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0.

LEESWIJZER

De ruimtelijke uitvoeringsplannen Kasteel van Ham en Wijk Centrum maken integraal deel uit van de acties om te
komen tot de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat werd goedgekeurd bij BD 24/05/07.
Deze RUP’s zijn tevens een uitvoering van het strategisch project - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR
CENTRUM. De ruimtelijke uitvoeringsplannen bestaan uit drie delen, namelijk de toelichtingsnota, de
stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan.
Toelichtingsnota
De toelichtingsnota bundelt de inhoudelijke elementen en argumenten om de gekozen opties van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen en de context waarbinnen deze ingezet worden, te begrijpen. Het document kent een
tweeledige opbouw. In een eerste deel (A) wordt het algemene beleidskader uiteengezet. De twee RUP’s worden
hierbij gekaderd in de algemene visie voor de kern Steenokkerzeel. In een tweede deel (B) worden vervolgens de
specifieke elementen van de plannen behandeld.

1. Inleiding
Het eerste hoofdstuk geeft een gebalde situering en afbakening van het plangebied van het RUP’s weer en
kadert het strategisch project - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM.
2. Relatie met de structuurplannen en hogere ruimtelijke uitvoeringsplannen
Hierbij wordt de relatie tussen RUP’s en ruimtelijk structuurplan verklaard in zowel een globaal als
gebiedsgericht geïnterpreteerd kader.
3. Bestaande ruimtelijke toestand
De bestaande ruimtelijke toestand duidt op de ruimtelijk–morfologische aspecten van het gebied met een
gedetailleerde kaart waarbij eveneens de begrenzing van het RUP’s is aangeduid.
4. Bestaande juridische –en planningscontext
De bestaande juridische toestand geeft een overzicht van de verschillende verordenende plannen die binnen
de grenzen van het RUP’s zijn gelegen of die er een relevante binding mee bezitten. Er wordt een onderscheid
gemaakt in de juridisch - administratieve aspecten, de juridisch - technische aspecten, en andere relevante
wetgeving, studies en plannen.
5. SWOT- analyse
Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van het plangebied benoemd, samen
met de belangrijkste kansen en bedreigingen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
6. Het strategisch project - investeren in een leefbaar centrum
Op basis van het strategisch project - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM worden de
doelstellingen, ruimtelijke concepten en strategische keuzes geformuleerd. Hieruit volgt de generieke visie op
de ontwikkeling voor het centrum van Steenokkerzeel dat gesynthetiseerd wordt in een structuurschets. De
gebiedsgerichte visie behelst de resultaten van het ontwerpmatig onderzoek dat bedoeld is om de richtlijnen te
bepalen voor de uitvoerings- en/of bestemmingsplannen die moeten leiden tot een gewenste ruimtelijke
structuur.
7. Vertaling van het strategisch project naar de RUP’s
Hoofdstuk 7 dient de brug te verzorgen tussen de ontwikkelingsvisie van het strategisch project en de concrete
inhoudelijke elementen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
8. Impact van een eventuele inplanting van een stelplaats voor De Lijn op het aanbod van zones voor lokale
bedrijvigheid op gemeentelijk niveau
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9. Gevolgen van de vertaling van de visie van het strategisch project voor de juridische-bestaande toestand
De gevolgen voor de juridisch–administratieve en juridisch-technische aspecten worden gevaloriseerd bij
toepassing van de voorliggende RUP’s. Tevens wordt er een limitatieve opgave van de op te heffen
voorschriften die strijdig zijn met het gewestplan gedaan.
10. Administratieve inlichtingen - overleg en inspraak
Stedenbouwkundige voorschriften
Stedenbouwkundige voorschriften hebben bindende en verordenende kracht. Dat betekent dat iedereen (zowel
overheden als burgers) gebonden is door de bepalingen ervan. In de stedenbouwkundige voorschriften kan je
duidelijk zien wat wel of niet is toegelaten (bestemming, inrichting en beheer) in elk van de verschillende zones
van het plan.
Grafisch plan
Het grafisch plan heeft zoals de stedenbouwkundige voorschriften een verordenende kracht, met andere
woorden: het formuleert mogelijkheden en beperkingen als rechtsregels met een algemene reikwijdte. Deze
kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod.
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1.

INLEIDING EN SITUERING

1.1.

Inleiding

Het strategisch project - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM kadert in de bindende bepalingen van het
Gemeentelijke Structuurplan Steenokkerzeel.
De internationale luchthaven van Zaventem oefent een grote druk uit op de woonkernen in de omgeving van deze
economische poort. Gezien de ligging van de kern van Steenokkerzeel - aan het begin van de landingsbanen - is
dit zeker het geval voor het projectgebied. De gemeente wordt door de luchthaven duidelijk beschouwd als een
‘achterkant’. Dit komt tot uiting door het inplanten van minder aantrekkelijke activiteiten van de luchthaven in de
gemeente.
Tevens doet er zich een tweedeling voor namelijk de luchthaven als internationale poort met hoogdynamische
activiteiten en Steenokkerzeel als hoofddorp in het buitengebied met een uitgesproken laagdynamisch
activiteitenprofiel. De confrontatie tussen het buitengebiedgegeven en de internationale poort die de luchthaven
is, zorgt voor een duidelijk spanningsveld. De onmiddellijke nabijheid van een luchthaven van internationaal
belang en de noodzaak om deze luchthaven verder te kunnen ontwikkelen, leidt tot een harde confrontatie met de
leefbaarheid van de aanpalende woonkernen.
Steenokkerzeel kent een actieve en sociale leefgemeenschap. Dergelijke gemeenschap moet echter voldoende
ruimte hebben om binnen de eigen kern te kunnen wonen, werken en recreëren. Deze nota heeft als opzet een
visie met concrete acties te vormen om de levensruimte in Steenokkerzeel te garanderen, ondanks de
beperkingen die Vlaanderen oplegt aan het plangebied (beperking van de woonfunctie binnen de lawaaizones).
De problematiek van de luchthaven overstijgt het gemeentelijke niveau. Hier is dan ook een aanpak op
gewestelijk niveau vereist, ook al wordt de ontwikkeling van Steenokkerzeel gedetermineerd door de luchthaven.
Het strategisch project INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM vormt het kader voor onderstaande
bijzonder plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen:
RUP Kasteel van Ham;
BPA nr. 4 Gemeentehuis en omgeving gedeeltelijke herziening 2 en 3;
-

1.2.

RUP Wijk Centrum.

Historiek van het dossier

De voorliggende dossiers RUP Kasteel van Ham en RUP Wijk Centrum werden in september 2006 voorgelegd in
de plenaire vergadering als BPA’s, samen met de BPA’s nr. 4 Gemeentehuis en omgeving gedeeltelijke
herziening 2 en 3. De procedure van de BPA’s Gemeentehuis en omgeving gedeeltelijke herziening 2 en 3 werd
verder gezet als BPA. De procedure van het BPA nr. 2 Kasteel van Ham en van het BPA nr. 5 Wijk Centrum werd
hernomen in het voorjaar van 2008 als ruimtelijk uitvoeringsplan, in uitvoering van het definitieve goedgekeurde
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
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1.3.

Situering en afbakening van het plangebied

De gemeente Steenokkerzeel ligt aan de rand van de grootstedelijke agglomeratie, temidden van de verspreide
bebouwing en de compacte kernen in het buitengebied. Deze morfologie kenmerkt ook het plangebied: westelijk
wordt het gebied gedomineerd door de hoogdynamische activiteiten van de luchthaven. Oostelijk manifesteert
zich het grootschalige landbouwgebied van Kampenhout en Kortenberg.
De ruimtelijke afbakening van het strategische project omvat het historisch centrum, begrensd door de Omleiding,
de verkavelingen en wijken ten oosten van de Van Frachenlaan - Mulslaan - Gorislaan, de Molenbeekvallei en
het landbouwgebied. De herinrichting van de doortocht van de Frachenlaan- Mulslaan wordt mee geïncorporeerd.
Het globale gebied wordt begrensd door de Omleiding, Nieuwstraat, Damstraat, Dijkstraat, en de Gorislaan als
wegenis. De vallei van de Molenbeek en de open ruimte van Humelgem begrenzen het plangebied als natuurlijke
structuren. Westelijk domineert de geluidswal die het grondlawaai van de luchthaven dient te dempen t.o.v. het
woongebied als fysieke barrière.
1. RUP Kasteel van Ham
2. BPA nr. 4 Gemeentehuis en
omgeving [gedeeltelijke] herziening 2
2. BPA nr. 4 Gemeentehuis en
omgeving [gedeeltelijke] herziening 3
3. RUP Wijk Centrum

│fig. situering van de BPA’s en RUP’s
die deel uit maken van het strategisch
project - INVESTEREN IN EEN
LEEFBAAR CENTRUM
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2.

RELATIE MET DE STRUCTUURPLANNEN EN HOGERE RUIMTELIJKE
UITVOERINGSPLANNEN

2.1.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het Vlaams Parlement heeft op 19 december 1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen goedgekeurd. De herziening van
het RSV werd tevens definitief vastgesteld door de Vlaamse regering (besluit van 12/12/2003) en bij decreet bekrachtigd op
19/03/2004

Steenokkerzeel ligt volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen binnen de ‘Vlaamse Ruit’. Dit is het centraal
stedelijk netwerk in Vlaanderen, waarbinnen de belangrijkste stedelijke en economische ontwikkelingen zullen
worden gestimuleerd. Het stedelijk netwerk de ‘Vlaamse Ruit’, is een verband tussen de belangrijkste stedelijke
gebieden in Vlaanderen: de Brusselse Rand, Antwerpen, Gent en Leuven. Binnen de Vlaamse Ruit vindt men
naast verschillende stedelijke gebieden ook open ruimte. Steenokkerzeel behoort tot het buitengebied.
De doelstellingen voor het buitengebied houden o.m. in:
dat de essentiële functies van het buitengebied gevrijwaard worden;
dat landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen worden ingebed;
dat versnippering wordt tegengegaan;
dat de ontwikkeling gebundeld wordt in de kernen van het buitengebied;
dat de bereikbaarheid van de voorzieningen verbeterd wordt;
en dat een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit bereikt wordt. Dit impliceert een aansluiting bij de schaal van
het landschap en dat de functie en structuur van de open ruimte niet in het gedrang komen;
het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.
Het RSV definieert de luchthaven van Zaventem als een "poort" van Vlaanderen op internationaal niveau. Het
RSV erkent dat een internationale luchthaven als die van Zaventem aangepaste infrastructuur en een degelijke
ontsluiting nodig heeft en door het geheel van luchthaven- en luchtvaartgebonden activiteiten een belangrijke
ruimtevraag impliceert. Het RSV schuift een aantal elementen naar voor die de luchthaven van Zaventem
voldoende perspectief op ontwikkeling moeten waarborgen:
beperking van de woonfunctie binnen de lawaaizones (incl. Steenokkerzeel);
maatregelen die de milieu-impact van de luchthavenactiviteiten moeten beperken ;
waarborgen en verhogen van de bereikbaarheid van de luchthaven vanuit de belangrijkste Vlaamse
stedelijke gebieden en economische knooppunten door nieuwe toegangen voor het wegverkeer vanaf E40
en E19 en voor het spoorverkeer;
selectief omgaan met de vestiging van bedrijfsactiviteiten in de luchthavenregio.
Dit houdt belangrijke consequenties in voor het functioneren en de leefbaarheid van plangebied. Steenokkerzeel
behoort tot het buitengebied. Beleidsmatig betekent dit, samen met de beperking van de woonfunctie binnen de
lawaaizones als gevolg van de luchthavenactiviteit, dat de mogelijkheid om bijkomende woningen te realiseren
quasi bevroren wordt.
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2.2.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) werd goedgekeurd bij MB van 7 oktober 2004.

