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De provincie - jouw streekmotor

2019 is het eerste jaar van een nieuwe provinciale legislatuur. Een kans om nieuwe initiatieven
op te starten, nieuwe accenten te leggen in het beleid dat we de komende zes jaar als provincie voeren. Ook op het vlak van ruimtelijke planning, waarbij we focussen op 3 grote pijlers:
• het uitwerken en uitdragen van het provinciaal ruimtelijk beleid;
• het initiëren, regisseren en realiseren van provinciale ruimtelijke projecten en processen,
waarbij we vele belang hechten aan samenwerking en partnerschappen;
• via dialoog en samenwerking klantgerichte en constructieve ondersteuning op maat bieden,
op vlak van adviesverlening, kennis én middelen.
Als provincie benaderen we de ruimtelijke uitdagingen vanuit een bovenlokaal perspectief,
over de gemeentegrenzen heen. Zo bewaken we de regionale samenhang in de manier waarop we wonen en economie, mobiliteit en voorzieningen organiseren.
Als streekmotor nemen we hierbij nadrukkelijk een trekkersrol op. We dragen onze ruimtelijke
visie uit en zijn regisseur en katalysator tegelijk. We geven projecten vorm, zetten partnerschappen op, we inspireren, activeren en ondersteunen anderen.
Voor elk project werken we een oplossing op maat uit, telkens vanuit de specifeke context en
uitdagingen. Samenwerking is daarbij cruciaal, zowel bij het uittekenen van de plannen als bij
de realisatie zelf. Meer en meer betrekken we de burgers zelf, zodat ook zij hun stem kunnen
laten horen en meewerken aan de uitvoering van de ruimtelijke plannen.
We vertrekken in deze nieuwe legislatuur uiteraard niet van een wit blad. We bouwen verder
aan bestaande projecten die ook de komende jaren nog lopen. Deze brochure geeft een stand
van zaken en de resultaten van de projecten waaraan de provincie het voorbij jaar heeft gewerkt. We bundelen ze in vier hoofdstukken: wonen & mobiliteit, economie & handel, klimaat
& landschap en gebiedsgerichte projectwerking, waarin we voor een grotere regio een aantal
gezamenlijke uitdagingen aanpakken.

Ann Schevenels
Gedeputeerde ruimtelijke planning en stedenbouw
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Toen het eerste provinciale ruimtelijk structuurplan in 2004 werd goedgekeurd, hadden we
een heel andere kijk op wonen, werken, mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte. Om
de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, werkt de provincie al sinds 2014 aan een
nieuwe ruimtelijke visie.
In 2018 resulteerde dit in de Visienota Ruimte, een vernieuwd en wervend ruimtelijk verhaal.
In februari 2018 keurde de provincieraad de kernnota van deze Visienota goed. De kernnota
is een belangrijke bouwsteen van wat het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant
zal worden. Omdat een open dialoog daarbij belangrijk is, namen we in 2018 de tijd om de
inwoners, de belanghebbenden en de lokale besturen te informeren en te consulteren met
een reizende tentoonstelling en een lezingenreeks.
De goedgekeurde kernnota is een mijlpaal waar we als provincie trots op zijn. De krachtlijnen
en de ruimtelijke principes die erin beschreven zijn, geven ons ruimtelijke beleid de komende
jaren een duidelijke richting. Ze vormen de basis voor de beleidskaders en een actieprogramma
die de ruimtelijke visie, uitgangspunten en beleidslijnen van deze kernnota concreet invullen.
Ook dat gebeurt in nauwe samenwerking met de relevante actoren. In deze nieuwe legislatuur
willen we het provinciale Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant formeel verankeren.

AANBOD VOOR GEMEENTEN:
BEGELEIDINGSTRAJECT LOKALE RUIMTE TRAJECTEN
Het huidige landschap van verspreide wijken, verkavelingen, woningen en de nog beschikbare bouwgronden zet druk op onze open ruimte en het landelijke karakter. Aangename en herkenbare dorpskernen
met dagelijkse voorzieningen, voldoende woningen,
goede wandel- en fetspaden en openbaar vervoer
zouden het platteland terug écht landelijk, leefbaar
en levendig maken.
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Daarom deed de provincie Vlaams-Brabant met het
project ‘Lokale ruimte trajecten’ in het voorjaar van
2018 een oproep naar vernieuwende kernversterkingsprojecten. Gemeenten die inzetten op kernversterking kunnen daarvoor steun krijgen. Het kan
bijvoorbeeld gaan om projecten die inspelen op de
bevolkingsgroei, op concentratie in plaats van spreiding, op openbare en zachte mobiliteit. Of projecten
die de historische relaties met het landschap herstellen of oog hebben voor dagelijkse voorzieningen
kort bij huis.
Belangrijk daarbij is dat deze proefprojecten moeten
kunnen leiden tot concrete realisaties en andere lokale besturen inspireren tot gelijkaardige initiatieven.
In mei 2018 werden de eerste proefprojecten geselecteerd. Vandaag zijn ze gegund en klaar om van
start te gaan. De projecten worden begeleid door
studiebureaus met de nodige expertise en ervaring.
• Het ‘Integraal parkeerbeleidsplan Groot-Bijgaarden’ gaat op zoek naar een oplossing om een
kwalitatief openbaar domein te verzoenen met de
bereikbaarheid en de parkeerbehoeften van het
dorpscentrum.
• Het ‘Ontwerpend onderzoek op strategische
locaties’ bestudeert de ontwikkeling van drie belangrijke plekken in de dorpscentra van Geetbets en
Rummen en hoe deze plekken een hefboom voor de
herontwikkeling van de dorpen kunnen worden.

