde.

een onderscheid maken tussen:
• De uitgestrekte boscomplexen en natuurgehelen waar de
bossen en andere natuurgebieden (zoals waardevolle hei-
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devegetaties) het landschap overheersen. Voorbeelden
hiervan zijn Zoniënwoud, Hallerbos, Heverleewoud,
Demervallei, Markevallei...
• De grote landbouwgebieden waar het landschap voornamelijk bepaald wordt door uitgestrekte weilanden,
akkers en open kouters. Grote delen van deze gebieden
zijn in het verleden ruilverkaveld. Voorbeelden hiervan
zijn: Hageland, Haspengouw, Pajottenland en Noordwest
Brabant.
• Transportcorridors waar de open ruimte meer versnipperd voorkomt. Tussen de bebouwing vinden we kleinere
landbouwpercelen, bosjes en kleinere natuurgebiedjes.
Voorbeelden kunnen teruggevonden worden in het meer
bebouwde gebied tussen Brussel en Ninove-Aalst en tussen Brussel en Halle.
• De open ruimte in steden vooral terug te vinden in de

De gewenste natuurlijke structuur

Krachtlijnen van de provinciale visie op de gewenste

Over GEN’s, GENO’s en natuurver-

natuurlijke structuur

wevingsgebieden

• De open ruimte en de natuurwaarden maximaal ondersteunen,

Het Vlaams Gewest bakent de natuur-

Het provinciaal structuurplan duidt de natuurverbindingsgebieden aan en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
Natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die de verbin-

onderling verbinden en versterken door het aanduiden van

en bosgebieden af in GEN’s (grote een-

natuurverbindingsgebieden.

heden natuur) en GENO’s (grote een-

• Het netwerk van rivier- en beekvalleien vormt de natuurlijke

heden natuur in ontwikkeling), alsook

ding leggen tussen de grote eenheden natuur (GEN) en

ruggengraat van de provincie. Het is essentieel dit netwerk te

de natuurverwevingsgebieden. Dit zijn

grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO).

versterken of te herstellen en de verbindende rol ervan te

gebieden waar natuur en andere func-

De natuurverbindingsgebieden worden zo ingericht dat ze

ondersteunen. De valleien moeten, waar mogelijk, opnieuw hun

ties, zoals landbouw of recreatie, op

de verplaatsing van dieren en planten door het landschap

oorspronkelijke waterbergende en -afvoerende functie vervul-

gelijkwaardige wijze voorkomen. De

vergemakkelijken. De natuur blijft er ondergeschikt aan de

len. De belangrijkste rivieren zijn de Dender, de Demer, de Mark,

afbakening van deze gebieden moet

hoofdfunctie van het gebied (bijv. landbouw).

de Zenne, de Dijle, de Grote en de Kleine Gete en de Velpe.

nog gebeuren. Het structuurplan

Wel kunnen er bepaalde randvoorwaarden opgelegd

• De bestaande bossen uitbreiden en versterken en

Vlaams-Brabant stelt dan ook voor om

worden om de aanwezige natuurlijke en landschaps-

nieuwe bosjes aanleggen die dienen als stapsteen naar andere

de afbakening van natuurverbindings-

kwaliteiten te behouden. De verbindingsgebieden en eco-

bos(rijke) gebieden.

gebieden op te stellen samen met de

logische infrastructuur hangen veelal samen met:
• Rivier- en beekvalleigebonden natuurlijke gebieden:
-Dender en haar bovenlopen in het Pajottenland
-Zenne en haar bovenlopen in het Pajottenland valleien van de Molenbeek
-Demervallei en haar bovenlopen in het Hageland en
Haspengouw
• Bosgebonden natuurlijke gebieden:
-veldbossen en kasteelparken van Klein-Brabant
-boskernen tussen Zenne en Demer
-Brabants Plateau
-Dijlevallei
-Hageland
-Haspengouw
-Zuiderkempen

afbakeningen van de GEN en GENO’s.
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De gewenste agrarische structuur

Krachtlijnen van de gewenste agrarische structuur

Landbouw is belangrijk voor het behoud van de open

• Het structuurplan reserveert ruimte voor de uitoefening van

ruimte. Dankzij de landbouw zijn hele gebieden nog gaaf

landbouwactiviteiten en wil bepaalde gebieden juist in die rol

en zeer open gebleven. De provincie wenst de leefbaarheid

versterken en ondersteunen. Zo krijgt de landbouw voluit onder-

van de landbouw te garanderen door de landbouw verschil-

steuning in onder meer de grotere aaneengesloten landelijke

lende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Een leefbare
landbouw dient enerzijds duurzame landbouwtechnieken

gebieden van het Pajottenland, Hageland en Haspengouw.
• De provincie erkent de rol van de landbouw als beheerder van de

te gebruiken en moet tegelijkertijd ook een voldoende

open ruimte. Deze rol is afhankelijk van de omgeving waarin de

inkomen genereren voor de landbouwer.

landbouwactiviteit plaatsvindt. Zo ligt in valleigebieden meer de
nadruk op ecologische aspecten en wint in de omgeving van verstedelijkte gebieden het behoud van het open landschap aan
belang.
• Tuinbouw onder glas of plastiek heeft een grote impact op het
landschap. Deze constructies worden zoveel mogelijk gebundeld.
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In een aantal gebieden is de grootschalige uitbouw van tuinbouw onder glas of plastiek niet gewenst omwille van de landschappelijke waarden.

Een gedifferentieerde aanpak van de landbouw

Landbouwgebieden afgebakend

Het structuurplan maakt een onderscheid tussen gebieden

Net zoals voor de natuurlijke structuur bakent het

met agrarische verbreding, structurele verbreding en structu-

Vlaamse Gewest de landbouwgebieden af. Het Vlaamse

rele beperking voor de landbouwactiviteiten.

gewest heeft de landbouwgebieden nog niet afgebakend.
De provincie suggereert dan ook om samen met de afba-

Gebieden met agrarische verbreding. Het gaat hier om de

kening van de landbouwgebieden ook de differentiatie

overgang naar nieuwe activiteiten die toch nog behoren tot

ervan vast te leggen.