In de selectie van woonkernen definieert de provincie Steenokkerzeel als hoofddorp. Dit betekent dat de
woonfunctie in het hoofddorp prioritair dient te worden gestimuleerd met aandacht voor de differentiatie van het
woningaanbod. Niet-uitgeruste woongebieden kunnen aangesneden worden indien dit gebeurt ten behoeve van
het doelgroepenbeleid, evenals dit het geval is voor de woonuitbreidingsgebieden binnen het hoofddorp .
Nieuwe woonontwikkelingen zullen steeds afgestemd worden op de schaal van de kern waarbij het te ontwikkelen
gebied behoord. Lokale voorzieningen worden uitgebouwd ter verbetering van het functioneren van het
hoofddorp. Binnen de hoofddorpen zal aandacht worden geschonken aan het culturele erfgoed zoals gebouwen,
kerkhoven, pleintjes en standbeelden. Hun waarde zal worden versterkt en zorgvuldig worden afgewogen
tegenover de andere ruimtelijke aspecten. Waar mogelijk wordt de ecologische infrastructuur gekoppeld aan de
andere ruimtelijke ontwikkelingen (aanleg openbaar domein, parken...).
De gemeente kan een bijkomend lokaal bedrijventerrein, aansluitend bij het hoofddorp of via inbreiding voorzien.
Het lokale karakter dient te worden gewaarborgd en er dient gestreefd naar relatief kleine percelering. Er dient
gestreefd te worden naar verweving, uitzonderlijk voor hinderlijke bedrijvigheid (bedrijvigheid die de woon- en
leefkwaliteit aantast).
De uitbouw of versterking van een (boven)lokaal openbaar en collectief vervoersnet is prioritair en moet door de
inplanting van dynamische functies ondersteund worden. Laagdynamische recreatie wordt met aandacht voor de
ecologische aspecten versterkt en/of uitgebouwd. Een bundeling van verschillende lokale recreatieve functies
wordt nagestreefd.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant definieert het Verdicht Netwerk als een interpretatie of een
gebiedgerichte benadering van de in het RSV aangeduide Vlaamse Ruit. Het plangebied behoort tot het
subgebied ‘Mechelen - Leuven – Brussel’ (onderdeel van het Verdicht Netwerk). Volgende aandachtspunten
worden naar voor geschoven met betrekking tot het plangebied:
een goed bereikbaar centraal woongebied: de centrale ligging tussen deze drie stedelijke gebieden is een
belangrijke potentie voor het subgebied. Het gebied kan hierdoor verder uitgroeien tot een aantrekkelijke
woonomgeving;
het sturen van de economische druk: de provincie wenst de economische mogelijkheden van het gebied te
erkennen en te ondersteunen;
luchthaven als motor van het gebied: de luchthavenregio is het meest dynamische knooppunt in het gebied
en is een Vlaamse bevoegdheid.
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2.3.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Steenokkerzeel (GRS)

Goedgekeurd bij BD 24/05/07

Richtinggevend deel – vanuit de deelstructuren
Gewenste nederzettingsstructuur “leefbare kernen in het buitengebied” (p.10) 1
Steenokkerzeel: hoofddorp - concentreren van wonen en werken op lokaal en gemeentelijk niveau.
Voorzieningen op niveau van de kern en van de gemeente kunnen in Steenokkerzeel worden voorzien en
uitgebreid (administratief centrum, lokale bedrijvenzones, bundeling van recreatie...);
Leefbare ruimte om te wonen – leven naast de luchthaven
De gemeente onderschrijft het streven van de provincie om de behoefte aan bijkomende woningen op te
vangen in de bestaande kernen, ervan uitgaande dat Steenokkerzeel als hoofddorp, Melsbroek als woonkern
en Perk als kern in buitengebied geselecteerd worden.
Deze visie gaat in tegen de zienswijze van het RSV dat geen verdere ontwikkeling van de woonfunctie wil
toelaten in zones die gelegen zijn binnen de lawaaicorridors (meer dan 65dB geluid). Aangezien de kern van
Steenokkerzeel – hoofddorp - hier quasi volledig binnen valt, wil het RSV dus geen verdere ontwikkeling van
de woonfunctie, met name in de woonuitbreidingsgebieden, toelaten in de kern van Steenokkerzeel. De
gemeente vindt dit totaal onaanvaardbaar en wil in het historische centrum een deel van het
woonuitbreidingsgebied kunnen aansnijden om:

de behoefte aan bijkomende woningen voor de eigen bevolking op te vangen en de kern van
Steenokkerzeel verder te versterken;

de bebouwing rondom de Fuérisonplaats en de kerk ruimtelijk te kunnen afwerken. De gemeente vindt
het onbegrijpelijk en zeker niet aanvaardbaar dat het historisch centrum met plein, kerk en de
omringende bebouwing bij de opmaak van de gewestplannen opgenomen werd in
woonuitbreidingsgebied;

de inwoners die door BIAC (Brussels International Airport Company) in de kern van Steenokkerzeel
reeds onteigend werden, een nieuwe woonlocatie te kunnen aanbieden in hun eigen leefomgeving. Dit
geldt ook voor het huisvesten van de bewoners die onteigend zullen worden voor de noordelijke
ontsluiting naar de luchthaven.
De gemeente kent een actieve en sociale leefgemeenschap. Dergelijke gemeenschap moet echter
voldoende ruimte hebben om binnen de eigen kern te kunnen wonen en leven. Daarom dient een minimum
aan bouwmogelijkheden te worden toegelaten in het centrum, een zogenaamd vereiste kritische massa voor
het behoud van het sociaal weefsel in Steenokkerzeel.
De gemeente is van mening dat de leefbaarheid van dit sociale weefsel uiterst belangrijk is. Zij wenst dan
ook een toegeving van de hogere overheden om een deel van WUG in het centrum (WUG 4) op een
eenvoudige wijze aan te kunnen snijden en dit als compensatie voor de last van de luchthaven en niet
ondanks de aanwezigheid van de luchthaven. Concreet streeft de gemeente binnen WUG4 de invulling van
de onbebouwde percelen langs de bestaande infrastructuur na, naast het creëren van ruimte voor een
kleinschalig project in de sociale woningbouw.
Wonen in de kernen
Het woonbeleid wordt gericht op kernversterking met inbreiding op maat van de kernen. De nieuwe inplanting
van woningen dient prioritair in Steenokkerzeel te gebeuren. Een verweving met verzorgende, socio-culturele
en commerciële activiteiten die ondersteunend werken voor de woonfunctie staat voorop. De nabijheid van
gemeenschapsvoorzieningen (zoals scholen, dienstencentra, winkelvoorzieningen…) beperkt het verkeer,
beschermt het leefmilieu en het landschap en garandeert de leefbaarheid van de verschillende
voorzieningen. Te Steenokkerzeel wenst de gemeente concreet:

1

(x) – paginanummers structuurplan – betreffend deel
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een dichtheid van minimaal 15 woningen per ha na te streven. In het centrum kan de dichtheid verhoogd
worden;
het bebouwde weefsel rond het Fuérisonplaats en de kerk af te werken. Het gaat hier om de invulling
van enkele resterende bouwpercelen en het voorzien van vernieuwbouw om de verloederde plekken in
het woonweefsel aan te pakken;
enkele kleinschalige projecten te realiseren binnen het nog vrijliggend woongebied van het hoofddorp (in
de inbreidingsgebieden);
één kleinschalig project uit te werken in het woonuitbreidingsgebied WUG4 tussen Fuérisonplaats en
Coenenstraat in de kern van Steenokkerzeel met ca. 30 woningen. Project sociale
huisvestingsmaatschappij Elk zijn huis met realisatie op de korte tot middellange termijn voor de lagere
inkomens en eigen bevolking;
de resterende oppervlakte woonuitbreidingsgebied niet aan te wenden omdat zij hoofdzakelijk gelegen is
binnen de huidige 65dB-geluidscontouren. Deze gebieden kunnen een open ruimtebestemming krijgen.
De gemeente wenst wel ter compensatie een vergelijkbare oppervlakte reservegebied elders in de
gemeente te voorzien, buiten de 65dB-geluidscontouren.

Een kwalitatief en gedifferentieerd woonbeleid
Steenokkerzeel heeft momenteel slechts een kleine 3% sociale woongelegenheden in haar geheel
woningpatrimonium. Daarmee bevindt de gemeente zich duidelijk onder het streefcijfers van de provincie
Vlaams-Brabant voor gemeenten in het buitengebied (5%). De gemeente zal dan ook haar inspanningen
verder zetten om het aandeel sociale woningen te vergroten in Steenokkerzeel. Zij streeft daarbij eveneens
naar 5%. Met de geplande projecten in Melsbroek (7 à 8 woningen) en in Steenokkerzeel (83 woningen) kan
de gemeente op korte termijn reeds een hoger aandeel realiseren. Concreet voorziet de gemeente aan
sociale woongelegenheden:
in Melsbroek: 7 à 8 reeds geplande sociale woongelegenheden;
in Steenokkerzeel:
o 8 vergunde nog niet in aanbouw (Van Frachenlaan);
36 in bouwaanvraag (Vlierke);
9 in ontwerpfase (Kasteel van Humelgem);
30 geplande (project Coenenstraat – bestemmingsplan in opmaak);
vernieuwbouw van de sociale woningbouw in de Nieuwstraat met verdichting zodat een 4-tal
bijkomende woongelegenheden kunnen voorzien worden.
Daarnaast wil de gemeente de aandacht geven aan woonvoorzieningen voor de middeninkomens die nu niet
aan hun trekken komen in de gemeente.
o
o
o
o

De gemeente zal zelf in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij en de Intercommunale
Haviland een actief beleid voeren gericht op de behoeften van de minder kapitaalkrachtige
bevolkingsgroepen en de middelinkomens van haar bevolking.
Voor de kapitaalkrachtige bevolkingsgroep zal de gemeente zelf geen nieuwe initiatieven nemen. De
afgelopen decennia heeft de private sector hier een zeer belangrijke en dominante rol gespeeld wat geleid
heeft tot de grootschalige residentiële verkavelingen in de gemeente. De gemeente stelt vast dat er nog
diverse kavels (meer dan 100) beschikbaar zijn in private, vergunde en nog geldige verkavelingen (zie ook
synthese woonprogrammatie). Deze kunnen verder worden ingevuld zodat hier de meer kapitaalkrachtige
bevolkingsgroepen aan hun trekken kunnen komen.
Gewenste open ruimtestructuur “landbouwgemeente omgeven door bossen en beken” (p.17)
Versterking van vallei- en depressiestructuren
In de valleigebieden wordt vrijwaring en herstel van de beekstructuren nagestreefd samen met een
kwalitatieve versterking van de valleistructuur. Het grootste areaal aan biologisch waardevolle gebieden
bevindt zich in de valleigebieden.

D+A Consult
Gemeente Steenokkerzeel

Toelichtingsnota RUP Kasteel van Ham en RUP Wijk Centrum
12

versie GR2 - 2009

STRATEGISCH PROJECT - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM



valleigebied van de Molenbeek: hier is het belangrijk de landbouwactiviteiten af te stemmen op het
biologisch waardevol karakter van het valleigebied.

Waterzuivering als basis voor waardering beekvalleien
Door de uitbouw van een collectorennet wordt het huishoudelijke afvalwater opgevangen en naar
waterzuiveringsinstallaties geleid en kan het oppervlaktewater gezuiverd worden. In functie van een integrale
waterbeheersing dient de opwaardering van het bekenstelsel gekoppeld te worden aan de uitvoering van een
gescheiden rioleringsstelsel. Het structuurplan schuift volgende potentiële locaties naar voren als suggestie
voor de inplanting van RWZI:

een eerste locatie ter hoogte van het sportcomplex Den Dam in de deelgemeente Steenokkerzeel…
Kasteelparken
Binnen de open ruimtestructuur vormen de kasteelparken een belangrijke hoeveelheid groengebieden van
diverse aard. Deze kasteelparken zijn waardevol omwille van hun ruimtelijke en historische (erfgoed)
waarden, omwille van hun landschappelijke kwaliteiten en natuurlijke aspecten. De gemeente wenst het
voortbestaan van de verschillende kasteelparken en landgoedparken te garanderen. De verschillende
parkgebieden die geselecteerd worden zijn:

het kasteel van Ham…
Gewenste ruimtelijk-economische structuur “lokale bedrijvigheid op maat van het buitengebied” (p.23)
Bundelen van economische activiteiten
De gemeente streeft in eerste instantie naar een bundeling van activiteiten en voorzieningen afgestemd op
niveau van de kernen. In de kernen zelf kunnen voorzieningen, activiteiten en bedrijvigheid die met de
woonfunctie verweefbaar zijn worden ondergebracht. Daarbij zal Steenokkerzeel zelfvoorzienend
functioneren op gemeentelijk niveau wat de eerstelijnsvoorzieningen betreft. De gemeente Steenokkerzeel
heeft als hoofddorp een lokale handelsstructuur en gemeenschapsvoorzieningen in het centrum. Het
handelsapparaat langs de Van Frachenlaan/ Mulslaan en in het centrum van Steenokkerzeel dient op (korte)
termijn versterkt te worden om de leefbaarheid van de kern verder te ondersteunen. Door de onteigeningen
van BIAC zijn immers verschillende handelszaken verdwenen.
Ruimte voor lokale bedrijvigheid
Steenokkerzeel wil in eerste instantie voldoende en betaalbare terreinen voorzien voor lokale bedrijvigheid.
De gemeente wil bij prioriteit de zone PG-L ontwikkelen. Deze zone sluit aan bij het hoofddorp.