• Het ‘Strategisch Woonontwikkelingsplan+’ – in
Zoutleeuw - wordt een analysemodel waarmee je
op basis van de relevante randvoorwaarden (mobiliteit, voorzieningen, groen, erfgoed…) de gewenste
toekomstige ontwikkeling per perceel zal kunnen
bepalen.
• De ‘Toolkit Kwaliteitsvolle kernversterking’ is
een algemene methodiek die de gemeentebesturen moet bijstaan in het uitstippelen van een lokaal
kernversterkingsbeleid met aandacht voor kwaliteit
en leefbaarheid. Als lakmoesproef wordt deze methodiek meteen toegepast op vijf kernen: Leefdaal
(Bertem), Bierbeek, Huldenberg, Werchter (Rotselaar) en Elewijt (Zemst).
De eerste resultaten zijn in het voorjaar van 2019 bekend. De betrokken gemeenten kunnen meteen aan
de slag met de resultaten. Bovendien kunnen ook
alle andere Vlaams-Brabantse gemeenten eruit leren
en gebruik maken van dit waardevolle materiaal. De
onderzoeken en bevindingen geven ook ons eigen
provinciale kernversterkingsbeleid verder vorm.
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Stationsomgeving Tienen
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De stationsomgeving van Tienen
wordt in de loop van de volgende
jaren grondig aangepakt. De coordinatie van dit traject ligt sinds
2016 in handen van de stad Tienen.
Het strategische masterplan tekent
de grote lijnen uit van hoe dit stadsdeel er over pakweg 15 jaar moet
uitzien. In afwachting heeft de stad
Tienen, met de fnanciële steun van
de provincie Vlaams-Brabant, het
Stationsplein tijdelijk ingericht als
een aangename ontmoetingsruimte.
De tijdelijke inrichting schept de
kans om zicht te krijgen op het gebruik van de ruimte voordat de provincie een defnitief plan van aanleg
laat ontwerpen. Zo kan het plan
maximaal afgestemd worden op
de noden van de buurtbewoners,
pendelaars en gebruikers van de
toekomstige gebouwen. Blikvanger
is de ‘Toren vol stellingen’, een 15
meter hoge toren van waarop je
een prachtige kijk hebt op de omgeving en die het plein een functionele en artistieke invulling geeft.
Op de toren worden stellingnames
geprojecteerd van pendelaars, inwoners en bezoekers van Tienen.
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MASTERPLAN STATIONSOMGEVING DIEST GEACTUALISEERD
De provincie stelde het masterplan ‘Poort van Diest
en Demer’ bij. Dat plan tekent de hoofdlijnen uit
waarbinnen de stationsomgeving van Diest de komende 15 jaar kan uitgroeien tot een hoogwaardig
knooppunt van openbaar vervoer, wonen en bedrijvigheid. De bijsturing kwam er op basis van een
uitgebreide verkeersstudie. De voorziene pendelparking bleek immers te duur voor de capaciteit die ze
vooropstelde. Het nieuwe scenario gaat uit van een
nieuw parkeergebouw voor +/- 1300 wagens ten
zuiden van de sporen. Om vlot verkeer - voor alle
vervoersmodi – te garanderen, wordt het wegennet
aangepast.
De eerste fase van het project focust op de aanleg
van een busstation, de inrichting van een aangenaam stationsplein en comfortabele fetsaccommo-

datie. Ook de woonontwikkelingen in de Stationswijk zijn in volle ontwikkeling, en het Demerpad
– een onderdeel van de fetssnelweg tussen Diest en
Aarschot - krijgt steeds meer vorm. Een nieuwe fetsen voetgangersbrug ter hoogte van de Stationswijk
zal de stationsomgeving met het centrum van de
stad verbinden.
De provincie coördineert niet alleen de ontwikkeling
van de stationsomgeving, ze zorgt ook voor hefbomen. Zo bleek bijvoorbeeld dat er een hoogspanningspost moest wijken voor het nieuwe busstation.
Omdat deze kosten niet voorzien waren en de bouw
van het station in het gedrang kwam, draagt de
provincie 100.000 euro bij. Ze maakt ook ongeveer
250.000 euro vrij voor een kwaliteitsvolle heraanleg
van het stationsplein.