de landbouw. Voorbeelden zijn de overgang van grondgebonden (bijv. akkerbouw) naar intensieve, grondgebonden tuinbouw (fruit, sierteelt...) of naar tuinbouw onder glas of plastiek
(serres). Ook overgang naar bosbouw of boomkwekerijen kan
in bepaalde gebieden een optie zijn. Daarnaast wil de provincie in deze gebieden ook de mogelijkheid ondersteunen om
nieuwe teelten, soorten of variaties op bestaande te ontwikkelen.
Gebieden met structurele verbreding. Het betreft hier gebieden waar overgang naar andere sectoren mogelijk is. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten verbreed worden naar onder meer toerisme en recreatie (fiets- en wandeltochten, hoevetoerisme,
kamers met ontbijt, kinderboerderijen). Ook horeca of natuurontwikkeling kunnen een structurele verbreding betekenen.
Gebieden met structurele beperking. Dit zijn gebieden waar
de landbouw rekening moet houden met beperkingen, bijvoorbeeld omwille van landschaps- of natuurwaarden.
Dergelijke beperkingen zijn bijvoorbeeld van toepassing in de
valleigebieden, waar de grondgebonden landbouw wordt
ondersteund en grondloze landbouw (bijv. varkenskwekerij)
wordt geweerd.
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De gewenste landschappelijke structuur

Integraal waterbeheer

De gewenste landschappelijke structuur moet de dragers

Het provinciebestuur kiest voor het herstel van de natuur-

van het landschap, in het bijzonder de geomorfologisch-

lijke bergingsmogelijkheden van valleigebieden en wil

landschappelijke reliëfelementen, veilig stellen en verster-

het probleem van de snelle afvoer van water aanpakken.

ken. Landbouw en bosbouw, en ook de kasteelgordels en

Het structuurplan moet dan ook maximale mogelijkhe-

-sites en andere erfgoedwaarden geven een eigen structuur

den bieden om de retentie- en bergingscapaciteit van de

en karakter aan het landschap. Kastelen komen verspreid in

waterlopen te verhogen.

de provincie voor. De uitgestrekte parken en bossen rond
deze kastelen zijn sterk bepalend voor het landschapsbeeld.

De inplanting van overstromingsgebieden (OG’s), spaaren wachtbekkens en bufferreservoirs zal steeds gebeuren
in relatie met het omliggende landschap en ruimtegebruik. Integraal waterbeheer is dan ook een belangrijke

Krachtlijnen van de gewenste landschappelijke structuur

component van de natuurlijke structuur. Het aanduiden
en afbakenen van natuurverbindingsgebieden kan hier
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• De rivier- en beekvalleien zijn bepalend voor de landschappelijke
basisstructuur.
• De structuurbepalende bosgebieden worden versterkt.
• Kleinschalige landschappen en landschapselementen zoals
bijvoorbeeld de holle wegen worden maximaal behouden.

Om dit concreet vorm te geven selecteert het provinciaal
structuurplan:
• gave landschappen, bijv. de rivier(vallei)landschappen,
boslandschappen, kleinschalige landschappen zoals dat van het
Pajottenland, holle wegenlandschappen...;
• reliëfcomponenten zoals de Diestiaanheuvels langs de Demer en
de Dijle en in het Pajottenland;
• landschappelijke bakens

een belangrijke rol vervullen.

De bebouwde ruimte

Krachtlijnen van de gewenste nederzettingsstructuur

De bebouwde ruimte bestaat uit de nederzettingsstructuur

De provincie wil in de eerste plaats nieuwe inwoners naar

en de ruimtelijk-economische structuur. De nederzettings-

de steden en de dorpskernen aantrekken. Dit om een ver-

structuur is misschien een wat rare benaming. Hiermee

dere aantasting van ons landschap te vermijden. Daartoe

wordt de samenhang van steden en kernen en hun onder-

wil de provincie vooral aandacht hebben voor volgende

linge relatie bedoeld. De ruimtelijk-economische structuur

aspecten.

omvat alle ruimten met een overwegend economische

• Kwaliteit: nieuwe inwoners aantrekken is zeker niet enkel een

invulling (bedrijventerreinen, plaatsen voor de vestiging van

kwestie van oppervlakte aanbieden. Door een kwalitatieve

kantoren… in samenhang met hun bereikbaarheid).

inrichting en aanleg van straten en pleinen, het wegwerken van
leegstand en verkrotting, het herwaarderen van en een plaats
geven aan groen in de steden en kernen, het verbeteren van de

De gewenste nederzettingsstructuur

verkeersleefbaarheid, het voorzien van een voldoende aanbod
van cultuur en handel… zal de stad of dorpskern meer gewild

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt dat er voor de
planperiode 1992-2007 een behoefte is aan 65.919 bijko-

worden bij toekomstige inwoners.
• Verdichting: in de steden (Aarschot, Asse, Diest, Halle, Leuven

mende woningen voor Vlaams-Brabant. Wellicht is de wer-

en Tienen), de onmiddellijke omgeving van het Brussels

kelijke behoefte hoger. Vooral de stedelijke gebieden moe-

Hoofdstedelijk Gewest (het zogenaamde Vlaams Stedelijk Gebied

ten in hun rol versterkt worden en krijgen de taak om een

rond Brussel) en in de dorpskernen kiest de provincie voor een

bijkomend aantal woningen en activiteiten op te nemen die

verdichting van bebouwing. Kiezen voor verdichting betekent

samenhangen met het stedelijk functioneren, zoals werken,

dat bijkomende woningen zo veel mogelijk geconcentreerd wor-

recreatie, dienstverlening…

den in of aansluitend bij de bestaande kernen. Dit kan onder
meer door inbreidingsprojecten, het verhogen van het aantal
bouwlagen, het opsplitsen van eengezinswoningen in meergezinswoningen, hergebruik van leegstaande bedrijfspanden,
nieuwe woontypologieën introduceren…

• Ecologie: ook in de dorpskernen en de steden moet er plaats
zijn voor groen en natuur. Groen verhoogt de leefbaarheid van
de kernen. De groenelementen worden bij voorkeur uitgebouwd
als een verbinding naar de omliggende open ruimte.

• Historische betekenis: in steden en dorpskernen zijn heel wat
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waardevolle overblijfselen van vervlogen tijden terug te vinden.

Kernen

Deze historische getuigen geven de kern een meerwaarde en dienen dan ook zo veel mogelijk bewaard te blijven. In onze provin-

De ontwikkeling van nieuwe woonwijken is in grote mate

cie vinden we ook heel wat historische nederzettingen die de

afhankelijk van de bereikbaarheid, in het bijzonder met

moeite waard zijn om geherwaardeerd te worden.

het openbaar vervoer. In goed bereikbare kernen zal het

• Sociaal woonbeleid: in de steden maar zeker ook in de dorps-

wonen eerder gestimuleerd worden. In de landelijke en

kernen moet een voldoende aanbod aan sociale huur- en koop-

minder goed ontsloten kernen wordt de uitbouw van de

woningen gerealiseerd worden. In de dorpskernen is de nood

woonkernen beperkt. Daarnaast speelt de grootte van de

aan sociale huurwoningen op dit ogenblik het grootst. Daarnaast

bestaande kern en het bestaande aanbod aan voorzienin-

wil de provincie ruimte geven aan specifieke groepen van bewo-

gen (handel, bedrijvigheid, openbare dienstverlening...)

ners, zoals woonwagenbewoners en bewoners van camping en

een rol en zal steeds nagegaan worden of er nog ruimte

recreatieverblijven.

is om deze bijkomende woningen op een verantwoorde
manier te ontwikkelen.
Voor elke kern werd bepaald hoe ze verder kan ontwik-

Het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
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kelen. Hiertoe werden de bestaande kernen in 4 groepen
ingedeeld.