Projectgebied PG-L
De nadruk in deze zone ligt op nieuwe inplantingen en nieuwe activiteiten op niveau van het hoofddorp
Steenokkerzeel. De gemeente wil deze zone ontwikkelen als volgt:







De zone kan ontwikkeld worden als lokaal bedrijventerrein. Onder lokale bedrijvigheid wordt
verstaan:
bedrijven die geen band hebben met de luchthavenactiviteiten;
of bedrijven die historisch met Steenokkerzeel vergroeid zijn, ongeacht de schaal van
de bedrijvigheid;
of bedrijven die gericht zijn op Steenokkerzeel en haar onmiddellijke omgeving,
andere dan de luchthaven.
Bij de ontwikkeling van de zone dient te worden aangetoond dat de bedrijven die zich willen
vestigen aan deze normen beantwoorden.
De zone biedt ook ruimte voor de uitbreiding van de bestaande bedrijven.
Voor de zones binnen PG-L die aanpalen aan het woongebied moeten de activiteiten
compatibel zijn met de woonfunctie. Deze bedrijven vormen dan een bufferfunctie naar de
minder verweefbare activiteiten die aan de kant van de Omleiding worden ingeplant.
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om de activiteiten onder te brengen in een meerlagige
gebouwenstructuur. Deze voorwaarde mag echter geen hindernis vormen voor lokale bedrijven
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die dienen te herlokaliseren naar de zone PG-L en waarvan de activiteit zich niet leent tot een
meerlagige gebouwenstructuur;
De ontsluiting van het lokale bedrijventerrein dient te verlopen met een ontsluiting die
uitsluitend gericht is naar een aantakking op de rotonde waar ook de omleidingsweg op
aantakt.

De zone kan slechts worden aangesneden in functie van de behoeften van lokale bedrijven. Dit
impliceert dat er bij de opmaak van het RUP een duidelijke fasering moet worden opgenomen.

De zone komt bij prioriteit in aanmerking om te worden ingevuld met bedrijven die zonevreemd
gelegen zijn en moeten herlokaliseren en bedrijven die niet ter plaatse kunnen uitbreiden en
hier wel degelijk behoeften aan hebben. Daarnaast kan de zone ruimte bieden aan nieuwe
vestigingen met lokaal karakter (zie informatief deel – prognoses en bestaande economische
structuur);

De ontwikkeling van de zone dient te gebeuren door of op initiatief van de gemeente en bij
voorkeur door een publieke instelling. Op deze wijze wil de gemeente betaalbare gronden
aanbieden aan lokale bedrijven in de gemeente. In eerste instantie komen hierbij de
zonevreemde bedrijven in aanmerking en de bedrijven die moeten herlokaliseren omdat zij ter
plaatse niet verder kunnen uitbreiden.
De gemeente zal een RUP opmaken om de zone te structureren en de nodige voorwaarden vast te
leggen voor invulling en aansnijden van de zone. De opmaak van inrichtings- en ontsluitingsplan voor dit
bedrijventerrein is prioritair, aangezien het door zijn ontsluiting en ligging de meeste potenties heeft.




Nood aan lokale bedrijventerreinen.
In het kader van de opmaak van het bedrijvenstructuurplan werd een schatting gemaakt van de
benodigde oppervlakte. Hierbij werd rekening gehouden met bedrijven die zich omwille van hun
zonevreemd karakter en hun ongunstige ligging dienen te herlokaliseren, alsook met bedrijven die
wensen uit te breiden of zich op eigen initiatief ergens anders willen vestigen. Voor de herlokalisatie van
bedrijven in hun huidige omvang is minimaal 2ha 35a 52ca nodig.

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
geoptimaliseerde verkeersafwikkeling” (p25)
Selectie van de wegen

“herwonnen

leefbaarheid

in

de

kernen

door

een

De lokale verzamelwegen of ontsluitingswegen verlenen toegang aan de woonwijken/entiteiten naar de
gemeentelijke en bovengemeentelijke verbindingswegen. Hun functie is het verzamelen op
woonkern/wijkniveau met als aanvullende functie ‘toegang geven’. Voor Steenokkerzeel werden de volgende
wegen als lokale verzamelwegen (of ontsluitingswegen) geselecteerd:

voormalige N227 door het centrum van Steenokkerzeel (functieverlaging);

Bruyneelstraat…
Optimalisatie van het wegennet
Door de omleidingsweg rond het centrum van Steenokkerzeel wordt de verkeersdruk in de kern gereduceerd.
De omleidingsweg zorgt er voor dat het zwaar verkeer en het doorgaand verkeer niet meer door het centrum
van Steenokkerzeel gaat. Dit zal bijdragen tot een algemene verbetering van de verkeersleefbaarheid en –
veiligheid in het centrum van Steenokkerzeel. Ook biedt het de mogelijkheid om de omgeving rond de kerk
en het huidige gemeentehuis op te waarderen. Om Steenokkerzeel terug een aangenaam woonkarakter te
bieden zullen de Mulslaan/Fuérisonplaats/VanFrachenlaan in het centrum van Steenokkerzeel worden
heringericht. In deze straten krijgen bewoners en bezoekers prioriteit.
Creëren van een langzaam verkeersnetwerk
De infrastructuur dient op bepaalde wegen aangepast te worden en soms bijna exclusief afgestemd te
worden op het gebruik van langzame verkeersvormen. Het bestaande langzaam verkeersnetwerk wordt
hierbij als uitgangspunt genomen. Er zal gestreefd worden naar de uitbouw van een integraal langzaam
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verkeersnetwerk tussen de woongebieden, concentraties van voorzieningen en de open ruimte als plaats
voor passieve recreatie.
Gewenste recreatieve structuur (p.28)
Bundelen van lokale recreatieve voorzieningen
Er wordt geopteerd voor een bundeling van de recreatieve voorzieningen op een aantal welbepaalde locaties
(recreatieve polen). Algemeen neemt de gemeente het initiatief om door zoveel mogelijk medegebruik (bv.
met sportvoorzieningen in scholen buiten de schooluren) de beschikbaarheid van de verschillende
polyvalente zalen gevoelig te verhogen.
Om verdere verspreiding van het aanbod aan sportvoorzieningen zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt
gestreefd naar een bundeling van de sportinfrastructuur in volwaardige en aantrekkelijke, in het landschap
geïntegreerde recreatieve zones. Deze zones moeten aansluiten bij de kernen. Sportcomplex Den Dam
wordt te Steenokkerzeel geselecteerd, in afwachting van een nog nader te onderzoeken en beter gelegen
locatie te Steenokkerzeel…
Het sportcomplex Den Dam is een recreatief knooppunt voor openluchtrecreatie: het betreft een voorlopige
selectie. De gemeente is zich er van bewust dat een verdere uitbouw van Den Dam in het valleigebied niet
opportuun is en tevens de natuurlijke structuur verder in het gedrang brengt. De gemeente zal dan ook in
uitvoering van het structuurplan een onderzoek voeren om een nieuwe locatie te vinden voor herlokalisatie
van Den Dam en ruimte voor opvang van de overige recreatieve behoeften.
Jeugdvoorzieningen en (vergader)ruimte voor verenigingen
De gemeente voorziet in het gemeenschapscentrum De Corren een repetitieruimte voor muzikale
verenigingen. Bijkomende vergaderaccommodatie wordt voorzien in het voormalig administratief centrum dat
aansluit bij het gemeenschapscentrum.
Richtinggevend deel - beleidsvisie ten aanzien van de internationale luchthaven van Zaventem (p.40)
De inplanting van nieuwe luchthavenactiviteiten of luchthavengebonden activiteiten kan volgens de gemeente
alleen nog op de huidige terreinen van de luchthaven zelf. De nieuwe activiteiten kunnen wel langs de
steenwegen gelokaliseerd worden mits zij worden ontsloten via de luchthaven zelf richting hoofdwegennet en zich
situeren op het luchthavengebied zelf. Er mag geen verdere verkeersbelasting gelegd worden op de N21 en de
kernen van de gemeente.
Een beleefbare leefruimte
De geluidswallen te Steenokkerzeel torenen uit boven de kern en beheersen het beeld aan de rand met de
luchthaven. Ze vormen een zeer abrupte fysische begrenzing aan de (historische) kern van Steenokkerzeel
en verbreken de zichtrelatie met de luchthaven. Het fascinerende zicht op de luchthavenactiviteiten, zoals
opstijgende en landende vliegtuigen, werd dus weggenomen. Steenokkerzeel ondervindt alleen nog
negatieve effecten van de nabijheid van de luchthaven. De komst van een derde geluidswal is dan ook
allesbehalve wenselijk.
Ook het nieuwe spreidingsplan van de vluchten zorgt niet voor soelaas, maar verergert de situatie. Naast het
landen van alle vliegtuigen wordt de gemeente nu ook nog eens geconfronteerd met opstijgende vliegtuigen.
Zoals aangegeven in de gewenste nederzettingsstructuur pleit de gemeente voor een minimaal behoud van
woonmogelijkheden om alzo het sociaal weefsel van de gemeente levend en levendig te houden. Het verbod
op nieuwe woningen aanpalend aan het luchthavengebeuren is voor Steenokkerzeel geen optie.
Een verkeersleefbare ruimte
Gekoppeld aan de recent aangelegde omleidingsweg wordt een projectgebied uitgewerkt met enerzijds
luchthavengebonden activiteiten op het grondgebied van de luchthaven (PG-R) en anderzijds lokale
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bedrijvigheid aansluitend bij de kern van Steenokkerzeel (PG-L). Het nieuwe projectgebied zal zeker
bijkomend verkeer genereren. De gemeente staat erop dat de bedrijvenzones dan ook niet door de kern van
Steenokkerzeel ontsloten worden maar aantakken op de rotonde waar ook de ringweg op aansluit.
Richtinggevend deel – vanuit de deelruimten
Gewenste ruimtelijke structuur “Deelruimte ‘Steenokkerzeel en de open ruimte Oost’ (p.42)
Steenokkerzeel zal zich ook naar de toekomst toe profileren als het centrum van de gemeente. Versterken van
het woonweefsel en van de voorzieningen op gemeentelijk niveau staan daarbij voorop. De herwaardering van de
centrumfunctie staat centraal binnen het ruimtelijke beleid voor deze ruimte. De uitbouw van een versterkt en
samenhangend woonweefsel, een voldoende aanbod aan voorzieningen en verweving van woon- en
werkfuncties vormen de belangrijkste peilers voor de herwaardering van deze deelruimte. De uitbouw van een
verkeersluw centrum en het dooraderen van het bebouwd weefsel met diverse groene vingers zullen een
meerwaarde bieden bij de uitbouw van een aangename leef- en woonomgeving.
Verkeersluw centrum
Het verkeersluw karakter van het centrum is een vereiste voor het welslagen van de herwaardering van het
gebied. Door de recent in gebruik genomen omleidingsweg worden meerdere problemen gezamenlijk
aangepakt. De bebouwingsrand van de kern kan afgewerkt worden, de verkeersdrukte op de Gorislaan /
Mulslaan / Fuérisonplaats / Van Frachenlaan doorheen het centrum zal dalen en hierdoor zal de leefbaarheid
van de kern verbeteren. In de kern wordt de vroegere steenweg heringericht tot lokale weg waar de
centrumfuncties opnieuw kunnen beleefd worden. De ruimtelijke samenhang van het bebouwde weefsel aan
weerszijde van deze straten wordt zo hersteld. Bij de uitwerking van deze herinrichting moet een poort
gecreëerd worden aan elke inkom van Steenokkerzeel ter hoogte van de aantakkingen op de omleidingsweg.
Ruimte om te leven en te wonen
De volgende stap in de herwaardering is het creëren van leefbare woonruimte. Steenokkerzeel leeft met de
luchthaven. Hoewel elke vorm van bijkomende geluidsoverlast de leefbaarheid bedreigt, heeft
Steenokkerzeel een actieve en sociale leefgemeenschap. Deze moet alle kansen krijgen om zich te blijven
ontwikkelen. Deze leefgemeenschap wordt immers niet zozeer gehypothekeerd door de aanwezigheid van
de luchthaven en de luchthavenactiviteiten maar vooral door de beperkingen die opgelegd worden ten
aanzien van de woningbouw rond de luchthaven. Voldoende woongelegenheid en ruimte voor voorzieningen
moeten blijvend worden aangeboden.
Door de invulling van inbreidingsgebieden en woonuitbreidingsgebieden zal de kern van Steenokkerzeel
versterkt worden. De invulling van de aangeduide gebieden zal terug een ruimtelijke samenhang creëren
tussen de woonwijken langsheen de Haachtsesteenweg, de historische kern van Steenokkerzeel (rond de
Fuérisonplaats) en de overige (woon)gebieden binnen deze deelruimte. Het sociale weefsel in
Steenokkerzeel zal hersteld en versterkt worden.
Ruimte om te werken
Steenokkerzeel streeft naar een
eerstelijnsvoorzieningen betreft.