WONEN & MOBILITEIT

Eerste uitvoeringsproject station Haacht
zit op het goede spoor
De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Haacht, de
Brouwerij Haacht en de NMBS blazen samen de stationsomgeving nieuw leven in en verhogen er het comfort
voor de reizigers. Daarvoor is al sinds 2017 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Haacht’
van kracht. De provincieraad en de gemeenteraad van
Haacht keurden ook al de inrichtingsstudie goed. Daardoor kan de ruime omgeving als regionaal knooppunt
van openbaar vervoer worden ingericht.

12

De NMBS staat in voor de vernieuwing van de stationsparkings en fetsstallingen. De provincie maakt 200.000
euro vrij om de publieke ruimte in de omgeving van
Café Snack & Chat in te richten als comfortabele overstapplaats voor de reizigers, met meer voorzieningen.

En samen met het Vlaams gewest maakt ze werk van
de herinrichting van de pendelparking. De uitvoering is
voorzien in het najaar van 2019.
Het PRUP maakt ook een ongelijkvloerse kruising van de
spoorlijn en de Provinciesteenweg (N21) mogelijk, dus
een spoorwegbrug of een tunnel. De uitvoering hiervan
ligt in handen van de Vlaamse overheid.
Brouwerij Haacht wordt nauw betrokken bij de herinrichtingsplannen. Het PRUP voorziet in een bestemmingsruil
tussen woonzone en bedrijvenzone. Daardoor kan de
brouwerij haar activiteiten op lange termijn voortzetten.
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BUDA
Na de sluiting van Renault Vilvoorde, Cokeries de
Marly, VTR en nog andere vestigingen, raakte bedrijvenzone Buda in verval. In 2018 startte de provincie
Vlaams-Brabant met een optimalisatiestudie. Samen
met verschillende partners op het terrein tekent ze
een ruimtelijke toekomstvisie uit en neemt ze het initiatief om de bedrijvenzone nieuw leven in te blazen.
Het duidelijke ruimtelijke kader is een houvast om
te investeren in infrastructuur, zoals de fetssnelweg
langs het kanaal en de spoorlijn Vilvoorde-Diegem.
Deze nieuwe wind komt ook het imago van het bedrijventerrein ten goede, zodat er zich nieuwe bedrijven vestigen.
14

Dit reconversieproject kadert binnen Buda+, één van
de vijf werven van T.OP Noordrand. Veertien partners
ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst
om de bedrijvenzone te herwaarderen: Departement
Omgeving, perspective.brussels, OVAM, de provincie
Vlaams-Brabant, de steden Vilvoorde en Brussel, de
gemeente Machelen, de POM, citydev, beci, Voka
Vlaams-Brabant, Voka Metropolitan, de Haven van
Brussel en de Brusselse Havengemeenschap. De
partners stemmen hun verschillende initiatieven op
elkaar af en starten ook gezamenlijke projecten en
acties.
Om de vernieuwing op het terrein al zichtbaar te
maken, investeert de provincie 80.000 euro in vijf
pop-upinstallaties. Open, metalen structuren van
4x4x4 meter. Deze kubussen zorgen voor herkenbaarheid en samenhang. Afhankelijk van de plaats
krijgt de kubus een invulling als toegangspoort tot
de bedrijvenzone, speelplek voor de buurt, ontmoetingsplaats voor de werknemers. Ze waarderen het
publieke domein op, versterken het sociale weefsel
als een plaats van ontmoeting. Begin 2019 krijgen ze
hun plaatsje in de bedrijvenzone.

BUDA+

VILVOORDE-MACHELEN
Het oude industriële gebied op de grens tussen Vilvoorde en Machelen ligt bijzonder strategisch vlakbij de luchthaven, op een knooppunt van spoor, waterweg en snelwegen,
vlakbij Brussel en in een van de demografsch
snelst groeiende gebieden van Vlaanderen.
Toch wordt de zone onderbenut. Daarom werken de Vlaamse, provinciale en lokale overheden intensief samen om het gebied om te vormen tot een nieuwe stedelijke hefboomplek
met een mengeling van functies, een kwalitatief openbaar domein met ruimte voor groen
en water, en met een duurzame ontsluiting
met de fets, te voet, het openbaar vervoer en
de wagen. De omvorming moet zorgen voor
een sterkere ruimtelijke kwaliteit in de noordrand rond Brussel en wil duurzame groei en
ontwikkeling in de regio stimuleren.
De uitdagingen zijn echter niet min: de recente vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor het Vlaams strategisch
gebied rond Brussel zorgt voor juridische onzekerheid, de (auto)mobiliteitsdruk is zeer
groot en de bodemvervuiling bemoeilijkt
de reconversie. Bovendien is de ligging niet
evident vlak aan de grens met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, vooral op vlak van veiligheid.
Omwille van het strategisch belang van dit gebied diende de provincie in 2018 samen met
de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en
POM Vlaams-Brabant een nieuwe aanvraag
in voor de erkenning als strategisch project.
Deze aanvraag werd eind 2018 goedgekeurd.
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Bedrijvenzone Zaventem-Zuid
De provincie werkt samen met de gemeente Zaventem aan een optimalisatiestudie voor het bedrijventerrein Zaventem-Zuid. Het terrein aan de afrit Zaventem/Nossegem van de autoweg E40 dateert uit de
jaren 1970, we kennen het vooral omdat ook Ikea er
zijn vestiging heeft.
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De bedoeling van de studie is om het bedrijventerrein op een duurzame manier te laten evolueren naar
een hedendaagse site voor diverse bedrijfsactiviteiten waar bedrijven graag investeren. Met een betere
multimodale ontsluiting, fets- en voetgangersverbindingen en parkeerplaatsen. Met aangename publieke ruimten met water en groen, met hernieuwbare
energie, meervoudig gebruik van beschikbare ruimte, de integratie van het bedrijventerrein in de omgeving en zo meer.