Het structuurplan Vlaanderen geeft aan een ruim gebied
rond Brussel de term “Vlaams stedelijk gebied rond

Stedelijke kernen: in de stedelijke kernen zal de overheid

Brussel” en geeft aan dat zij verantwoordelijk is om

initiatieven nemen om het wonen en andere centrumfunc-

nieuwe zones voor bedrijvigheid en wonen aan te duiden.

ties (bedrijven, handelszaken, openbare diensten, recreatie,

In het provinciaal structuurplan stelt de provincie dat dit

cultuur...) te ontwikkelen of de ontwikkeling te stimuleren.

een gebied is met een heel verscheiden voorkomen en

De centrumfuncties kunnen lokaal (bakker, beenhouwer...)

ontwikkelingsmogelijkheden. Op sommige plaatsen kan

of bovenlokaal (grote kledingwinkel, winkelcentrum...) zijn.

nieuwe ruimte voor bedrijvigheid of nieuwe grootscha-

De provincie onderscheidt twee soorten stedelijke kernen:

lige woonzones voorzien worden. Op andere plaatsen

• potentieel stedelijke kernen: zijn de kernen die vermoedelijk

moet het residentiële karakter bewaard blijven. Tenslotte
zijn er ook belangrijke open ruimten en natuurwaarden
die kost wat kost moeten bewaard worden.
De provincie geeft dit mee als suggestie.

zullen behoren tot het stedelijk gebied Leuven of het Vlaams
Stedelijk Gebied rond Brussel
• stedelijke kernen: zijn de kernen die behoren tot de
kleinstedelijke gebieden Aarschot, Asse, Diest, Halle of Tienen.

Hoofddorpen: in de hoofddorpen worden wonen en de

De gewenste ruimtelijk-economische structuur

lokale centrumfuncties gestimuleerd. Zo kan de
gemeente in haar ruimtelijk structuurplan een lokaal

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de belangrijkste

bedrijventerrein voorzien in of aansluitend bij het hoofd-

tewerkstellingspool van Vlaams-Brabant, met een uitgespro-

dorp. Op dit lokaal bedrijventerrein wordt er ook ruimte

ken tertiair of dienstverlenend karakter. De belangrijkste

gereserveerd voor de herlocalisatie van zonevreemde

polen in de omgeving van Brussel zijn Zaventem met de

bedrijven. De ontsluiting met het openbaar vervoer is hier

luchthaven, Vilvoorde, Asse, Ternat en de kanaalzone ten

prioritair.

zuiden van Brussel. Ook Leuven heeft een hoge tewerkstellingsgraad. Onder meer door de nabijheid van het econo-

Woonkernen: de woonkernen staan in voor de opvang en

misch attractieve Brusselse Gewest is de vraag naar ruimte

het bundelen van de plaatselijke woonbehoeften.

voor bedrijven zeer groot. Maar ook in de andere gebieden

Bedrijvigheid in een woonkern is mogelijk als het

van onze provincie is er behoefte aan nieuwe bedrijvigheid.

kleinschalige bedrijvigheid betreft die niet thuishoort op
een lokaal bedrijventerrein en als de verweving ervan met
wonen mogelijk is. De ontsluitingsmogelijkheden van de
woonkernen worden maximaal gestuurd naar het
openbaar vervoer.
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Kern-in-het-buitengebied: voor de kernen-in-het-buitengebied is het woonaanbod beperkt en blijven de basisvoorzieningen beperkt tot het primaire niveau (bakker,
slager...). Nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn enkel mogelijk
als ze kleinschalig en lokaal zijn en als ze met de woonomgeving verweven kunnen worden.

Krachtlijnen voor een gewenste ruimtelijk-economische

bedrijventerrein ontwikkeld kan worden.

structuur

De provincie zoekt ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen in de
nabijheid van de steden Aarschot, Asse, Diest, Halle, Leuven en

• Waar mogelijk kunnen bedrijven verweven worden in het woongebied. Het samengaan van wonen en werken biedt een aantal

Daarnaast wordt er ruimte voorzien langs het kanaal Brussel-

voordelen: een grotere levendigheid van de woonkernen, meer

Charleroi en ter hoogte van Kampenhout-Sas.

veiligheid, minder verplaatsingen...

nieuwe kantoren. Samen met deze kantoren dient er ook ruimte

zijn echter beperkt en hun aanwezigheid biedt ook nadelen.

voorzien te worden voor kleine handelszaken, ontspannings-

Sommige bedrijven veroorzaken veel lawaai en drukte en zijn

mogelijkheden, dienstverlening, nieuwe woningen... Op die

dan ook hinderlijk. Voor deze bedrijven is een bedrijventerrein de

manier wordt een gemengde stationsbuurt ontwikkeld. De pro-

beste oplossing.

vincie zal in de steden Aarschot, Asse, Diest, Halle en Tienen

beschikbaar. Zo zijn er tal van bedrijventerreinen waar oude
bedrijfsgebouwen plaats kunnen maken voor nieuwe. Ook op
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• Stationsomgevingen zijn ideale locaties voor de uitbouw van

De uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven in de woonkernen

• Op bestaande bedrijventerreinen is soms nog heel wat plaats
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Tienen en in de economische knooppunten Londerzeel en Ternat.

nagaan hoe de stationsomgeving voor bedrijven een interessante
vestigingslocatie kan worden.
• Voor grootschalige kleinhandelsactiviteiten (zogenaamde baan-

recente bedrijventerreinen kan er soms plaats gevonden worden

winkels) die moeilijk inpasbaar zijn in het stadscentrum, bijvoor-

door minder ruimte tussen de gebouwen te voorzien of door in

beeld door hun grootschalig karakter, zal de provincie kleinhan-

de hoogte te bouwen. Dit noemen we optimalisatie van

delszones afbakenen aansluitend bij of in de kleinstedelijke

bestaande bedrijventerreinen.

gebieden. Enkele bestaande concentraties van kleinhandel buiten

• Het juiste bedrijf op de juiste plaats! Zo zijn bedrijven met zeer

deze stedelijke gebieden worden erkend maar kunnen in geen

veel werknemers (bijvoorbeeld kantoren) bij voorkeur gelegen

geval verder uitbreiden. De andere dienen op termijn te verdwij-

aan goed ontsloten knooppunten van openbaar vervoer.

nen.