zelfvoorzienend

functioneren

op

gemeentelijk
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De vrije ruimte tussen de omleidingsweg en de Gorislaan / Mulslaan zal plaats bieden aan lokale
bedrijvigheid, die verenigbaar is met het wonen in de kern (projectgebied voor lokale bedrijvigheid / PG-L).
De ontsluiting van deze bedrijvenzone wordt voorzien langs de rotonde en niet door het centrum. Het gebied
moet ook ruimte bieden voor uitbreiding van de reeds langs de Gorislaan / Mulslaan gevestigde bedrijven en
handelszaken.
De gemeente zal een RUP opmaken om de zone te structureren en de nodige voorwaarden vast te leggen
voor de invulling en het aansnijden van de zone. In afwachting van effectieve behoeften wordt deze zone als
een reservezone beschouwd. Een voorafname op deze reservezone is uitsluitend mogelijk in functie van de
uitbreiding van bedrijven die reeds in het centrum gelegen zijn. De opmaak van een inrichtings- en
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ontsluitingsplan is prioritair voor dit bedrijventerrein, aangezien het door zijn ontsluiting en ligging de meeste
potenties heeft. De ontsluiting van het lokale bedrijventerrein dient te verlopen via de rotonde waar ook de
omleidingsweg op aantakt. De ontwikkeling van de zone dient te gebeuren op initiatief van de gemeente en
bij voorkeur door een publieke instelling.
Het lokale bedrijventerrein kent een centrale ontsluiting, die gericht is op de rotonde. Er kan onderzocht
worden of een (bijkomende) ontsluiting naar de omleidingsweg toe gerealiseerd kan/dient te worden.
Bijkomend verkeer in de kern van Steenokkerzeel moet in ieder geval vermeden worden.
De lokale bedrijven in het projectgebied zijn gericht op het centrum van het projectgebied. Tussen de
bedrijven en de omleidingsweg kunnen groenbuffers voorzien worden. De bedrijvigheid zal eveneens een
bufferende werking hebben ten opzichte van de luchthaven en ten opzichte van het verkeer op de
omleidingsweg.
Het lokale karakter van de kleinhandelszone langs de Gorislaan / Mulslaan en de kleinhandelszone
langsheen deze ‘dorpsstraat’ kan doorgetrokken worden naar de rotonde toe.
Het handelsapparaat langs de Van Frachenlaan / Mulslaan en in het centrum van Steenokkerzeel dient op
(korte) termijn versterkt te worden, om de leefbaarheid van de kern verder te ondersteunen. Door de
onteigeningen van BIAC zijn immers een groot deel van de handelszaken verdwenen.
Aansluitend bij de kern van Steenokkerzeel, kunnen lokale activiteiten voorzien worden die betrekking
hebben op de kern en op de ‘dorpsstraat’ (Gorislaan / Mulslaan). Door een gepaste ontsluiting voor
voetgangers en fietsers kan de band met de dorpskern en de omgevende bebouwing versterkt worden.
Gewenste ruimtelijke structuur “Deelruimte ‘Luchthaven en steenwegen’”
De steenwegen en de luchthaven bepalen in grote mate het beeld van de ruimtelijke structuur van de gemeente
en zij veroorzaken een grote druk (verkeersdruk, lawaaihinder, geurhinder…) op de kern van Steenokkerzeel en
Melsbroek. Naar de toekomst toe wenst de gemeente deze druk in te perken. De inplanting van activiteiten aan
de rand van de luchthaven en langsheen de steenwegen dient dan ook zo geconcipieerd te worden dat deze
activiteiten de druk op Steenokkerzeel en Melsbroek kunnen milderen. Tevens wil de gemeente aan de
randzones en restgebieden tussen luchthaven en kern nog bepaalde functies kunnen inplanten.
Richtinggevend deel - uitvoering van het structuurplan (p.48)
Overleg met hogere overheid
Leven met de luchthaven en grootinfrastructuren
De gemeente wil intensief betrokken worden bij de opmaak van de ontwikkelingsplannen van de luchthaven
en omgeving evenals bij de opmaak van plannen voor ingrepen aan belangrijke infrastructuren zoals de E19,
waterzuiveringsinstallaties… De leefbaarheid van de gemeente komt vaak in het gedrang door dergelijke
plannen. De gemeente stelt regelmatig vast dat de hogere overheid bij de opmaak van haar plannen de
leefbaarheid van Steenokkerzeel negeert of onvoldoende aandacht geeft. Milderende maatregelen zoals
aangepaste bouwvoorschriften, verbetering van openbaar vervoer… kunnen geïntegreerd worden in de
ontwikkelingsplannen van luchthaven en infrastructuren. De gemeente vraagt om reeds van de
aanvangsfase bij de besprekingen betrokken te worden en tijdig kennis te krijgen van de plannen.
Bindende bepalingen
Wonen
1. De gemeente Steenokkerzeel zal alleen nog projecten ondersteunen in de wooninbreidingsgebieden en in de
woonuitbreidingsgebieden die instaan voor de behoeften van de eigen bevolking en gerealiseerd worden
door de sociale huisvestingsmaatschappij (voor sociale huurwoningen) of door de intercommunale (voor
woningen voor de middelinkomens.) Projecten in de woonuitbreidingsgebieden zullen worden ingevuld met
sociale huisvestingsprojecten. Daarbij gaat prioriteit naar sociale huurwoningen om de 5% die wordt
nagestreefd te realiseren.
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In dit kader zal de gemeente waar nodig RUP’s opmaken zodat de nodige garanties geboden worden voor
deze gewenste ontwikkeling.
Bedrijvigheid
3. Selectie van lokale bedrijventerreinen (p.1)
De gemeente selecteert volgende bedrijventerreinen als lokale bedrijventerreinen:
− Projectgebied PG-L voor ontwikkeling op korte tot middellange termijn;
De gemeente zal voor de zone PG-L, een RUP opmaken voor de invulling en inrichting van deze zone.
Recreatie
6.

Aanpak zonevreemde recreatieve voorzieningen (p.2)
De gemeente zal voor volgende recreatieve voorzieningen een RUP opmaken om de voorzieningen in de
huidige locatie te behouden en desgewenst uitbreiding te voorzien:
− voor de zonevreemde recreatieve voorziening sportcomplex Den Dam. De huidige locatie zal tijdelijk
behouden en uitgebreid kunnen worden. Deze problematiek wordt meegenomen in de opmaak van het RUP
Kasteel van Ham.

7.

Een nieuwe locatie voor recreatieve knoop Steenokkerzeel (p.2)
De gemeente zal een onderzoek uitvoeren om een nieuwe locatie aan te duiden voor de inplanting van
recreatie- en sportvoorzieningen in vervanging van de voorzieningen gelegen op Den Dam. De
geselecteerde locatie wordt opgenomen in een RUP.

10. Selectie valleigebieden (p.2)
In zoverre deze selecties geen onderwerp uitmaken van een selectie op gewestelijk of provinciaal niveau,
selecteert de gemeente Steenokkerzeel volgende valleigebieden:
− valleigebied van de Molenbeek.
Strategische projecten
14. Investeren in een leefbaar centrum (p.3)
Om het centrum van Steenokkerzeel te doen heropleven wordt een project uitgewerkt met de hieronder
vermelde acties:
−

opmaak RUP Wijk Centrum om de microstructuur van de deelgemeente Steenokkerzeel vorm te geven;

−

de doortocht van de N227 (Gorislaan / Mulslaan / Fuérisonplaats / Van Frachenlaan) door Steenokkerzeel centrum zal heringericht worden, met aandacht voor een verkeersveilige en verkeersluwe kern van
Steenokkerzeel;

−

opmaak RUP Kasteel van Ham.

2.4.

Implementatie van de hogere ruimtelijke uitvoeringsplannen

Niet van toepassing.
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│fig. uittreksel uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kaart 33. gewenste ruimtelijke structuur
‘Steenokkerzeel en de open ruimte Oost’
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3.

BESTAANDE RUIMTELIJKE TOESTAND

Zie plannen bestaande toestand in bijlage

Het centrum van Steenokkerzeel vormt het kloppende hart van de deelgemeente, waar de Frachenlaan Fuérisonplaats - Mulslaan fungeren als ruimtelijke dragers. Dit centrumgebied kenmerkt zich door een lokaal
horeca- en kleinhandelsapparaat en bevat tal van socio-maatschappelijke voorzieningen (school, jeugdlokalen,
containerpark, gemeenteloods, cultureel centrum e.d.) Men kan stellen dat het centrum een sublokaal charisma
heeft met aantrekkingskracht op de ruime lokale woonomgeving.

│ zicht op Fuérisonplaats – centrum Steenokkerzeel.
De kern van Steenokkerzeel kent een goed primair uitrustingsniveau (m.b.t. de dagelijkse behoeften). De meeste
openbare voorzieningen zoals post, administratief centrum, bibliotheek, basisschool,… zijn aanwezig.
Steenokkerzeel heeft ook een goed uitgebouwde commerciële kern op lokaal niveau, aangevuld met een reeks
eerstelijnsvoorzieningen. De voorzieningen zijn gebundeld rond het voormalige gemeentehuis en de kerk, met
uitlopers langsheen de N227. Door de onteigeningen van BIAC (in functie van de bouwvrije naderingszone) zijn
een aantal handelsvoorzieningen verdwenen.

│ zicht op scholengroep en serviceflats vanop de Fuérisonplaats ter hoogte van Dijkveld.
De bebouwing spreidt zich uit vanaf de runway van de luchthaven Zuid tot over de Haachtsesteenweg N21. Het
plangebied behelst de bebouwing vanaf de gehuchten Humelgem tot Wambeek tussen de luchthaven en het
open landbouwgebied. Het gaat hier over:

de kern van Steenokkerzeel met een gesloten bebouwingsvorm;

de dens verspreide bebouwing van Steenokkerzeel, de wijk Dijkveld (oosten Mulslaan) en de Nieuwstraat
met gesloten tot halfopen bebouwing;

de verspreide bebouwing met de woonwijk rond het kasteel Ter Ham met open bebouwing;

het woonlint van de Dijkstraat en Damstraat;

het gemengde gebied wonen/handel op de Van Frachenlaan - Fuérisonplaats – Mulslaan.
Door de onteigeningen van BIAC (in functie van de bouwvrije naderingsstrook 2 ) zijn een groot aantal woonhuizen
en handelszaken verdwenen te Steenokkerzeel.

2

bouwvrije naderingszone: dit is een bouwvrije zone van 120 meter breed in het verlengde van de as van de startbaan 25R van
de internationale luchthaven, deze zone moet ontwikkeld worden als non-aedificandi-strook over een lengte van 1000 m vanaf
de drempel van de baan.
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│ nieuwe woonontwikkelingen ter hoogte van Dijkveld.
De open ruimtestructuur in het plangebied wordt bepaald door de aangrenzende Molenbeekvallei, die drager is
van een alluviaal bosgebied, het kasteelpark Ter Ham met haar vijvers. Het projectgebied kent een aantal
gefragmenteerde restruimtes die sporadisch opduiken in het gebied en de bouwvrije naderingsstrook voor de
luchthaven. Ten zuiden van de kern tussen de Omleiding en de L. Mulslaan situeert zich een geïsoleerd open
ruimtegebiedje aansluitend bij de hardere luchtvaartinfrastructuren (PG-L zone). Dominerend voor het hele
gebied is de luchtverkeersleidingtoren van Belgocontrol die bijna elk zicht bepaalt richting de luchthaven.

│ zicht op de Molenbeekvallei en het open ruimtegeheel Molenveld.

│ zicht op de PG-L zone vanaf de Lo-Molen.
De socio-recreatieve structuur te Steenokkerzeel bestaat uit het recreatiegebied van Den Dam (voetbal- en
tennisinfrastructuur), de Ter Hamwandeling, Park Kasteel Ter Ham, Schoolplein Ter Ham, jeugdlokalen, CC De
Corren en diverse buurtspeelpleintjes.

│ recreatiecentrum Den Dam.
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│ fig. bestaande ruimtelijke structuur
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4.

BESTAANDE JURIDISCH PLANOLOGISCHE / JURIDISCH TECHNISCHE
CONTEXT

Zie plan bestaande toestand

4.1.

Bestaande juridische–administratieve aspecten

Het gewestplan (goedgekeurd d.d. 07/03/1977 – wijziging 17/07/2000)
RUP Kasteel van Ham







woongebied
woonuitbreidingsgebied
gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen
parkgebied
parkgebied met zone non-aedificandi
agrarisch gebied

RUP Wijk Centrum






woongebied
woonuitbreidingsgebied
parkgebied met zone non-aedificandi
buffergebied met zone non-aedificandi
projectgebied ter uitvoering van de maatregelen tegen grondlawaai bij de economische
poort internationale luchthaven Zaventem

artikel 18 van de gewestplanwijziging van 2000
… Ten oosten van de Omleiding zijn activiteiten mogelijk in functie en op niveau van de kern van
het buitengebied Steenokkerzeel. De plaatsing en vorm van de gebouwen en constructies staat
in functie van geluidswering. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van
aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dit gebied dient goedgekeurd te worden.
BPA Gemeentehuis en omgeving


woongebied

Plannen van aanleg 3




3

Er is geen algemeen plan van aanleg van kracht.
BPA nr. 4 "Gemeentehuis en omgeving" - K.B. 30.11.1971. - herzien en goedgekeurd bij
MB d.d. 21.12.1994.