Deze inrichting begint met een analyse van het
terrein. Wat is er vandaag? Wat is er niet? Hierbij
worden zoveel mogelijk partners en bedrijven betrokken. Na deze analyse wordt een ruimtelijke visie
uitgewerkt die dieper ingaat op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, alternatieve vervoersmogelijkheden, uitstraling en samenwerking tussen
bedrijven. Uiteindelijk wordt op basis van het uitgewerkte ruimtelijke concept en inrichtingsplan en een
draaiboek uitgewerkt. Daarin staat wie welke acties
zal ondernemen, met welke middelen en wanneer.
En zo is het bedrijventerrein Zaventem-Zuid klaar
voor de uitdagingen van de 21e eeuw.
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BAANBREKEND WINKELEN
De concentratie van baanwinkels langs onze steenwegen zorgt voor mobiliteitsproblemen en extra druk
op de open ruimte. De baanwinkels beconcurreren
bovendien onze winkelsteden en handelskernen, die
af te rekenen krijgen met leegstand. De problemen
doen zich al jaren voor en het aantal baanwinkels
neemt nog steeds toe.
Hoe moeten we omgaan met baanwinkels? Hoe
versterken we de aantrekkelijkheid van historische
handelscentra als winkellocatie? Hoe behouden we
de open ruimte en maken we komaf met ellenlange fles? Om antwoorden te vinden op deze vragen,
namen de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en
Oost-Vlaanderen samen de steenwegen N10 Aarschot-Lier en N70 Antwerpen-Gent onder de loep.
De twee proefprojecten leidden tot een draaiboek

dat steden en gemeenten helpt bij hun handelsbeleid.

N10 OM TE ZIEN
Vijf gemeenten langs de N10 - Lier, Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg en Aarschot – werken mee
aan het toekomstbeeld van deze steenweg. De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant staan in voor
de juridische verankering in een PRUP waarin de no
go- en winkelarme gebieden worden aangeduid. De
provincies zoeken samen met de gemeenten naar
een geschikte aanpak voor elk specifek gebied.
Het hertekenen van de bestaande situatie vergt tijd
en de juiste instrumenten om te verzekeren dat dit
proces eerlijk en correct verloopt.

ECONOMIE & HANDEL

Bedrijvig
Aarschot
Het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in
Aarschot is verouderd en heeft af te rekenen
met leegstand. Er is nood aan een doordachte herontwikkeling en modernisering van het
terrein. De provincie Vlaams-Brabant werkte
daarvoor samen met de stad Aarschot, intercommunale Interleuven, VOKA en POM een
toekomstvisie uit. Dat resulteerde in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Optimalisatie
bedrijventerrein Aarschot.’ De provincieraad
keurde het PRUP op 7 juni 2016 defnitief goed.
18

Bedrijven krijgen voortaan meer fexibiliteit
naar bouwmogelijkheden toe. De eerste private bouwprojecten op basis van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn intussen van
start gegaan, en er zijn nog meer projecten
in voorbereiding. Ook de openbare weg werd
ontworpen en het technisch dossier voor de
vernieuwing van de riolering en de waterbuffering is in voorbereiding. Deze werken starten in
2020 of 2021. De provincie onderzoekt ook of
een warmtenet kan geïntegreerd worden. Dit
gebeurt op basis van een eerste potentiestudie
uit 2017.
Het Elzenhof krijgt een nieuw elan door de
herinrichting van het park en de aanleg van een
fets- en voetgangersbrug over de Moutlaak die
de Nieuwlandlaan rechtstreeks met het park
verbindt. De uitvoering wacht even het technisch dossier voor de waterbuffering af, maar
gaat daarna meteen van start.
Een bedrijventerreinvereniging, die op verschillende vlakken de bedrijven samen sterker moet
maken, is in oprichting.