Logistieke en op distributie gerichte bedrijvigheden horen thuis
in de buurt van snelwegen, en bij voorkeur ook met een aansluiting op het spoor en/of het water.
• In Vlaams-Brabant blijft het noodzakelijk om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. De locatie van de nieuwe bedrijventerreinen zal in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen
gebeuren. De nieuwe bedrijventerreinen sluiten bij voorkeur aan
bij de bestaande. De locatie en meer bepaald de mogelijkheden
voor ontsluiting zijn bepalend voor het type activiteit dat op dit

Mobiliteit

Krachtlijnen van een gewenste verkeers- en
vervoersstructuur

Via de mobiliteit blijft onze provincie in beweging. Zonder
mobiliteit zouden we heel wat zaken niet meer kunnen.

• Multimodaliteit: het gebruik van andere vervoersmiddelen dan

We begeven ons van en naar het werk, bezoeken ouders,

auto of vrachtwagen wordt door de provincie gestimuleerd. Het

kinderen of vrienden, en goederen worden via weg, spoor,

openbaar vervoer en de fiets moeten meer mogelijkheden krij-

water en lucht de wereld rond gestuurd. Mobiliteit wordt
zichtbaar via lijninfrastructuren (wegen, spoor- en tramlij-

gen en het netwerk hiervoor moet beter uitgebouwd worden.

• Intermodaliteit: laat toe dat er vlot van het ene naar het

nen…). Deze lijninfrastructuren bepalen in grote mate de

andere vervoersmiddel overgestapt kan worden. Vooral het ver-

samenhang tussen verschillende gebieden. Waar verschil-

beteren van de overstap tussen fiets en openbaar vervoer is een

lende infrastructuren parallel (bijvoorbeeld spoorweg naast

belangrijk aandachtspunt. De fiets kan immers als voor- en na-

snelweg en oude steenweg) voorkomen noemen we dit

transportmiddel de invloedssfeer van stations aanzienlijk vergro-

gebundelde lijninfrastructuren. Deze vinden we vooral

ten.

terug in de richting van Brussel of Leuven.

• Hiërarchie: zowel voor autoverkeer als voor openbaar vervoer
en fietsverkeer onderscheidt de provincie een zekere rangschik-

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen duidt de grote ver-

king in de voorzieningen. Deze rangschikking is van belang voor

keersassen aan voor de verplaatsingen door het hele

de wijze waarop ze worden ingevuld. Zo zal een snelweg op een

gewest. Het gaat om hoofdwegen en primaire wegen (dit

andere manier aangelegd worden dan een lokale weg en zal een

zijn de belangrijkste verbindingswegen), hoofdspoorwegen

snelbus andere eisen stellen aan de route dan een belbus.

en hoofdwaterwegen. De provincie selecteert de secundaire

• Compartimentering: de inrichting van de weg wordt sterk

wegen, het regionaal openbaar vervoer en het provinciale

bepaald door eisen van verkeersdoorstroming.

fietsroutenetwerk.

De provincie wil meer aandacht geven aan de omgeving waar
deze weg wordt aangelegd. Immers, waar een weg door een
dicht bebouwde omgeving leidt, is het aangewezen om de snelheid van het verkeer te minderen. Hierdoor wordt het ook aangenamer om langs deze weg te wonen. Ook in open gebieden
verdient de inrichting en de landschappelijke inkleding van de
weg veel aandacht.

• De provincie Vlaams-Brabant kiest er in de eerste plaats voor om
de alternatieven voor het wegverkeer uit te werken. Zeker in het
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centraal gelegen deel van de provincie waar de fileproblematiek

Selectie van secundaire wegen

het grootst is, moeten de mogelijkheden voor een vlot een efficiënt openbaar vervoer ten volle worden benut.
• De internationale luchthaven wordt rechtstreeks aangesloten op

Om het verkeer in juiste banen te leiden is er een hiërarchie van het wegennet uitgewerkt. Deze indeling is nodig

het internationale netwerk van weg- en spoorverbindingen voor

voor een optimaal gebruik en een zo goed mogelijke

personen.

inrichting van de wegen die op een zelfde niveau functio-

• In de meer landelijke gebieden, Pajottenland, Hageland en

neren. Zo is er bijvoorbeeld een onderscheid tussen de

Haspengouw, wordt geopteerd voor een "vlakvullende bedie-

verbindende functie van een weg (snelle verplaatsing van

ning met openbaar vervoer" waarbij een beroep gedaan wordt

A naar B) en de ontsluitende functie (bereikbaarheid van

op belbussen, collectieve taxi’s...

woningen, bedrijven, ontsluiting naar hoger wegennet…).
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen selecteert de
hoofdwegen en primaire wegen (bijv. de autosnelwegen).
De provincie selecteert in haar structuurplan de secun-
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daire wegen. De secundaire wegen hebben steeds een
verbindende en een ontsluitende functie. Meestal betreft
het oude steenwegen waar in de loop der tijden heel wat
bebouwing werd opgetrokken. Er zal dus steeds een
afweging gemaakt moeten worden tussen enerzijds de
functie van de weg en anderzijds de leefbaarheid (verkeersveiligheid, lawaai, trillingen…) langs de weg. De
provincie maakt daarom een onderscheid tussen secundaire wegen type 1, type 2 en type 3.
Secundaire weg type 1: hoofdfunctie is het verbinden op
bovenlokaal niveau. Dit type secundaire weg zorgt voor
een vlotte verbinding tussen de verschillende steden, op
voorwaarde dat er geen snellere (tijd en/of afstand) verbinding mogelijk is via de snelweg.

Secundaire weg type 2: hoofdfunctie is het verzamelen

Toerisme en recreatie

en ontsluiten van het verkeer naar het hoofd- of primaire
wegennet. Dit type secundaire weg verzorgt de verbin-

Kunsthistorische steden zoals Leuven en Diest vormen grote

ding tussen een belangrijke attractiepool (bijvoorbeeld

aantrekkingspolen voor toerisme en recreatie. Verder oefe-

een bedrijventerrein) en de snelweg.

nen ook gebieden met een belangrijke natuurwaarde een
aantrekkingskracht uit op de recreant.