Het BPA bepaalt en structureert de woonontwikkeling ter hoogte van Dijkveld.

De schaal en het plein langsheen Fuérisonplaats en L. Mulslaan worden vastgelegd in
een zone voor openbaar nut.

Vastleggen van de rooilijnen langsheen de Fuérisonplaats en L. Mulslaan en de
aanliggende woonstraten.
BPA nr. 4 “Gemeentehuis en omgeving” - gedeeltelijke herziening 2 en 3 (ingediend voor

Het B.P.A. nr. 2 "Kasteel van Ham en omgeving" - K.B. 31.12.1970 - werd opgeheven bij het decreet van 2000.
De hoofdbestemmingen waren:

open en zeer open bebouwing, waarbij weinig mogelijkheid bestond om de woningen in de percelen een juiste
standplaats te geven t.o.v. de bezonning;

open en half-open bebouwing als invulling van open ruimten waardoor enerzijds een hoge verdichtingsgraad
ontstond en anderzijds talrijke privé-eigendommen rondom deze zones dienden onteigend. De invulling betrof vooral
woonbebouwing en weinig overige voorzieningen;

afbakening van openbaar nut volgens de strikte eigendomsgrenzen, terwijl een integratie van deze voorzieningen,
aansluitend met de recreatieve en landschappelijke structuur van het gebied enerzijds en een binding met het
dorpscentrum anderzijds wenselijk is;

oververzadiging van openbare wegenis, waarbij geen hiërarchische structuur voor de wegen was vastgelegd.
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goedkeuring door MB)

De gedeeltelijke herziening nr.2 wordt opgemaakt om de bebouwingswand langsheen
de Fuérisonplaats en de Mulslaan te herwaarderen.

De gedeeltelijke herziening nr.3 betreft een tekstuele herziening van art.14 (m.b.t.
privétuinen).
Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Er zijn geen RUP’s van kracht.



Vergunde verkavelingen
ref.

datum
goedkeuring

bestemming

290.GL.6

24.10.63

woongebied

290.GL.51

21.01.65

woongebied

290.GL.55

09.11.73

woongebied

290.GL.59

09.09.02

woongebied

voor RUP Kasteel van Ham

290.GL.67

26.02.76

woongebied

209.VK.2

11.08.77

woongebied

290.VK.12

15.01.80

woonuitbreidingsgebied

290.V.20

07.04.81

woongebied

290.VK.114A

23.05.95

woongebied / natuurgebied

209/VK/125

18.6.96

woongebied

290.VK.145

09.12.98

woongebied / agrarisch gebied

290.V/178

15.07.02

woongebied

290/V/184

27.01.03

woongebied

874.2/1977/2S

01.01.70

woongebied

290.V.170

01.01.70

woongebied

290.VK.93

01.01.70

woongebied

290.VK.178

01.01.70

woongebied

1.209.3

01.01.70

woongebied

874.2/1978/9

01.01.70

woongebied

voor RUP Wijk Centrum
290.V.33

01.01.70

woonuitbreidingsgebied

290.V.203

01.01.70

woonuitbreidingsgebied

290/FL/33

01.01.70

woonuitbreidingsgebied

290/V/42

01.01.70

woongebied

Door de jaren heeft Steenokkerzeel een aantal grootschalige verkavelingen behandeld. Dit heeft dan ook duidelijk
zijn ruimtelijke neerslag binnen de gemeente. De grootste verkavelingen werden tevens ingevuld, kaderend in de
voorschriften opgelegd door enkele bijzondere plannen van aanleg, volgens het principe van artikel 17 van de
stedenbouwwet van 29 maart 1962, die de mogelijkheid voorziet een sociale verkaveling te ontwikkelen.
Beschermde monumenten en landschappen en dorpsgezichten
type

beschrijving

monument

Kasteel van Ham

objectnummer
000780

1990-12-04

monument

Pastorie met omheiningsmuur

000794

1981-09-16

monument

St.-Romboutskerk

000786

1976-02-04
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4.2.

Bestaande juridisch-technische aspecten

rooilijnplannen
voor RUP Kasteel van Ham







rooilijn conform rooilijnenplan gewest voor de Van Frachenlaan - Lodewijk Mulslaan en
Fuérisonplaats (b.ca. 20m)
rooilijn KB 26/08/1935 Nieuwstraat (b.ca. 10m)
rooilijn GR 18/08/1966 Deprooststraat (b.ca. 10m)
rooilijn KB 16/09/1969 Salmlaan (b.18m)
gemeentelijke rooilijnplannen Bruyneelstraat (b.ca. 12m)
gemeentelijke rooilijnplannen Damstraat (b.ca. 18m)

Voor RUP Wijk Centrum


rooilijn conform rooilijnenplan gewest voor de Van Frachenlaan - Lodewijk Mulslaan en
Fuérisonplaats (b. ca. 20m)

wegenis
bestaande wegen

bestaande voetwegen

voor RUP Kasteel van Ham
buurtwegen
 Artoisstraat
 Boskantweg
 Brandenbruglaan
 de Coutereaulaan
 de Croix
 De Hamdreef
 de la Tour
 De Lannoylaan
 de Maillé
 de Salmlaan













Keizerinlaan
Lambert Sterckxstraat (buurtweg nr.11)
Van Frachenlaan (buurtweg nr.12)
Veldkantweg

voetwegen

Deprooststraat (buurtweg nr. 28)
d'Heuchinlaan
Dijkstraat (buurtweg nr.10)
Fuérisonplaats
Humelgempad
Landrylaan
Philippe Hinckaertplein













Bruyneelstraat (voetweg nr. 51)
Damlaan (voetweg nr.10)
De Groesbeecklaan (voetweg nr. 51)
Keizerinlaan (voetweg nr.51)
Mutsaardweg (voetweg nr.64)
Nieuwstraat (voetweg nr. 52)
Ruthstraat (voetweg nr.51)
voetweg nr. 66 (gedeeltelijk Keizerinlaan)
voetweg nr. 71
voetweg nr. 73
voetweg nr. 84







Lo-Molen (buurtweg nr.19)
Torrekenstraat (buurtweg nr. 42)
Van Frachenlaan (buurtweg nr.12)
Gorislaan
buurtweg nr. 17

voor RUP Wijk Centrum
bovenlokale wegen
 Omleiding N227
buurtwegen
 Boekweykoekstraat (buurtweg nr. 22)
 Dr. L. Wijckmansstraat (buurtweg nr. 40)
 Eduard Behetstraat (buurtweg nr. 41)
 Fuérisonplaats
 J. B. Coenenstraat (buurtweg nr. 38)
 Leuvensebaan
 Lodewijk Mulslaan (buurtweg nr. 44)
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Waterlopen
RUP Kasteel van Ham
Molenbeek cat. 3 nr. 2.092
RUP Wijk Centrum
Niet van toepassing

4.3.
4.3.1.

Relevante wetgeving, studies en plannen
Het START - project

In het kader van het START-initiatief (STrategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling luchthaven
Zaventem) voor de luchthavenregio, besliste de Vlaamse Regering op 29 oktober 2004, tot het opstellen van een
strategische visie voor de ontwikkeling van de luchthaven en de omliggende regio. Met deze strategische visie wil
de Vlaamse regering de basis leggen voor het te volgen luchthavenbeleid op lange termijn. Dit langetermijnbeleid
moet gebaseerd zijn op een waarschijnlijke en een gewenste luchthavenontwikkeling en de daarmee
samenhangende sociaal-economische effecten in de regio.
De economische ontwikkeling van de luchthavenregio, vooral in functie van extra tewerkstelling, kan dat de vraag
naar betaalbare woningen in deze regio nog zal toenemen. Gezien de reeds bestaande verkeersdrukte in deze
regio is het trouwens aangewezen om ook het woonwerkverkeer zoveel mogelijk te reduceren. Bijkomende
woningen kunnen dus best binnen dezelfde regio worden voorzien. De ruimtelijke ordening zal dus ook ruimte
moeten maken voor dergelijke woongebieden en bij voorkeur buiten de lawaaizones. Leefbaarheid en
leefkwaliteit zullen hierin centraal staan wat de attractiviteit als vestigingsplaats ten goede kan komen. Efficiëntie
van isolatie van woningen, maar ook van andere maatregelen in de ruimtelijke ordening m.b.t. “geluidszonering”
(zoals het uitdoven van woonfuncties in de meest belaste zones, herbestemming van
woonuitbreidingsgebieden,…) wordt beschreven. In functie van de acties voor een leefbaar woonklimaat zal
ondermeer een bouwstop op de woonuitbreidingsgebieden onderzocht worden, binnen de beleidoptie om het
aantal potentieel zwaar gehinderde binnen de 55 dB-contour te doen dalen (beide woonuitbreidingsgebieden
vallen hierbinnen). Alhoewel het onderzoek naar dergelijk leefbaarheidaspect in eerste instantie een bevoegdheid
is van het milieuveld, wordt gevraagd in tussentijd een voorzichtig ruimtelijk beleid te voeren in de
woonuitbreidingsgebieden.
Opmerking:
Binnen de opties van het plangebied worden geen nieuwe bouwpercelen gecreëerd in het
woonuitbreidingsgebied. Met uitzondering van het project Coenenstraat waarover een voorakkoord (zie
structuurplan) bestaat met de hogere overheden.
4.3.2.

Het mobiliteitsplan Steenokkerzeel

Conform verklaard op 20/02/2001 en geïntegreerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Op gemeentelijk niveau worden volgende basisdoelstellingen naar voor geschoven:

het behoud van de drie ‘kwalitatieve’ landelijke kernen;

het concentreren van de lokale bedrijvigheid;

het behoud en versterking van de open ruimte, natuur- en groengebieden;

het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur in functie van de verkeersleefbaarheid en –veiligheid;

de kwaliteit van het openbaar domein in de verblijfs- en centrumgebieden moet opgewaardeerd worden;
hierbij is die kwaliteit van het centrum prioritair;

de verkeersdruk in de kernen moet verminderd worden;

verbetering van het openbaar vervoersaanbod in de verschillende richtingen;

de veiligheid aan de schoolpoorten en de fietsroutes moet verbeterd worden;

een verhoging van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid wordt nagestreefd.
D+A Consult
Gemeente Steenokkerzeel

Toelichtingsnota RUP Kasteel van Ham en RUP Wijk Centrum
26

versie GR2 - 2009

STRATEGISCH PROJECT - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM

Ruimtelijke ontwikkelingen
Wat de ruimtelijke ordening betreft, is het behoud van de drie afzonderlijke kernen (Steenokkerzeel, Melsbroek en
Perk) een absolute voorwaarde. Op basis daarvan worden de volgende doelstellingen naar voor geschoven:

het behoud van de kern Steenokkerzeel, mits het incalculeren van een aantal randvoorwaarden.
Concreet betekent dit dat de gemeente, omwille van de nabijheid van de luchthaven, een minimale leefen woonkwaliteit in de kern van Steenokkerzeel moet kunnen garanderen voor haar inwoners;

het behoud van het waardevolle open gebied tussen Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk en de open
ruimte in het noorden van de gemeente.

het versterken van de woonkwaliteit door het nemen van geluidswerende maatregelen tegen het
grondlawaai (Steenokkerzeel en Melsbroek);

Na de aanleg van de omleidingsweg op korte termijn, dient de voormalige N227 in het centrum van
Steenokkerzeel te worden heringericht, ter verbetering van de verkeersleefbaarheid en –veiligheid. Bij
deze herinrichting moet de nadruk worden gelegd op het verblijfsaspect en moet er tevens over gewaakt
worden dat deze weg niet wordt gebruikt als alternatief voor de omleidingsweg;

instellen tonnenmaatbeperking in de doortochten van de N227 door Steenokkerzeel en Perk
(intergemeentelijk overleg is hierbij noodzakelijk).
Categorisering van de wegen
De zuidelijke N227 ondergaat een functieverlaging, ten voordele van de nieuwe omleidingsweg (die reeds
gerealiseerd is), die dan weer als structuurweg wordt ingericht.
De wegencategorisering ziet er in dit scenario als volgt uit:

hoofdweg: A1/E19;

secundaire wegen: N21, N227 en de nieuwe omleidingsweg ter hoogte van de kern van Steenokkerzeel;

lokale verbindingswegen: N278, Kampenhoutse- en Kortenbergsesteenweg;

lokale verzamelwegen: o.a. het gedeelte van de N227 binnen de nieuwe omleidingsweg.
Snelheidregime te Steenokkerzeel
Poorteffect: 70 km/uur naar 50 km/uur:

N227 – Gorislaan t.h.v. kpt met Aarschotsestraat;
Poorteffect: 50 km/uur naar 30 km/uur:

N227 – Fuérisonplaats t.h.v. de kpt met De Proosrtraat;

N227 – Fuérisonplaats t.h.v. kpt met de Kasteelweg.
Maatregelen autoverkeer i.f.v. verkeersveiligheid en -leefbaarheid

lokale omleiding te Steenokkerzeel;

het omleiden van de Kortenbergsesteenweg naar de N227 in functie van de verlenging van de start- en
landingsbaan 25L. Op korte termijn zal een functieverlaging van de Kortenbergsesteenweg worden
doorgevoerd, teneinde het gebruik van de N227 af te dwingen;

afleiden van het verkeer op de noordelijke tak van de N227 naar eerdere aansluitingen op het hogere
wegennet en ten laatste naar de N278-Vilvoordsesteenweg;

instellen van een tonnenmaatbeperking in de doortochten van de N227 door Steenokkerzeel en Perk.
Noodzaak: intergemeentelijk overleg;

doorknippen van de thans gekende sluikroutes door de woongebieden.
Fiets- en voetgangersverkeer

uitbouw van een samenhangend geheel van fietsvoorzieningen tussen de diverse kernen en
woongebieden;

het voorzien van goede fietsvoorzieningen naar de belangrijkste attractiepunten en in het bijzonder de
scholen;

belangrijkste interne verbindingen verlopen via de secundaire wegen en in bepaalde gevallen via de
lokale wegen;
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overleg met de buurgemeenten
(hoofd)structuurwegen.

betreffende

de

intergemeentelijke

verbindingen

langs

de

Parkeren
Vermits de gemeente nauwelijks tot geen parkeerproblematiek kent met uitzondering van de markt in de kern van
Steenokkerzeel, kan binnen de doortochtherinrichting van Steenokkerzeel centrum een parkeerdifferentiatie naar
tijd komen met inherent daaraan het nodige toezicht.
4.3.3.