LONDERZEEL ALS
SPECIFIEK ECONOMISCH
KNOOPPUNT
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Londerzeel aangeduid als ‘specifek economisch
knooppunt’. Als gevolg daarvan moet de provincie
Vlaams-Brabant met een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan de regionale bedrijventerreinen afbakenen. De provincie streeft naar een specifeke invulling
voor elk terrein. Voor een locatie van 12 ha groot
loopt de procedure voor een ontwerpplan, voor een
andere locatie werd in 2018 de mogelijke inrichting
onderzocht. In 2019 worden de omwonenden van
deze laatste site uitgenodigd om mee te praten over
de inpassing van het nieuwe bedrijventerrein in de
omgeving.
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WARMTENETSCREENING ALS OPSTAP NAAR
WARMTEZONERINGSKAART
Door het aanbod van deze warmtebronnen én de
warmtevragen in kaart te brengen, kan er in de toekomst een warmtezoneringskaart opgemaakt worden. Deze kaart maakt duidelijk waar er collectieve
systemen als een warmtenet mogelijk zijn en waar
individuele oplossingen aangewezen zijn, zoals een
warmtepomp of warmtekrachtkoppeling aangedreven door hernieuwbare elektriciteit. Deze warmtezoneringskaart vormt de basis voor een warmtebeleidsplan dat alle beleidskeuzes bundelt.
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De eerste stap in de opmaak van een warmtezoneringskaart is het uitvoeren van een oriënterende
warmtenetscreening. Deze screening maakt snel
duidelijk of een collectief warmtenet in een bepaald
gebied rendabel zou kunnen zijn, en wie belangrijke
spelers zijn om het warmtenet te realiseren. De provincie heeft alvast een raamovereenkomst afgesloten
voor het uitvoeren van een tien- tot vijftiental van
deze screenings. Momenteel lopen er drie warmtenetscreenings in de provincie: in Zaventem, Diest
en Lot. In 2019 staan er nog eens zes screenings
gepland.

KLIMAATPROJECT WARMTEWENDE
We werken daarnaast ook samen met onze provinciale dienst leefmilieu, die het klimaatproject ‘Warm-

tewende voor gemeenten - aan de slag met groene
warmte’ van ODE Vlaanderen, BBL en VVSG ondersteunt. Dit project helpt gemeenten om hun ambitie
op vlak van een klimaatneutrale warmtevoorziening
vast te leggen.
Zo krijgen Asse, Dilbeek en Tienen twee jaar lang
intensieve begeleiding bij de opmaak van hun warmtezoneringsplan en warmtebeleidsplan. Er wordt ook
een lerend netwerk voor gemeenten opgestart en
een informatieaanbod uitgewerkt - zoals een beslissingstool en infosessies - waarmee gemeenten hun
burgers kunnen informeren rond duurzame warmte.
De provincie reikt de gemeente zo hulpmiddelen aan
om hun inwoners bewust te maken van de noodzaak
aan groene warmte. aan om hun inwoners bewust te
maken van de noodzaak aan groene warmte. Zo ontwikkelen we een online beslissingstool en werken we
met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen
aan nieuwe infosessies.
Zo willen we als provincie iedereen op weg helpen
richting duurzame warmte: lokale overheden, bedrijven, burgers, distributienetbeheerders en de energiesector. Want de omslag naar duurzame warmte
moeten we samen aanpakken.

GEBIEDSGERICHTE
PROJECTWERKING
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GEBIEDSGERICHTE PROJECTWERKING

SAMEN WERKEN AAN DE ZENNEVALLEI
De smalle Zennevallei staat voor enkele finke
uitdagingen. Spoorlijnen, wegen en het Kanaal
Brussel-Charleroi versnipperen het landschap en
zorgen voor geluidshinder, verkeersdruk en visuele
hinder. Toch vind je tussen al deze infrastructuur
nog mooie open ruimte, ademruimte voor mens
en natuur.
De provincie Vlaams-Brabant zoekt oplossingen,
samen met Beersel, Drogenbos, Halle en SintPieters-Leeuw en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.
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Een mooi voorbeeld is het project Zenneweide,
waarbij een 8 ha groot en onderbenut industriegebied aan de dorpskern van Lembeek wordt omgezet naar natuurgebied. Met een ruimtelijk uitvoe-

ringsplan past de provincie de bestemming ervan
aan. De gronden werden aangekocht en in 2019
gaat de eerste spade de grond in voor de inrichting
als natuurpark. Buurtbewoners en inwoners van
Lembeek werden uitgenodigd op een informatieavond en een fakkeltocht door het gebied.

HORIZON+
Ze werken in het strategisch project Horizon+ ambitieuze
deelprojecten uit zoals onthaalpoorten in de verschillende gemeenten, groene verbindingen, sterke dorpskernen
en zo meer. Enkele concrete voorbeelden? Een ambitieus
bezoekersonthaal en de restauratie van de voormalige
priorijkerk in Groenendaal, een toeristisch-recreatieve
poort en de inrichting van het WaWa-park in Jezus-Eik,
de onthaalpoort Middenhut in Sint-Genesius-Rode.