Secundaire weg type 3: langs dit type wegen zijn de fiets
en het openbaar vervoer belangrijk. Dit type secundaire

Vlaams-Brabant heeft hier heel wat te bieden: het Hage-

weg verzorgde een verbinding tussen verschillende ste-

land, het Pajottenland met zijn licht glooiend landschap en

den, maar deze rol is door een snelweg overgenomen.

beekvalleitjes, de groene gordel die met zijn mooie stukjes

Deze wegen worden zodanig ingericht dat het openbaar

natuur, parken, bossen en charmante dorpjes Brussel ont-

vervoer er een vlotte doorstroming kent en veilig fietsen

sluit als een ruime regio (in het oosten aansluitend bij het

mogelijk is. Het doorgaande autoverkeer wordt er eerder

Hageland). Ook de majestueuze kastelen in de onmiddel-

beperkt.

lijke nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals
die van Gaasbeek, Groenenberg en Beersel, trekken heel
wat toeristen aan.
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Krachtlijnen van de gewenste toeristisch-recreatieve
infrastructuur
• Het toeristisch-recreatief aanbod voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest moet onder meer een aantal behoeften van de
zakenwereld invullen (congres- en seminariefaciliteiten,
golfhotels...), zonder evenwel de behoeften aan recreatie van de
lokale bevolking te verdrijven.
• Watergebonden toerisme en recreatie kunnen een meerwaarde
betekenen voor de stedelijke gebieden die door kanalen worden
doorkruist.
• Het Pajottenland in het zuidwesten en het Hageland en
Haspengouw in het zuidoosten van de provincie bezitten

waardevolle en gevarieerde landschappelijke kwaliteiten. Deze

Toeristische knooppunten en netwerken

waardevolle landschappen zijn een ideale locatie voor
laagdynamische vormen van toerisme en recreatie zoals

Een toeristisch recreatief netwerk bestaat uit een geheel

wandelen, fietsen en paardrijden. Ook het zuidelijke deel van het

van toeristisch-recreatieve voorzieningen op provinciaal

Brabants plateau is door haar natuurlijke waarde aantrekkelijk.

niveau.

• De provincie selecteert een aantal toeristisch-recreatieve

De verschillende voorzieningen zijn onderling verbonden

netwerken, knooppunten en gebundelde lijnelementen (bijv.

door goede infrastructuren zodat de onderlinge samen-

kanalen en waterlopen, spoorwegbeddingen...). Geselecteerde en

hang versterkt wordt. Een voorbeeld is het aanbod van

verder te ondersteunen netwerken zijn onder meer:

fiets- en logiesmogelijkheden in samenhang met bezoek-

- het stedelijk toeristisch-recreatief netwerk

bare kastelen in een streek zoals het Pajottenland.

rond Brussel;
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- het Vlaams-Brabantse kanalen- en rivierengebied;

Een toeristisch-recreatief knooppunt betreft een aanbod

- de toeristisch-recreatieve netwerken van de Landelijke

van voorzieningen op provinciaal niveau die gebundeld

Kamers West en Oost; (Pajottenland, Hageland,

voorkomen. Steden als Leuven, Aarschot, Halle en Diest

Haspengouw);

kunnen bijvoorbeeld opgevat worden als een toeristisch

- het Dijle- en Demernetwerk.
• De diverse stedelijke gebieden zijn tegelijk ook toeristischrecreatieve knooppunten en toegangspoorten tot de toeristischrecreatieve netwerken.

knooppunt.Maar ook gemeenten als Grimbergen en
Zoutleeuw vervullen die rol voor hun omgeving.

[

Deelruimten
De provincie onderscheidt vier deelruimten.

Deelruimte verdicht netwerk

• Verdicht netwerk: de meest centraal gelegen en zeer
gediversifieerde regio met een heel grote dynamiek en

Het verdicht netwerk is een zeer versnipperd gebied waar

druk op de open ruimte.

de verschillende activiteiten naast en door elkaar voorko-

• Demernetwerk: de noordoostelijke hoek van de provin-

men. Het beleid is erop gericht om de verschillende

cie. Deze deelruimte vormt de schakel met de provincies

activiteiten in harmonie naast elkaar te brengen en de

Limburg en Antwerpen en de overgang tussen Kempen

onderlinge relaties te versterken.

en Hageland. Het gebied kent enerzijds een grote verstedelijkingsdruk en bezit anderzijds een kwalitatief hoog-

In dit gebied zal de provincie prioriteit geven aan de ver-

staande open ruimte.

dere uitbouw van het openbaar vervoer. De realisatie van

• Landelijke Kamer Oost: de zuidoostelijke hoek van de
provincie met het Hageland en Haspengouw. Dit gebied

openbare vervoersverbindingen) staat hoog op het verlanglijstje. Gebieden die goed ontsloten zijn, voornamelijk door

lijke kwaliteiten met grote natuurgehelen en landbouw-

het openbaar vervoer, worden in eerste instantie verder

gebieden.

ontwikkeld. Knooppunten van openbaar vervoer zijn bij uit-

provincie met onder meer het Pajottenland. Ook dit

stek geschikt voor het ontwikkelen van persoonsintensieve
activiteiten en het vestigen van kantoren.

gebied is nog zeer landelijk maar komt stilaan onder een
dreigende verstedelijkingsdruk.
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het Regionet Brabant-Brussel (een netwerk van snelle

wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn landschappe-

• Landelijke Kamer West: de zuidwestelijke hoek van de
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Verder wil de provincie de bestaande open ruimten zoveel
mogelijk behouden en met elkaar verbinden via een fijnmazig ecologisch netwerk. Cultuur en landschap zijn tenslotte
kapstoppen voor de uitbouw van een toeristisch-recreatieve
infrastructuur.

Deelruimte verdicht netwerk

Krachtlijnen subgebied Leuven-Mechelen-Brussel

Krachtlijnen subgebied Antwerpen-Mechelen-Brussel

• Dit centraal en goed gelegen woongebied kan verder uit-

• Het middenstuk van dit gebied heeft een open en lande-

gebouwd worden als aantrekkelijke woonomgeving.

lijk karakter en dat moet zo blijven. Voor hoogdyna-

Woonontwikkelingen zullen gesitueerd worden in de ker-

mische ontwikkelingen is er ruimte in de goed ontsloten

nen aan de randen van het gebied die goed ontsloten zijn

geselecteerde kernen langs de twee verkeersassen.

met het openbaar vervoer.
• De economische druk wordt gestuurd naar een aantal

te bouwen met in eerste instantie een lijn op de A12.

Boortmeerbeek-Haacht, waar minstens 25 ha aan bijko-

• De goed ontsloten geselecteerde kernen langs de spoor-

mende bedrijventerreinen gecreëerd kan worden.

lijn en de uit te bouwen as van openbaar vervoer op de

Tussen Kampenhout en Boortmeerbeek krijgt water-

A12 komen in aanmerking voor bijkomende woon-

gebonden bedrijvigheid een kans. Een verdere

gelegenheid.