Afbakening woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

In het kader van het huisvestingsbeleid heeft de Vlaamse regering op 7 april 1998 het besluit houdende de
afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden goedgekeurd. De aanduiding en afbakening van
woonvernieuwings- en woningbouwgebieden vormt het afwegingskader voor de inzet van subsidies voor
renovatie en vernieuwing.
Voor Steenokkerzeel komen de contouren van de woningbouwgebieden grotendeels overeen met de bestaande
contouren van de woongebieden op het gewestplan.
4.3.4.

Landschapsatlas

De landschapsatlas werd uitgegeven door het Ministerie Vlaamse Gemeenschap, LIN, AROHM, Afdeling Monumenten en
landschappen, OC GIS Vlaanderen en dateert van 31.03.2001. Deze atlas geeft aan waar de historisch gegroeide
landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar gebleven is en duidt deze aan als relicten van de traditionele landschappen.

Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones
waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke
waardering. De aanduiding gebeurt maximalistisch, doch zonder scherpe grenzen te definiëren. Voor het
plangebied geldt de Relictzone Kouters van Nossegem, Steenokkerzeel, Nederokkerzeel en Erps-Kwerps
(relict_id: R20030). De zone betreft de kouters op het nagenoeg onversneden Brabants leemplateau als een
typisch landschap tussen Tervuren en Leuven grenzend aan het plangebied.
Puntrelicten stemmen overeen met monumenten, kunstwerken, bouwelementen, archeologica, enz. Hieronder
volgt een lijst van puntrelicten die zijn opgetekend in de Landschapsatlas:

P20635

Duifhuis

P20636

Sint-Romboutskerk

P20637

Pastorij

P20652

Kasteel van Humelgem

P21031

Kasteel van Ham

P21032

Gildehuis

4.3.5.

Watertoets

Decreet integraal waterbeleid (24 november 2003 ). Bij elke beslissing over een plan, programma of vergunning
moet de bevoegde overheid nagaan of er schade kan ontstaan aan het watersysteem. De watertoets is verplicht
en de vergunningverlener dient duidelijk te maken in de vergunning wanneer een probleem kan ontstaan voor het
watersysteem. Er moet tevens gemotiveerd worden waarom al dan niet compenserende maatregelen nodig zijn.
Indien het probleem echter te ernstig is, dient de vergunning geweigerd te worden.
De Vlaamse Hydrografische atlas (jr. 2000) toont aan dat het plangebied gelegen is in het Dijlebekken. Het
gebied is aangrenzend aan de Molenbeek (kat. 3). De Molenbeek omvat een globale kartering van
overstroombaar door afspoelend exces hemelwater en overstroombaar vanuit de waterloop of door afstromend
water. Maatregelen kunnen getroffen worden om de infiltratie van het hemelwater te bevorderen. (bv. permanent
grasland, grasgangen op de akkers, het gebruik van waterdoorlatende materialen, de bouw van een
retentiesysteem, e.d.).
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De RUP’s “Kasteel van Ham” en “Wijk Centrum” situeren zich niet in natuurlijk overstromingsgebied, noch in
recent overstromingsgebied. Wel komen kleine zones van het plangebied voor in de (voorlopige) afbakening van
risicozones voor overstromingen, met name:

ter hoogte van de Keizerinlaan en het Hinckaertplein;

ter hoogte van de Coenenstraat en de Van Frachemlaan;

ter hoogte van de Dijkstraat en de Achter de Hovenstraat.
De bestaande kaarten opgemaakt door ministerie van de Vlaamse gemeenschap - LIN - Aminal - Afdeling Water
kunnen enkel als informatief materiaal gebruikt worden. De aanvraag voor een bouwvergunning in een dergelijk
gebied moet dus niet onmiddellijk geweigerd worden door een gemeente (twee van de drie aangeduide gebieden
zijn reeds bebouwd). Veel hangt af van de juiste ligging, en o.a. de graad van bebouwing rondom: als een
verkaveling in een dergelijk gebied reeds grotendeels is uitgevoerd, moet de wijk sowieso beschermd worden
tegen wateroverlast. Een bijkomende woning kan dan best wel onderworpen worden aan specifieke maatregelen:
bouwen op een verhoging, vermijden van kelders, … zodat de kans op schade aan de woning zelf miniem wordt
en de inplanting van een woning geen bijkomend gevaar creëert voor de buurt. De watertoets is immers vooral
bedoeld voor nog niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden die in overstroombaar gebied liggen, en die best
vanuit het oogpunt van bestrijding van wateroverlast niet gerealiseerd worden.
4.3.6.

Fietsroutenetwerk Provincie Vlaams-Brabant

Op 20 april 2004 keurde de provincieraad van Vlaams-Brabant het functioneel en recreatief fietsroutenetwerk goed.

Provinciale functionele fietsroutes in het plangebied omvatten de volgende wegen:

N227 Tervuursesteenweg – Gorislaan;

Van Frachemlaan – Bruyneelstraat;

Kortenbergsesteenweg.
Provinciale alternatieve functionele fietsroutes in het plangebied omvatten de volgende wegen:

Van Frachemplein – Mulsbaan - Gorislaan
Provinciale recreatieve fietsroutes komen in het plangebied niet voor. Er wordt een verbinding gemaakt tussen
Perk, Kampenhout en Kortenberg van de N21 – Haachtsesteenweg tot de N2 Leuvensesteenweg buiten de
gemeentegrens van Steenokkerzeel.
4.3.7.

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

Goedgekeurd in de gemeenteraad: 23/01/1997

Naast meer algemene acties, zijn er in het actieprogramma echter ook gebiedsgerichte acties gepland, waarvan
de hieronder opgesomde gebieden prioritair zijn voor de natuurinrichting in Steenokkerzeel:

verbindingselementen in de brede strook Floordambos - woonzone Perk - valleigebied Leibeek – Molenbeek
en omgeving;

opkopen van bufferstroken langs oevers, natuurtechnische herinrichting van de beken, aanbrengen van
natuurlijke oeverbegroeiingen om verbinding tot stand te brengen tussen BG Floordambos en VG Molenbeek
– Leibeek;

natuurontwikkeling in omgeving Sterckxstraat.
4.3.8.

M.e.r.-plichtigheid

De voorliggende ruimtelijke uitvoeringsplannen werden getoetst aan de bijlage I en bijlage II van het besluit van
de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectenrapportage dd. 10.12.2004. In de bestemming, inrichting- en beheersvoorschriften van het RUP
‘Wijk Centrum’ en het RUP ‘Kasteel van Ham’ worden geen categorieën van projecten mogelijk gemaakt die
opgenomen zijn in de bijlage I of de bijlage II.
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5.

SWOT-ANALYSE

Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van het plangebied benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Het is een middel om de ruimtelijke situatie van het gebied te valoriseren, om samen met de doelstellingen de beleidsopties te ontwikkelen.

woonstructuur

sterktes

zwaktes

opportuniteiten

bedreigingen

- Het plangebied kent morfologisch
een gedifferentieerd aanbod aan
woningen.
- Het huidig aanbod aan scholen is
een
meerwaarde
voor
de
woonstructuur te Steenokkerzeel.
- Het woongebied kent een goede
ontsluiting
naar
het
hogere
wegennet.
- In de woongebieden van het
centrum komen nog resterende
open binnenruimten voor die in
aanmerking kunnen komen voor
inbreiding.

- Het plangebied kent nauwelijks
sociale woningen.
- Het ontbreken van ruimtelijke
samenhang van de historische kern
t.o.v. het omliggende weefsel.
- De kern van Steenokkerzeel kent
een
aantal
verwaarloosde
gebouwen en onafgewerkte gevels
wat het geheel ontsiert.
- De grootschalige woonwijk ter
hoogte van het Kasteel Ter Ham is
zeer monotoon en kent weinig
variatie.
- De gehypothekeerde visuele relatie
met de luchthaven langsheen het
centrum (geluidswallen).
- De
bestaande
geluidsoverlast
komende van de luchthavenactiviteiten.
- Het gebied kent een aantal
zonevreemde woningen
- De
historische
kern
van
Steenokkerzeel is bestemd als
woonuitbreidingsgebied.

- De gepaste invulling van bepaalde
aangeduide gebieden met een
woonfunctie
zal
terug
een
ruimtelijke samenhang creëren
tussen de historische kern van
Steenokkerzeel en de overige
(woon)gebieden
binnen
het
plangebied.
- De ruimtelijke samenhang van de
kern
en
het
omliggende
woongebied kan versterkt worden
door middel van groene vingers
door de bebouwing te creëren.

- De
leefgemeenschap
te
Steenokkerzeel wordt niet zozeer
gehypothekeerd
door
de
aanwezigheid van de luchthaven en
de
luchthavenactiviteiten
maar
vooral door de beperkingen die
opgelegd worden ten aanzien van
de woningbouw rond de luchthaven
en de onteigeningen van BIAC.
- Omwille van de bestemming van
het gewestplan en de visie van het
RSV omtrent de luchthavenomgeving wordt het monotoon
karakter van de wijkverschijningen
bestendigd door een verdere
afbrokkeling van de kernfunctie van
Steenokkerzeel.
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sterktes

zwaktes

opportuniteiten

verkeersstructuur

- Het bovenlokaal verkeersnetwerk
(R0-E19/A1-N2-N21Omleidingsweg) zorgt voor een
optimale bereikbaarheid.
- De huidige doortochtherinrichting
van de Mulslaan –Fuérisonplaats –
Van
Frachenlaan
kan
een
aangenaam woonkarakter bieden
voor de kern.
- Een ruimtelijke herstructurering van
de westelijke dorpsrand langs de
Mulslaan –Fuérisonplaats –Van
Frachenlaan ligt voorhanden.
- Door een gepaste ontsluiting voor
voetgangers en fietsers, kan de
band met de dorpskern en de
omgevende bebouwing versterkt
worden.

- Omwille van de hoge bereikbaarheid van het gebied zorgt dit
ook voor verkeersdruk in het
verblijfsgebied (sluipverkeer).
- Een slechte ontsluiting van zowel
de toekomstige lokale als regionale
bedrijvenzones betekenen een
bedreiging van de leefbaarheid van
de woongebieden.

- Door de omleidingsweg rond het
centrum van Steenokkerzeel ten
behoeve
van
de
ontsluiting
luchthaven wordt de verkeersdruk
in de kern gereduceerd, wat
potenties biedt voor een herziening
van de verkeerscirculatie in de kern.

socioculturele
structuur

- Steenokkerzeel heeft een goed
uitgerust voorzieningsniveau, vooral
betreffende de eerstelijnsvoorzieningen.
- Het plangebied kent een sterk
sociaal leven
- Door een inbreiding van de kern
kan het sociale weefsel versterkt
worden.