STRATEGISCHE VISIE
De partners ontwikkelen ook een strategische visie die
de regio meer slagkracht moet geven als toeristisch-recreatief investeringsgebied, het bos- en natuurgebied
versterkt en de dorpskernen verbetert. Horizon+ legt
bruggen over de gewestgrenzen heen om deze doelstellingen waar te maken. Het project kadert immers binnen
de intergewestelijke structuurvisie van het Zoniënwoud,
een strategische gebiedsvisie op het belangrijkste groengebied in de Rand rond Brussel.
Horizon+ spiegelt zich aan andere grote natuurparken
in binnen- en buitenland. Gebieden die voor uitstraling
zorgen, waar natuur en cultuur hand in hand gaan, die
ingezet worden als streekproduct. Zo kan de regio van
het Zoniënwoud zich manifesteren als een keurmerk
voor bezoekers en investeerders, maar evengoed als een
gebied waar het goed wonen en recreëren is nabij een
versterkt majestueus woud.

Om de verbondenheid met het Zoniënwoud te verbeteren, werken de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse
overheid, Natuurinvest, Regionaal Landschap Dijleland,
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en de
gemeenten Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode
en Tervuren tot eind 2020 intens samen.

Het projectteam van Horizon+ bestaat uit medewerkers
van de provincie Vlaams-Brabant, Natuurinvest in naam
van ANB en Regionaal Landschap Dijleland, met fnanciële
steun van het Departement Omgeving.
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Opgewekt Pajottenland
Het Pajottenland is een prachtige streek. De glooiende heuvels, hoogstamboomgaarden, kleine landschapselementen en vele beekvalleien kenmerken
dit open en landelijk ‘land van Bruegel’. Je vindt
er natuur, landbouw, erfgoed en cultuur. Maar het
landschap is ook erg gevoelig voor de gevolgen van
de klimaatverandering. Overvloedige regen zorgt
voor wateroverlast en erosie, en lange periodes van
droogte maken het de droogste streek van Vlaanderen. Het is hoog tijd om werk te maken van een
klimaatbestendig Pajottenland.
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De Energiekansenkaart van de provincie VlaamsBrabant tekende de kansen voor hernieuwbare
energie in het Pajottenland uit. Met deze kaart als
uitgangspunt, sloegen de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland en
Zennevallei vzw, Pajopower vzw, en de gemeenten
Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en SintPieters-Leeuw de handen in elkaar. Samen met

de inwoners, landbouwers en bedrijven maken ze
werk van hernieuwbare energieprojecten, leefbare
dorpen en open ruimte die bestand is tegen klimaatverandering.

STRATEGISCH PROJECT
In 2018 startten we daarom het strategisch project
‘Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland’ dat loopt over een periode van drie jaar. Het doel? Het ontwikkelen van
een bovenlokale gedragen en gebiedsgerichte visie
op hernieuwbare energie voor het Pajottenland. Dat
doen we door voorbeeldprojecten, korte termijnacties, ‘quick wins’ en andere initiatieven op touw te
zetten. Zo helpen we onder meer de gemeenten om
hun ambitie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening vast te leggen. Die ambitie en de acties die
ermee samengaan, kunnen ze opnemen in hun lokaal klimaatactieplan.

Het strategisch project wil ook de burgers informeren. Dat is immers de eerste stap naar een breed
maatschappelijk draagvlak.

LANDSCHAPSSTUDIE
Wat met de eigenheid van het Pajotse landschap
als je daar projecten van hernieuwbare energie
in plaatst? Wat denken inwoners en recreanten
hierover? De provincie laat tijdens de eerste helft
van het project een studie uitvoeren naar de landschappelijke draagkracht voor hernieuwbare energie, met de participatie van de bevolking. Die betrokkenheid van de inwoners én het respect voor
het landschap is essentieel voor alle partners van
het project. Wordt vervolgd!

OPGEWEKT PAJOTTENLAND

T.OP NOORDRAND
Met het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma
(T.OP) Noordrand willen de vier partners – het
Departement Omgeving, perspective.brussels,
de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM - de
ontwikkeling van de Noordrand sturen. De uitdagingen zijn niet min: vervuilde en onderbenutte bedrijventerreinen, mobiliteitsproblemen,
een grote druk op de open ruimte, verschillende
visies over gewestgrenzen heen.
Het actieprogramma focust op 5 deelgebieden
met elk hun specifeke ruimtelijke kenmerken.
De Gedeelde Vallei is de vallei van de Zenne
tussen de Van Praetbrug en de centrumbrug in
Vilvoorde. De Europese Boulevard is het gebied tussen de Haachtsesteenweg en de Leuvensesteenweg, rond de Leopold III-laan en de
A201 tussen de Generaal Wahislaan, de luchthaven en de Groene Vallei ten oosten van Nossegem. Dan heb je nog de omgeving van de
Leuvensesteenweg en E40, de historische
dorpen van Strombeek, Neder-over-Heembeek
en Koningslo, en de Heizel.