(steenweg Leuven-Mechelen) is niet gewenst en wordt
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ling om een hoogwaardig netwerk van snelbuslijnen uit

ontwikkelingspolen. Eén van deze polen is Kampenhout-

uitzwerming van de kleinhandelsactiviteiten langs de N26
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• Naast de verbetering van de spoorlijnen is het de bedoe-

• Aan het economisch knooppunt Londerzeel kan nog minstens 40 ha bedrijventerreinen worden gerealiseerd.

geconcentreerd ter hoogte van Boortmeerbeek /Kampen-

• Het behoud van de open ruimte staat voorop.

hout.

• Agrarische verbreding naar serrecomplexen is mogelijk in

• De luchthaven is de motor van dit gebied. In de omgeving

de nabijheid van de economische knooppunten en na

van de luchthaven blijven ontwikkelingen mogelijk voor

afbakening van de agrarische macrostructuur door het

luchthavengebonden en luchthavengerelateerde activitei-

Vlaamse Gewest.

ten. Op de luchthaven worden twee knooppunten van
openbaar vervoer uitgebouwd. Het station onder de
terminal, dat een aansluiting met HST-lijnen naar de omliggende luchthavens mogelijk maakt, moet geoptimaliseerd worden. Daarnaast ijvert de provincie voor een
knooppunt van openbaar vervoer te Brucargo.

Krachtlijnen subgebied Aalst-Ninove-Brussel

• Het verkeer veroorzaakt door de economische activiteiten
moet de bestaande kernen zoveel mogelijk ontzien. Het

• Dit is een goed ontsloten woon- en verblijfsgebied voor
mensen die werken in de omliggende stedelijke gebieden
(Brussel, Ninove, Aalst en Asse). Daar waar een goede ont-

openbaar vervoer kan een belangrijke rol vervullen bij de
ontsluiting van de woonkernen.
• Het gebied beschikt over heel wat toeristische mogelijk-

sluiting met het openbaar vervoer aanwezig is, wordt de

heden, met onder meer het Zoniënwoud en Hallerbos. Er

bouw van nieuwe woningen gestimuleerd.

wordt gestreefd naar een betere spreiding van recreanten

• In het economisch knooppunt Ternat kan 10 tot 20 ha bijkomende bedrijventerreinen worden gerealiseerd ter

over heel het gebied door de uitbouw van een recreatief
netwerk met fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden...

hoogte van het station en aan de huidige bedrijvenzone
aan de noordzijde van de E40. Deze terreinen bieden
ruimte voor kleinere ambachtelijke en logistieke regio-

Krachtlijnen subgebied "de luwe vlek"

nale bedrijven.
• De stationsomgeving van Asse biedt mogelijkheden om

De luwe vlek is het gebied ten westen van de A12 en ten

een zone voor personeelsintensieve functies (bijv. kanto-

noorden van de N9. Dit gebied is weinig verstedelijkt.

ren) uit te bouwen. Als de ring rond Asse voltooid is, dan

• Het luwe karakter van dit gebied en het typische kouter-

behoort een bijkomende economische ontwikkeling tot

landschap blijven behouden. De hoogdynamische ontwik-

de mogelijkheden.

kelingsperspectieven van de Vlaamse Ruit zijn hier niet
van toepassing.
• Landbouw blijft een rol spelen. Nabij bedrijvenzones of

Krachtlijnen subgebied Halle-Brussel

de kernen kan in beperkte mate plaats zijn voor serres.
• Aandacht voor natuur en landschap staan hier voorop.

• Halle is een scharnierpunt tussen het verstedelijkt gebied

Er wordt gestreefd naar een fijnmazige ecologische infra-

en de omliggende open ruimte. Het moet een voldoende

structuur die openruimtefragmenten en kleine land-

aanbod aan woningen en voorzieningen behouden.

schapselementen met elkaar verbindt.

• De stationsomgeving van Halle biedt mogelijkheden voor
de uitbouw van personeelsintensieve functies zoals kantoren en diensten.
• Het economisch netwerk zuidelijke Zennevallei wordt verder
uitgebouwd en versterkt. Hier zijn mogelijkheden voor de
realisatie van minstens 50 ha bijkomende bedrijventerreinen.

>>
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Deelruimte Demernetwerk

Krachtlijnen subgebied "de open schicht"

Deelruimte Demernetwerk

Het subgebied "de open schicht" is een open wig tussen

De stedelijke gebieden Aarschot en Diest vormen het uit-

Leuven, Brussel en Mechelen.

hangbord voor de regio. Door de complementariteit van

• Het open, landelijke karakter moet behouden en versterkt

beide stedelijke gebieden te versterken kan de regio er als

worden. Hoogdynamische ontwikkelingen, bovenlokale

geheel op vooruitgaan.De beboste heuvelflanken en -rug-

bedrijvigheid of grootschalige residentiële ontwikkelin-

gen en de Demer bepalen het beeld van deze regio en

gen horen hier niet thuis.

geven er een identiteit aan. De open ruimte is hier erg ver-

• De gelijkwaardige uitbouw van natuur en landbouw staat
voorop. Er wordt gestreefd naar grote aaneengesloten

snipperd en het landschap en de landbouw staan onder een
sterke verstedelijkingsdruk vanuit Aarschot en Diest.

natuur- of landbouwgehelen.
• De uitbouw van de bestaande (woon)kernen blijft
beperkt.

Krachtlijnen voor de ontwikkeling van het Demernetwerk

• De ontsluiting met het openbaar vervoer zal hier sterk
verbeterd worden.

• Diest biedt de mogelijkheid om bijkomende woningen te
realiseren aansluitend bij de kern. Diest heeft ook ruimte

>>

om minstens 25 ha bijkomende bedrijventerreinen te rea-
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liseren. De herontwikkeling van het bedrijventerrein aan
het station is een prioriteit.
• Aarschot heeft mogelijkheden voor bijkomende verdichting in de kernstad. De provincie wil samen met de stad
Deelruimte Landelijke Kamer Oost

de reconversie van de stationsomgeving aanpakken. In
Aarschot kan nog minstens 25 ha bijkomende bedrijventerreinen worden gerealiseerd.
• De uitbreiding van lint- en verspreide bebouwing wordt
gestopt.
• Nieuwe woonontwikkelingen zijn mogelijk nabij plaatsen
die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. In de
stopplaatsen langs de spoorlijn tussen Diest en Aarschot
kan bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen
gestimuleerd worden.