- De wijkvorming nabij het kasteel
Ter Ham kent vrijwel geen socioculturele elementen noch andere
voorzieningen die de wijkwerking
kunnen
verhogen
(sociale
coherentie).
- Steenokkerzeel centrum heeft een
tekort aan jeugdvoorzieningen en
vergaderruimten.
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- De beperkingen die opgelegd
worden ten aanzien van de
woningbouw rond de luchthaven en
de
onteigeningen
van
BIAC
bevorderen de teloorgang van de
historische kern en de Fuérisonplaats als bloeiende ontmoetingsplaats van de omliggende wijken
(door de aanwezige voorzieningen).
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economische
structuur

- De Fuérisonplaats en de Van
Frachenlaan – Mulslaan kent een
sterk ontwikkeld voorzieningspatroon met een sublokale uitstraling.
- Het gebied kent een sterke
verwevenheid van wonen, handel,
diensten
en
gemeenschapsvoorzieningen.

- De
voorzieningen
aan
de
Fuérisonplaats
en
de
Van
Frachenlaan – Mulslaan zijn
noodzakelijk voor de leefbaarheid
van
het
gebied.
Door
de
onteigeningen van BIAC zijn reeds
een groot deel van de aanwezige
handelszaken verdwenen.

- De zone tussen de Mulslaan en de
Omleidingsweg biedt potenties voor
lokale bedrijvigheid.
- De Omleidingsweg kan ervaren
worden als definitieve uitbreidingsstop voor luchthavengebonden
activiteiten ten opzichte van de
dorpskern.

recreatieveopen ruimtestructuur

- Het parkdomein Kasteel Ter Ham
en de vallei van de Molenbeek
bieden belangrijke uitvalspunten
voor zowel de versterking van de
recreatieve, als de natuurlijke
structuur.
- Het recreatiegebied Den Dam
betreft
een
goed
uitgeruste
sportsite.
- De Ter Ham-Wandeling biedt
recreatieve potenties.
- Er
kunnen
groene
vingers
gecreëerd
worden
door
het
bebouwde weefsel, waardoor het
groen binnen het plangebied
versterkt wordt en de mogelijkheid
tot recreatief medegebruik sterk
vergroot wordt.
- Het recreatiegebied Den Dam
vraagt een uitbreiding om te blijven
voldoen in de lokale behoeften.

- Het recreatiegebied Den Dam
hypothekeert het landschappelijk en
natuurlijk karakter van de vallei van
de Molenbeek.
- Het woongebied kent een aantal
ingesloten open ruimtes die weinig
functioneel gebruik bieden aan de
omwonenden.
- Tussen
Steenokkerzeel
en
Humelgem groeit de open ruimte

- De intentie bestaat vanuit de
gemeente om het recreatiegebied
Den Dam te herlokaliseren naar
een meer geschikte locatie. Dit
biedt kansen voor de ontwikkeling
van een parkgebied dat beter
aansluit bij het landschappelijk en
natuurlijk
karakter
van
de
Molenbeekvallei. De waterloop kan
hierbij geïntegreerd worden in het
parkgebied.
- De
uitbouw
van
fietsen
wandelroutes tussen de kernen kan
een algemene versterking van het
contact
met
het
landschap
betekenen.
- De opportuniteit om vanuit het
plangebied aan vliegtuigspotten te
doen.

dicht waardoor de eigenheid van de
kernen vervaagt.
- Ter hoogte van de Damlaan
verdringt
de
bebouwing
het
valleikarakter.
- Het recreatiegebied Den Dam
situeert zich in een niet geëigende
en
bijgevolg
zonevreemde
bestemming. Dit hypothekeert de
toekomst van de sportclubs.
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6.

HET STRATEGISCH PROJECT – INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM

6.1.

Doelstellingen

THEMA
DE LUCHTHAVEN
De gemeente wenst mee te werken aan het overleg en de visievorming voor de nieuwe en potentiële
luchthavenontwikkelingen, westelijk van de omleidingsweg gelegen en op de geëigende zones
bepaald door het gewestplan (PG-R).

STRATEGISCH PROJECT - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM

VERKEERSLUW CENTRUM
De uitbouw van een verkeersluw centrum met centrale pleinen als genererende publieke ruimte.

doortochtherinrichting van de N227 (Gorislaan / Mulslaan / Fuérisonplaats / Van Frachenlaan);

het creëren van verkeerspoorten aan elke inkom van Steenokkerzeel ter hoogte van de
aantakkingen op de omleidingsweg.

RUIMTE OM TE LEVEN EN TE WONEN
Door de invulling van het inbreidingsgebied aan de Coenenstraat zal de kern van Steenokkerzeel
versterkt worden ten behoeve van de eigen bevolking met sociale woningbouw. Daarnaast kunnen in
de kern woonprojecten voor middelinkomens worden gerealiseerd op restpercelen.
Het dooraderen van het bebouwde weefsel met groene vingers bied de mogelijkheid een aantrekkelijk,
open en groen woongebied te realiseren.

RUIMTE OM TE WERKEN
Steenokkerzeel streeft naar een zelfvoorzienend functioneren op gemeentelijk niveau wat de
eerstelijnsvoorzieningen betreft.
Het structureren van de projectzone lokale bedrijvigheid (PG-L) ten oosten van de Omleidingsweg.
Het aanbieden van een visie m.b.t. bovenlokale luchthavengebonden bedrijvigheid (PG-R) ten westen
van de Omleidingsweg.

GROENE BELEVING EN RECREATIEVE VOORZIENINGEN
Het huidige sportcomplex Den Dam bevindt zich in een niet geëigende bestemmingszone volgens het
gewestplan. Hiervoor dient er een herbestemming te komen. Tevens is er een bijkomende behoefte
aan sportvelden.
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6.2.

Ruimtelijke concepten

Van Frachenlaan – Fuérisonplaats – Mulslaan als drager van de publieke ruimte

Door de recent aangelegde Omleidingsweg vervalt de
verkeersgenererende functie van de Van Frachenlaan
– Fuérisonplaats – L. Mulslaan. Dit biedt
opportuniteiten om een verkeersveilig verblijfsgebied te
creëren, met een integraal langzaamverkeersnetwerk
tussen
de
woongebieden,
publieke
ruimte,
concentraties van voorzieningen en de open ruimte. De
essentiële randvoorwaarde voor het verkeersveilig
centrum is een verplicht gebruik van de Omleidingsweg
voor het doorgaande verkeer.

Groene vingers en recreatief medegebruik

Het dooraderen van het bebouwde weefsel met diverse
groene vingers biedt de mogelijkheid voor een
aantrekkelijk, open en groen woongebied. Het
kasteeldomein Ter Ham kan zich vertalen in een
functionele groene vinger die een verbinding legt
tussen het recreatiegebied Den Dam en Hinckaertplein
– Fuérisonplaats.

Inbreiding van de kern als katalysator voor de dorpsvernieuwing

De gemeente kiest voor een inbreiding van haar kern
als inhaalbeweging inzake wonen. Dit ten behoeve
van haar eigen bevolking met sociale woonprojecten
en woonprojecten voor middeninkomens. Door
versterking van het dorpscentrum met een gesloten
bebouwingsstructuur waarbinnen handel en diensten
elkaar afwisselen met woonbebouwing wordt de
dynamiek van het gebied versterkt. Dit gegeven samen
met de herinrichting van de Frachenlaan –
Fuérisonplaats – Mulslaan kan revitaliserend werken
voor het omliggende woonweefsel, zodat het
kerngebied met haar publieke ruimte, voorzieningen en
diensten terug een centrumfunctie krijgt.
D+A Consult
Gemeente Steenokkerzeel

Toelichtingsnota RUP Kasteel van Ham en RUP Wijk Centrum
34

versie GR1 2008

STRATEGISCH PROJECT - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM

Het bedrijfsverkeer afwikkelen buiten het centrum

Bij de ontwikkeling van de projectzone PG-L zal deze
ontsloten worden naar de rotonde aan de
Omleidingsweg. Er mag geen ontsluiting gerealiseerd
worden die het verkeer naar het centrum leidt. Het
bedrijfsgebied dient op een passende manier gebufferd
te worden tegenover de omliggende woonzone. De
projectzone PG-R (regionale bedrijvigheid), westelijk
gelegen van de Omleidingsweg, dient te worden
ontsloten via de luchthaven.

6.3.

Strategische keuzes

Centraal in de keuzevorming van het strategische project INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM staat de
vraag: hoe de zogenaamd vereiste kritische massa voor het behoud van het sociaal weefsel in de historische
kern van Steenokkerzeel garanderen?
Uitgangspunt:
De kern van Steenokkerzeel wordt niet zozeer gehypothekeerd door de aanwezigheid van de luchthaven en de
luchthavenactiviteiten maar vooral door de beperkingen die opgelegd worden ten aanzien van de woningbouw
rond de luchthaven. Voldoende woongelegenheid en ruimte voor voorzieningen moeten blijvend worden
aangeboden. Sleutelelementen die dienen opgenomen te worden in de visievorming:

het uitbouwen van een verkeersluw centrum gekoppeld aan het versterken van de publieke ruimte;

het voorzien van voldoende woonruimte op schaal van het hoofddorp;

het bewaren en optimaliseren van de huidige voorzieningsgraad in het centrum van het dorp;

de relatie versterken tussen het centrum van Steenokkerzeel en de omliggende woonwijken met een
integraal langzaam verkeersnetwerk tussen de woongebieden, publieke ruimten, concentraties van
voorzieningen en de open ruimte;

de uitbouw van een lokale bedrijvenzone PG-L als buffer tussen de luchtvaartactiviteiten.
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6.4.

Generieke visie op de ontwikkeling

THEMA - DE LUCHTHAVEN

Om voor de globale problematiek van de luchthaven een duurzame oplossing te vinden moeten de
verschillende beleidsniveaus samen rond de tafel gaan zitten om een coherente langetermijnvisie te
ontwikkelen omtrent de effecten van de luchthaven op haar directe omgeving. De gemeende dient niet alleen
een observerende houding aan te nemen maar ook actief te participeren.

De invulling van de PG-R gebieden zullen steeds gefaseerd gebeuren met maatregelen tegen grondlawaai
en andere effecten nefast voor de leesbaarheid van Steenokkerzeel. De ontsluiting van de regionale
bedrijventerreinen dient te gebeuren in de richting van de luchthaven, zodat het centrum van Steenokkerzeel
en de gehuchten Wambeek en Humelgem verkeersluw worden gehouden.

THEMA - VERKEERSLUW CENTRUM

Bij de doortochtherinrichting van de N227 (Van Frachenlaan - Fuérisonplaats – Mulslaan) dient er gestreefd
te worden naar de uitbouw van een integraal langzaam verkeersnetwerk tussen de woongebieden, publieke
ruimten, concentraties van voorzieningen en de open ruimte. Hierbij zijn de uitbouw van buitenpoorten aan
de inkom van het gebied (verkeerskundig - visueel - snelheidsregime van 50km/u) en binnenpoorten aan de
dorpskern en de schoolomgevingen (met een snelheidsregime van 30km/u) cruciaal om het doorgaande
verkeer te beperken.

Tussen de binnenpoorten ligt de nadruk op het versterken van de publieke ruimte en de onderlinge relaties
van het verblijfsgebied. Dit kan gebeuren door een herinrichting met kleinere wegvakken op eenzelfde niveau
als de straatranden, een uniform materiaalgebruik voor de gehele kern, het voorzien van bomenrijen e.d.
zodat de kern van Steenokkerzeel aantrekkelijk wordt om te wonen, te verblijven en te investeren.

Er dienen wandel- en fietsrelaties gerealiseerd te worden tussen:
- het kerkplein en het gemeentepark (begraafplaats, containerpark), De Corren en het jeugdhuis;
- bedrijfszone PG-L en kerkplein (ten bevordering van de relatie met het openbaar vervoer met de
lokale bedrijvenzone);
- het recreatiegebied Den Dam en Hinckaertplein – Fuérisonplaats;
- Wambeek (Wambeekstraat) en het kasteel Ter Ham (verfijning Ter Hamwandeling);
- Dijkstraat en Dreefweg (verfijning Ter Hamwandeling).

THEMA - RUIMTE OM TE LEVEN EN TE WONEN









De historische kern van Steenokkerzeel (het gebied ten westen van de Fuérisonplaats – Van Frachenlaan)
wordt door het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied. Deze planologische anomalie uit het
verleden zal worden weggewerkt om het historische dorpsweefsel meer ademruimte te geven en een
coherent ruimtelijk beleid te voeren.
Tussen de Coenenestraat en Fuérisonplaats zal een inbreidingsproject gerealiseerd worden door de
huisvestingsmaatschappij (project Coenenstraat). Het betreft een beperkt project met maximaal 30-tal
wooneenheden.
In de overige woonuitbreidingsgebieden en inbreidingsgebieden kunnen de bouwranden afgewerkt worden
zonder verdere verkavelingen.
De bebouwing rond de Fuérisonplaats dient afgewerkt te worden met respect voor het architectonische
geheel of ensemble van de historische kern (tegengaan verkrotting en onafgewerkte gevels).
Tussen de lokale bedrijvenzone PG-L en het centrum (Lo-Molen) zal zich een buurtparkje ontwikkelen als
volumebuffer ten opzichte van de bedrijvigheid.
De zonevreemde woning langsheen de Prooststraat zal mee opgenomen worden in het woongebied.
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THEMA - RUIMTE OM TE WERKEN

De doortochtherinrichting kan het lokale karakter van de kleinhandels- en voorzieningenzone langsheen de
Van Frachenlaan - Fuésonplein - Mulslaan opwaarderen. De sterke verwevenheid van wonen, handel en
diensten dient behouden en versterkt te worden in het centrum en langs de Van Frachenlaan – Fuésonplein.