>>
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>>
In deze deelgebieden krijgen enkele werven prioriteit:
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• Er is een masterplan in de maak met als doel de
voormalige Navo-site in Evere om te vormen
tot een nieuwe stedelijke wijk met ruimte voor
het nieuwe hoofdkwartier van defensie en een
5de Europese school. Daarvoor wordt binnenkort
gestart met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op Vlaams grondgebied en
een richtplan van aanleg voor het Brusselse deel
van de site. Het is de eerste keer dat deze instrumenten parallel worden ingezet en op elkaar
worden afgestemd.
• De A201 die de luchthaven ontsluit, krijgt de
uitstraling van een Europese boulevard. Een intergewestelijke studie – uit 2018 – bepaalde de
mogelijke economische ontwikkelingen langs de
verschillende delen van de boulevard en legde de
randvoorwaarden vast.
• De open ruimte tussen Schaarbeek, Evere
en Zaventem wordt versterkt en opgenomen
binnen een ruimer groen en blauw netwerk.
• De as Kerklaan-Broekstraat in Machelen
wordt een levendige straat met plaats voor de
fets en openbaar vervoer.
• De verouderde BUDA-site in Vilvoorde,
Brussel en Machelen ondergaat een reconversie.
• Het Brussels Hoofdstedelijk gewest buigt zich
over de VRT-site, en de provincie Vlaams-Brabant
werkt samen met de gemeente Zaventem en met
een subsidie van Vlaio aan de herwaardering
van de bedrijvenzone Zaventem-Zuid.

Een landschapsvisie voor de Getestreek
Hoe moet de Getestreek zich verder ontwikkelen?
En welke concrete acties helpen daarbij? De provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap
Zuid-Hageland, de gemeenten Linter, Landen,
Geetbets, Tienen, Zoutleeuw en Hoegaarden,
Natuurpunt, de Boerenbond en Hageland+ zoeken
antwoorden. Dat doen ze binnen het strategisch
project ‘Getestreek - productief landschap als ruimtelijke drager van een sterke plattelandsregio’.
Ze bouwen een duurzame landschapsvisie op rond
vier kernthema’s:

1. LEEFBARE DORPEN
Kernversterking biedt de stads- en dorpskernen in
deze landelijke regio een hernieuwd toekomstperspectief. Met lokale voorzieningen, duurzame mobiliteit, minder versnippering van de ruimte en de
verbinding van de dorpen met het landschap. De
partners werken samen aan een beleidskader rond
kernontwikkeling en een bovenlokaal beeldkwaliteitsplan. Handvaten voor kwaliteitsvolle kernen.

2. OPEN RUIMTE
Door landschappelijke functies en landbouw optimaal te verweven, ecologische waarden te versterken en een levend rivierensysteem – gekoppeld aan
maatregelen tegen wateroverlast - uit te bouwen,
willen de partners het landschap versterken. Het
project Water-Land-Schap formuleert en onderzoekt acties die de structuur van de waterlopen en
de bodem herstellen en het risico op overstromingen beperken.

creatieve voorzieningen uit, met het oog op de
beleving en de versterking van de streekidentiteit
en –herkenbaarheid. De werkgroep ‘Toerisme en recreatie’ onderzoekt de belangrijkste kwaliteiten en
kansen, en de geschikte strategieën om hier verder
op in te zetten.

4. HISTORISCH ERFGOED
Het project zet in op de herbestemming en herinvulling van historisch erfgoed. Dit gebeurt in nauwe
samenhang met de werkgroep recreatie en toerisme.
De vier thema’s zijn sterk verweven met elkaar.
Kernversterking draagt bijvoorbeeld bij tot behoud
van een waardevolle open ruimte, groenblauwe
netwerken verhogen de leefkwaliteit van kernen,
en een mooi open ruimte landschap, waardevol erfgoed en kwaliteitsvolle kernen zijn ook belangrijke
recreatieve en toeristische troeven. Bij elk thema
houden we ook rekening met de klimaatuitdagingen op korte en lange termijn.
Acties zoals de plattelandsateliers, de Getecafés en
de actie ‘OnverGETElijk!’ betrekken ook het brede
publiek. En via een zestal geïntegreerde proefprojecten werken we aan concrete acties op het terrein.
De Vlaamse overheid subsidieert het project als
strategisch project in het kader van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode
2017-2020. De coördinatie is in handen van de provincie Vlaams-Brabant.

3. RECREATIE EN TOERISME
Het project bouwt het aanbod aan toeristisch-re-

STRATEGISCH PROJECT GETESTREEK

27

GEBIEDSGERICHTE PROJECTWERKING

REGIONET LEUVEN
De regio Leuven staat voor de grote uitdaging om de
verwachte sterke groei op een duurzame manier op te
vangen. Een oplossing voor de regionale mobiliteitsproblematiek moet daarbij niet gezocht worden in
meer weginfrastructuur. Wel in een slimme ruimtelijke
ordening met sterke woonkernen en steden, en een
kwalitatief en duurzaam alternatief voor het wegverkeer. Het doel is een ‘modal shift’ tegen 2030: 20%
minder verplaatsingen met de auto en een verdubbeling van de verplaatsingen te voet, per fets en zelfs
nog meer (x 2,5) met het openbaar vervoer.