Deelruimte Landelijke Kamer Oost

Deelruimte Landelijke Kamer West

Tienen moet voor deze regio veel meer een centrum vor-

Dit gebied wordt gekenmerkt door zijn glooiend en sterk

men. Daarom zal de provincie samen met stad werken aan

door waterlopen versneden landschap, de Markvallei en een

de uitbouw van een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat.

aantal relicten van traditionele landschappen. Ze geven de

Daarnaast zal bij de afbakening van het kleinstedelijk

regio een sterke identiteit en scheppen een aangenaam

gebied Tienen in overleg met de stad de nodige ruimte voor

woon- en werkklimaat.

bedrijvigheid worden voorzien (minstens 35 ha bijkomende
bedrijventerreinen). Prioritair is de ontwikkeling van de sta-

Het landelijke karakter moet behouden blijven en de karak-

tionsomgeving.

teristieken van de compacte en kleine kernen en gehuchten
behouden en versterkt. Landbouw, natuur en landschap

Landen vervult met de aanwezigheid van het station en het

moeten in evenwicht met elkaar verder ontwikkeld worden.

industrieterrein een specifieke rol. Het kan een aantal eer-

Dat geldt evenzeer voor de kleine landschapselementen.

der regionaal georiënteerde bedrijven uit de agrosector

De provincie beschouwt de kwaliteit van de open ruimte als

aantrekken.

een belangrijke troef voor het ontplooien en promoten van
een toeristisch recreatief (mede-)gebruik van de ruimte.
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De landbouw is in deze deelruimte nadrukkelijk aanwezig.
De dorpen zijn als duidelijke, aparte entiteiten herkenbaar

Het landelijke wonen wordt gestuurd naar de goed ontslo-

in het zeer open landschap. De provincie wil de karakte-

ten kernen. Om het landelijke karakter te bewaren is het

ristieken van deze overwegend compacte, kleine kernen en

noodzakelijk dat de kernen zich maximaal in het landschap

gehuchten behouden en versterken. Het beschermen van de

inpassen.

open ruimte staat hier voorop en ook het behoud en het
versterken van de vele kleine landschapselementen en de

Hoogdynamische ontwikkelingen worden gericht naar de

voor deze streek zo typische holle wegen. Een actief woon-

randen. De flankerende ontwikkelingspolen Halle, Edingen,

beleid wordt gevoerd op enkele goed, ook met het open-

Geraardsbergen, Ninove en in tweede orde het Vlaams

baar vervoer, ontsloten plaatsen.

Stedelijk Gebied rond Brussel kunnen deze taak opnemen.

De toeristisch-recreatieve activiteit kan nieuwe impulsen in
de regio genereren in zoverre deze rekening houdt met de
landschappelijke kwaliteiten.
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Deelruimte Landelijke Kamer West

[

Hoe verder?
Vandaag de principes, morgen de uitvoering

RUP krijgt iedereen de mogelijkheid tot inspraak. Het
gewestplan en de bestaande BPA’s blijven geldig zolang ze

Nu het provinciaal structuurplan goedgekeurd is, wacht de

niet door een RUP vervangen worden. Het is niet de bedoe-

provincie de taak om ook uitvoering te geven aan de princi-

ling van de provincie om voor het gehele grondgebied het

pes van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De

gewestplan te wijzigen. Enkel wanneer de provincie van

realisatie gebeurt op 2 manieren. De provincie zal enerzijds

oordeel is dat voor een bepaald gebied de bestaande regel-

zelf een aantal acties opstarten om uitvoering te geven aan

geving niet voldoet zal ze een RUP opstellen.

het structuurplan. Anderzijds dienen vanaf nu de gemeen-

>>
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ten en andere overheidsinstanties rekening te houden met

De provincie kan ook stedenbouwkundige verordeningen

dit provinciale structuurplan. De provincie keurt immers de

uitvaardigen waarbij ze voor een bepaalde problematiek

gemeentelijke initiatieven op het vlak van de ruimtelijke

specifieke regels oplegt. Zo beschikt de provincie op dit

ordening goed. Op die manier werken de gemeenten en

ogenblik over een stedenbouwkundige verordening die de

andere instanties ook mee aan de realisatie van het provin-

opvang van regenwater op daken en grote verharde opper-

ciale structuurplan.

vlakten regelt. Bij het aanvragen en afleveren van een
bouwvergunning dient met deze specifieke regels rekening
gehouden te worden.

Het instrumentarium van de ruimtelijke ordening
Ten slotte probeert de provincie heel wat afspraken vast te
Met de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan kan de

leggen met andere overheden in de vorm van samenwer-

provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opmaken.

kingsovereenkomsten. Het ruimtelijk ontwikkelen van een

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt voor een bepaald gebied

bepaald gebied gaat immers steeds gepaard met enorme

of voor een bepaald thema specifieke verordenende eisen

investeringen, zoals aanleg van wegen, waterbekkens, bos-

op. De opmaak van een RUP is een moeilijk en intensief pro-

gebieden, ... Door op voorhand afspraken vast te leggen

ces en neemt heel wat tijd in beslag. Bij de opmaak van een

over wie, waar, welke werken zal uitvoeren kan er efficiënter

en sneller gewerkt worden. Ook voor communicatie, infor-

de grote eenheden natuur, de grote eenheden natuur in

matie en sensibilisatie zal maximaal samengewerkt worden

ontwikkeling, de natuurverwevingsgebieden en de land-

met de lokale gemeentebesturen of de Vlaamse overheid.

bouwgebieden door het Vlaamse Gewest. Dit om binnen
de open ruimte op korte termijn rechtszekerheid te kunnen waarborgen.

De acties
• Integraal waterbeheer
In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant heeft de pro-

De provincie zal een aantal stedenbouwkundige verorde-

vincie een uitgebreide lijst van acties opgesteld waarmee ze

ningen opstellen om de problemen met betrekking tot

voor het einde van de legislatuur (2006) van start wil gaan.

wateroverlast en waterschaarste op te lossen.

Sommige van deze acties zullen binnen de huidige legislatuur afgerond zijn. Anderen zullen nog in volle ontwikke-

• Inplanting rioolwaterzuiveringsinstallaties

ling zijn. Voor sommige acties moeten ettelijke jaren gere-

De provincie zal één of meerdere RUP’s opstellen om

kend worden tussen de start en de volledige realisatie.

inplantingsplaatsen voor de uitbreiding of de herbestemming van rioolwaterzuiveringsinstallaties aan te duiden.
De provincie is enkel bevoegd voor de rioolwaterzuive-

Open ruimte

ringsinstallaties die het rioolwater opvangen van meer
dan één gemeente of van de kleinstedelijke gebieden.