ONTWIKKELEN KNOOPPUNTEN
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Regionet Leuven hanteert daarvoor het principe van
knooppuntontwikkeling: de concentratie van wonen,
werken en voorzieningen in de steden en in dichte
kernen rond knooppunten op multimodale vervoersassen. Zo is er een groot aanbod aan potentiële gebruikers en kan het openbaar vervoer op een economisch
verantwoorde manier uitgebouwd worden. Tegelijk
draagt dit bij aan het vrijwaren van de open ruimte.
Hoe doe je dat? Welke instrumenten moet je inzetten
om kernen te versterken en het aanbod daarbuiten af
te bouwen? Samen met het Departement Omgeving
werd een proeftuin opgezet om dit te onderzoeken.

TRAMBUSSEN EN FIETSSNELWEGEN
Je kan niet zonder een optimaal openbaar vervoersen fetsnetwerk om de ruimtelijke ordening bij te sturen. De partners van Regionet Leuven onderzoeken
de mogelijkheid om trambussen in te leggen op de
corridors Diest-Leuven, Leuven-Tervuren en Zaventem-Brussel, in combinatie met fetssnelwegen.
Een vrije busbaan moet daarbij de doorstroming van
het openbaar vervoer verzekeren.
Het stedelijke netwerk van Leuven speelt onvermijde-

lijk een belangrijke rol als draaischijf voor het regionale
openbaar vervoer. De bestaande spoorlijnen in de regio kunnen ook ingezet worden voor een betere regionale ontsluiting. In dat kader worden de spoorhaltes
Haasrode en Rotselaar verder onderzocht.

MAAK EEN MOBIPUNT!
Niet alleen de corridors maar ook het gebied tussenin
moet op een kwalitatieve manier op het netwerk van
openbaar vervoer en fetssnelwegen aansluiten. Daarom startte de provincie Vlaams-Brabant - samen met
Autodelen.net, Taxistop en Interleuven - het project
‘Maak een mobipunt!’. Het doel daarvan is een concreet en praktijkgericht kader te maken om mobipunten in de regio uit te rollen.
Regionet Leuven werd eind 2018 opnieuw erkend als
strategisch project door het Departement Omgeving.
Ten opzichte van de voorbije periode willen de partners meer nadruk leggen op de voorbereiding en de
uitvoering van de noodzakelijke infrastructuurprojecten en de ontwikkeling van de knooppunten.
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ZIEKENHUIS TIENEN
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen zoekt samen
met de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant
naar een geschikte locatie om haar twee campussen
- Campus St.-Jan en Campus Mariëndal - samen onder te brengen in één nieuw gebouwencomplex. De
huidige locaties zijn niet meer geschikt om kwaliteitsvolle zorg op een ruimtelijk aanvaardbare en fnancieel
haalbare wijze aan te bieden.
Daarom werd in 2017 opdracht gegeven om deze vier
mogelijke locaties te onderzoeken:
• Site Westelijke Ring, ten zuidwesten van het centrum.
• Site huidige Campus St.-Jan, langs de Vesten.
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• Site ten oosten van de boomgaard grenzend
aan de Feed Food Health campus.
• Site Stationsomgeving Tienen, ten zuiden van de
sporen.
Deze vier locaties werden onderworpen aan een onderzoek die de ruimtelijke haalbaarheid onder de loep
nam. De noden en randvoorwaarden van het ziekenhuis zelf werden bekeken, net als de inplanting van
het ziekenhuis binnen de stedelijke omgeving. Ook de
relatie met de omgeving werd onderzocht en er werd
gepolst naar een duurzame basis voor de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis.
De studie bracht aan het licht dat de site ten oosten
van de vesten en de boomgaard - aan de Feed Food
Health campus – het meest geschikt is. De ligging is
strategisch langs de nieuwe groene Oost-West as van
de stadskernversterking van Tienen, en bovendien is
het een ‘healing environment’ nabij het groene Vianderdomein en de boomgaard. Het ziekenhuis kan op
deze plaats uitgebouwd worden als een stapsteen tussen de stadskern van Tienen en de Feed Food Health
campus. Toch toont de studie ook valabele alternatieven.

Het vervolgtraject onderzoekt de ontwikkelingskansen van de voorkeurslocatie en de mobiliteitsafwikkeling. Dit traject brengt het planningsproces en alle
stakeholders in kaart en zet concrete stappen om de
ontwikkeling van het ziekenhuis daadwerkelijk mogelijk te maken.

AFBAKENING TIENEN
HERBEKEKEN
Het provinciebestuur heeft de grens van het stedelijk
gebied van Tienen vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarin werden een aantal bestemmingswijzigingen doorgevoerd om de gewenste ruimtelijke
structuur te kunnen bereiken.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan trad al in werking in
2012, maar als gevolg van een gerechtelijke uitspraak
was de uitvoering ervan onzeker geworden. Om dit
te verhelpen moest het milieuonderzoek herbekeken
worden. Een intensief proces waarbij nauwkeurig
werd onderzocht welke invloed het plan heeft op het
milieu. Op basis van de conclusies van dit onderzoek,
herziet de provincie het ruimtelijk uitvoeringsplan gedeeltelijk. Na raadpleging van de bevolking en betrokken partners zal de provincieraad in 2019 een nieuwe
versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan vaststellen.
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