• Aanduiden en afbakenen van de natuurverbindingsgebieden
De provincie wil de aanduiding en de afbakening van de

Bebouwde ruimte

natuurverbindingsgebieden samen opstellen met de afbakening van de grote eenheden natuur, de grote eenheden

• Afbakening van de kleinstedelijke gebieden

natuur in ontwikkeling, de natuurverwevingsgebieden en

De provincie zal voor de steden Aarschot, Asse, Diest,

de landbouwgebieden door het Vlaamse Gewest. Dit om

Halle en Tienen een actieplan opstellen om de aantrekke-

binnen de open ruimte op korte termijn rechtszekerheid

lijkheid van deze steden voor nieuwe inwoners en bedrij-

te kunnen waarborgen.

ven te verhogen. Het actieplan zal minimaal de zones
aanduiden waar nieuwe bedrijvenzones ontwikkeld kun-

• Differentiatie van de agrarische structuur

nen worden, waar de grootschalige kleinhandel best uit-

De provincie wil de gedifferentieerde aanpak van de agra-

gebouwd wordt, op welke plaats nieuwe woningen wel-

rische structuur samen opstellen met de afbakening van

kom zijn, enzovoort. De provincie zal in eerste instantie

>>
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deze oefening starten samen met de steden Aarschot,

Deze omgeving kan beter ingericht worden om vlot over-

Diest en Tienen. In tweede instantie zal de provincie

stappen mogelijk te maken tussen fiets, auto, bus en trein.

samen met de steden Asse en Halle onderzoeken op

Daarnaast zal de provincie samen met stad en andere par-

welke manier deze steden aantrekkelijker gemaakt

tijen trachten bedrijven, winkels en woningen in de buurt

kunnen worden voor nieuwe inwoners en bedrijven.

van het station te ontwikkelen. De provincie wil levendige
en goed functionerende stationsomgevingen.

• Afbakenen van de regionale bedrijventerreinen in
Londerzeel en Ternat

• Economisch netwerk zuidelijke Zennevallei

Naast de kleinstedelijke gebieden voorziet de provincie extra

De provincie wil de omgeving van het kanaal Brussel-

bedrijventerreinen in de buurt van Londerzeel en Ternat. De

Charleroi ten zuiden van Brussel opnieuw economisch

provincie zal hiervoor één of meerdere RUP’s opmaken.

aantrekkelijk maken. Tegelijkertijd wil ze de aanwezige
open ruimtewaarden bewaren, een oplossing zoeken voor

• Beleidsinstrumentarium concentraties van grootschalige
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de ontsluitingsproblemen en de leefbaarheid van de

kleinhandel

woonzones verhogen. De provincie zal met alle overheids-

De provincie zal die gebieden in een RUP aanduiden en

instanties afspraken maken welke initiatieven hiertoe in

afbakenen waar concentraties voor grootschalige klein-

dit gebied noodzakelijk zijn.

handel ontwikkeld of verder uitgebouwd kunnen worden. Voor deze zones zal samen met de bedrijven ter

• Actieprogramma permanent wonen in tweede verblijven

plaatse onderzocht worden hoe de ruimte rond de bedrij-

De provincie wil een oplossing zoeken voor het probleem

ven beter georganiseerd kan worden. Zo zullen er bijvoor-

van permanente bewoning op campings. In een aantal

beeld afspraken vastgelegd kunnen worden om de ver-

gevallen vindt de provincie het verantwoord om het

keersveiligheid op de voorliggende steenweg te

wonen op campings te tolereren. Ze zal in een beperkte

verbeteren, om gezamenlijk het openbaar domein (par-

zone een pilootproject opstarten en deze resultaten van

kings, groenzones, voetgangerszones, ...) rondom de

dit project vervolgens voor de gehele provincie toepassen.

bedrijven aan te leggen, enzovoort. Tegelijkertijd zal de
provincie regels opstellen om grootschalige kleinhandel
op niet gewenste plaatsen te vermijden.

• Inplanting doortrekkersterreinen
Voor woonwagenbewoners wil de provincie doortrekkersterreinen realiseren. Dit zijn terreinen waar woonwagen-

• Ontwikkeling stationsomgevingen

bewoners gedurende een korte tijd hun kamp kunnen

Eén van de cruciale elementen om de steden terug aan-

opslaan op hun doorreis doorheen de provincie. Door

trekkelijker te maken, is de omgeving van het station.

eenduidig terreinen aan te duiden waar woonwagenbe-

woners op doortocht kunnen pauzeren wil de provincie

delijke afspraken maken op welke wijze het terrein en de

vermijden dat woonwagenbewoners in het wilde weg een

omgeving ingericht worden.

terrein innemen. De doortrekkersterreinen zullen in een
RUP worden aangeduid.

• Problematiek geluidshinderlijke sporten
Heel wat sportbeoefenaars kunnen vandaag hun sport niet
op een legale manier in de provincie uitoefenen, wegens

Mobiliteit

geluidshinder voor de omgeving. De provincie wil een
oplossing zoeken voor deze sporten en in een RUP een

• Regionet Brabant-Brussel

zone afbakenen waar geluidshinderlijke sporten mogelijk

De provincie Vlaams-Brabant gaat gebukt onder de con-

zijn en onder welke voorwaarden. De provincie zoekt hier-

gestie op de wegen. Om hieraan een oplossing te bieden

bij naar terreinen waar vandaag reeds een bepaald

wil de provincie een netwerk van snel openbaar vervoer

geluidsniveau geproduceerd wordt en waarbij zo weinig

uitbouwen. Dit snel openbaar vervoer moet een netwerk

mogelijk mensen in de omgeving gehinderd worden.

vormen tussen alle steden en de belangrijkste aantrekkingspolen in en rond Vlaams-Brabant.

>>

• Golfterreinen
De provincie heeft van de Vlaamse minister bevoegd voor

• Fietsroutenetwerk

ruimtelijke ordening de opdracht gekregen om voor golf-

Om dezelfde reden wil de provincie ook investeren in de

terreinen tot 9 holes een ruimtelijke afweging te maken

uitbouw van een degelijk fietsroutenetwerk.

en indien ruimtelijk verantwoord een RUP voor het golfterrein op te stellen.

Toerisme en recreatie
• RUP Rock Werchter
Rock Werchter is voor onze provincie een belangrijke toeristisch-recreatieve trekpleister. Anderzijds kan niet ontkend worden dat dit evenement ook een belangrijke hinder veroorzaakt op de omgeving. Geluidshinder,
verstoring van de natuurlijke omgeving, ... De provincie
wil de positieve en negatieve invloeden die uitgaan van
de festivalweide met elkaar in evenwicht brengen en dui-
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