Lokale handel en diensten in de wijkverschijningen oostelijk van de Mulslaan – Van Frachenlaan –
Fuésonplein dienen te worden gestimuleerd om een gepaste verweving van functies te verkrijgen, aanvullend
aan de centrumfuncties (bv. zelfstandige beroepen).

De potentiële uitbreidingen van de luchtvaartactiviteiten op de PG-R zone te Steenokkerzeel zullen zich
situeren ten westen van de Omleiding. De ontsluiting dient te gebeuren richting luchthaven en niet doorheen
het plangebied.

Bijkomende lokale bedrijvigheid (PG-L zone) zal plaatsvinden tussen de Mulslaan en de omleidingsweg op
schaal van de omgeving. De lokale bedrijvigheid zal ontsloten worden langsheen het rondpunt van de
Omleidingsweg. De toegang van bedrijfsverkeer tot het centrum zal ontraden worden door flankerende
verkeersmaatregelen (binnen- en buitenpoorten, aangepast verkeersregime). De plaatsing en vorm van de
gebouwen en constructies op de lokale bedrijvenzone zal in functie staan van geluidswering ten opzichte van
de luchthaven.

THEMA – GROENE BELEVING EN RECREATIEVE VOORZIENINGEN

De centrale groene vinger van de Molenbeekvallei, kasteelpark, de recreatiezone Den Dam en het
Hinckaertplein dient beter gevisualiseerd te worden. Hiervoor is het noodzakelijk, tevens voor het centrum
zelf, dat een deel van de doortocht wordt heringericht met aandacht voor fietsers en wandelaars
(binnenpoorten).

Het woonuitbreidingsgebied 3 ter hoogte van de bouwvrije naderingszone wordt opgenomen in de open
ruimtestructuur. Deze gebieden zullen mede de groene vingers omvatten die het bebouwde weefsel
dooraderen.

Het huidige zonevreemde sportcomplex Den Dam zal opgenomen worden in het RUP Kasteel van Ham en
krijgt een geëigende zone met nabestemming ecologisch parkgebied. de gemeente De gemeente zal op
termijn de voetbalvelden herlokaliseren.

De uitbouw van fiets- en wandelroutes tussen de kernen (Steenokkerzeel, Wambeek en Humelgem) moet
een algemene versterking van het contact met het landschap en de uitbouw van het toerisme mogelijk
maken( Ter Ham wandeling), zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van dit
gebied.

Aquafin voorziet een rioolwaterzuiveringsinstallatie ten westen van het recreatiegebied Den Dam. De
gemeente kan flankerende maatregelen opleggen inzake landschappelijke integratie.
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│fig. structuurschets - STRATEGISCH PROJECT - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM
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6.5.

Gebiedsgerichte visie op de ontwikkeling

De gebiedsgerichte visie behelst mede de resultaten van het ontwerpmatig onderzoek dat bedoeld is om de
richtlijnen te bepalen voor de uitvoerings- en/of bestemmingsplannen. De term ‘onderzoeksmatig’ betekent dat dit
geen definitieve voorstellen zijn, maar enkel een motie om de haalbaarheid en de mogelijkheden van de
hypotheses te valoriseren.
6.5.1.

Thema - Verkeersluw centrum

Doelstelling
De realisatie van een verkeersveilig centrum, waar het aangenaam vertoeven, winkelen en verblijven is. De
uitbouw van een integraal langzaam verkeersnetwerk tussen de woongebieden, publieke ruimte, concentraties
van voorzieningen en de open ruimte. De herwaardering van de publieke ruimte zal een impuls vormen voor
renovatie en vernieuwing van de aangrenzende gevelwanden.
Acties

Door het voorzien van buitenpoorten wordt het doorgaande verkeer uit de kern geweerd en omgeleid
langsheen de Omleidingsweg.

Een passend wegontwerp en verkeersregime voor de Van Frachenlaan - Fuérisonplaats aangekondigd door
binnenpoorten voorziet in een aangenaam verblijfsgebied.

Omwille van de schoolomgevingen wordt er een verkeersregime voorzien tussen de binnenpoorten van
30km/u.

Het toegankelijk maken en visualiseren van de groene vinger (Molenbeekvallei, kasteelpark Ter Ham, P.
Hinckaertplein) met de Van Frachenlaan en Fuérisonplaaats als ruggengraat.

Een lint creëren van publieke ruimten gekoppeld aan de openbare voorzieningen (scholen, De Corren,
gemeentepark, oud gemeentehuis, serviceflats e.d.).

Het verwezenlijken van de missing link tussen het recreatiegebied Den Dam en het kasteelpark Ter Ham.

Het voorzien van fiets- en wandelrelaties in relatie met de Ter Hamwandeling.

│fig. structuurschets – verkeersluw centrum
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6.5.2.

Thema– Ruimte om te leven en te wonen

Doelstelling
De gemeente wil het gebied noordelijk van de Fuérisonplaats met inbegrip van het oude veilinggebouw
herwaarderen. Het betreft een verwaarloosde plek in de dorpskern van Steenokkerzeel. De ontwikkeling bestaat
uit één kleinschalig project in het woonuitbreidingsgebied WUG4 (maximaal een 30-tal wooneenheden in het
binnengebied). Door de invulling van het binnengebied zal het centrum versterkt worden. De gemeente vraagt
aan de sociale huisvestingmaatschappij om het gebied te aan te snijden. Bij de ontwikkeling van de projectzone
Coenenstraat wil de gemeente tegemoet komen aan de behoefte van haar bevolking en de vraag naar sociale
woongelegenheden.

│zicht op het binnengebied Coenenstraat
Ontsluiting van de projectzone
De ontsluiting van het te ontwikkelen binnengebied zal plaatsvinden door nieuw aan te leggen wegenis
aantakkend aan de Coenenstraat. De relatie met het kerkplein wordt versterkt door een passage (doorsteek) te
voorzien voor het fiets- en voetgangersverkeer. De nieuw aan te leggen straten dienen ingericht te worden als
woonerf.
Bouwmorfologie
Binnen de projectzone worden woonvolumes opgericht die ondermeer meergezinswoningen of grondgebonden
woningen kunnen omvatten in aaneengesloten bebouwing. De voorgevels dienen ingeplant te worden op de
grens van de openbare wegenis om de intrinsieke kenmerken van een woonerf te bekomen. Er worden maximaal
3 woonlagen toegelaten inclusief het dakverdiep. De achterzijde van de bouwblokken kan worden ingericht als
private tuinen. De zijde van de Wijckmansstraat dient afgewerkt te worden met gesloten bebouwing. Garages
kunnen voorzien worden binnen het volume van de woningen binnen de projectzone Coenenstraat.
Parkeren
In de ontwikkeling van het binnengebied dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de wijze waarop de auto- en
fietsparkeerplaatsen in het project voorzien worden. Het is wenselijk dat hiervoor in het ontwerp naar een
integrale oplossing gezocht wordt voor de volledige projectzone, waarbij de voorzieningen bij voorkeur collectief
worden georganiseerd. De parkeerplaatsen voor wagens kunnen bijvoorbeeld ingericht worden nabij de
toegangen van het binnengebied. Op deze manier kan een autoluwe buurt gecreëerd worden met meer publieke
ruimte en openbaar groen. De fietsstallingsmogelijkheden worden dan weer bij voorkeur ingericht nabij de
woningen zelf. Een norm à rato van 2 fietsstalplaatsen per wooneenheid wordt hierbij sterk aanbevolen.
Buffering
De zijde grenzend aan de Coenenstraat dient gebufferd te worden tegenover de gemeenteloods en het
gemeentepark. De buffer kan vorm krijgen door de nu al aanwezige hooghoutaanplanten.
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richtcijfers projectzone Coenenstraat 4
aantal woningen in het binnengebied

30

aantal woningen afwerken Dr. L. Wijckmansstraat

4

woningen / ha

34

wegenis (inclusief pleinen)

25%

B/T

0.30

V/T

0.80

G/T

0.35

│volume-impressies project Coenenstraat
4

B /T – bebouwingsindex: de verhouding van het geheel van bebouwde en/of overdekte terreinoppervlakte van alle gelijkvloerse
ruimtes van een gebouw tot de totale terreinoppervlakte van alle percelen die deel uit maken van de projectzone.
V/T – Vloer-terreinindex: de verhouding van de totale vloeroppervlakte tot de totale terreinoppervlakte van alle percelen die deel
uitmaken van de projectzone. De afmetingen worden buitenwerks gemeten.
G/T – Groenterreinindex: de verhouding van de oppervlakte aan groen ten opzichte van de niet-bebouwde oppervlakte van het
volledige terrein of de volledige zone (%).
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│mogelijke inrichtingsschets project Coenenstraat

│impressies: woonerf vanaf Coenenstraat

│wandel- en fietspassage vanaf het kerkplein
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6.5.3.

Thema – Ruimte om te werken

Behoefte naar ruimte voor lokale bedrijvigheid in Steenokkerzeel
In het kader van de opmaak van het bedrijvenstructuurplan werd een schatting gemaakt van de benodigde
oppervlakte voor lokale bedrijvigheid in Steenokkerzeel. Hierbij werd rekening gehouden met bedrijven die zich
omwille van hun zonevreemd karakter en hun ongunstige ligging dienen te herlokaliseren, alsook met bedrijven
die wensen uit te breiden of zich op eigen initiatief ergens anders willen vestigen. Voor de herlokalisatie van de
zonevreemde bedrijven in hun huidige omvang is minimaal 2ha 35a 52ca nodig.
De gemeente krijgt ook regelmatig aanvragen voor nieuwe vestigingen van lokale bedrijven. De concrete
behoeften hiervan zijn echter nog niet gekend. De gemeente kan immers op korte termijn ook geen ontwikkelde
gronden aanbieden.
Doelstellingen
De vrije ruimte tussen de Omleiding en de Gorislaan / Mulslaan zal plaats bieden aan lokale bedrijvigheid, die
verenigbaar is met het wonen in de kern (projectgebied voor lokale bedrijvigheid / PG-L). De ontwikkeling van de
zone dient te gebeuren op initiatief van de gemeente en bij voorkeur door een publieke instelling of een PPSconstructie. Het gebied moet ruimte bieden voor de potentiële uitbreidingen van bedrijven die reeds gevestigd zijn
langs de Gorislaan/Mulslaan.

│ gebied PG-L vanaf de Leuvenbaan
Het ontwikkelen van een duurzame KMO-zone
De site wordt ontwikkeld als duurzame KMO-zone met:

een maximaal gezamenlijk gebruik van infrastructuur. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van een
gezamenlijke ontsluitingsweg en gemeenschappelijke groen en parkeervoorzieningen;

een kwalitatief waterbergingssysteem, door de aanleg van retentie/afwateringsgracht in de aan te leggen
groenberm parallel aan de Omleiding;

de plaatsing en vorm van de bedrijfsgebouwen en constructies in functie van geluidswering van de
grondgebonden luchthavenactiviteiten tegenover het omliggende woongebied;

een optimale kavelindeling, rationeel verkaveld met maximale flexibiliteit;

meerlagige en gekoppelde bebouwing.
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Ontsluiting en inrichting
De site wordt via één centrale as naar de Kortenbergesteenweg ontsloten. De ontsluitingswegen dienen te
voorzien in voet- en fietspaden. Het bedrijfsverkeer wordt naar de Omleiding gestuurd, zodat dit verkeer niet
afgewenteld wordt naar het centrum. Een fiets- en wandelrelatie worden voorzien tussen de Fuérisonplaats, de
projectzone en de Omleiding.

│ indicatieve figuur – ontsluiting

Langs de ontsluitingsweg bestaat de mogelijkheid de site op te delen in percelen met diverse maatvoering. In het
projectgebied PG-L wordt een kleinschalige kavelgrootte van minimaal 1000m² tot maximaal 5000m²
vooropgesteld. Door de haakse (laterale) percelering dient op de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, ontstaat
een flexibel geheel waarbij verschillende percelen kunnen samengevoegd worden tot grotere gehelen. Door
relatief kleine percelen worden bedrijven met een te grote omvang of te omvangrijke groei geweerd.
Fasering
De inrichting van de site moet een gefaseerde ontwikkeling van de KMO-zone mogelijk maken. De zone moet bij
aanvang van ontwikkeling wel in zijn geheel worden aangelegd waarbij de wegenis, de groenbuffering en het
buurtpark met ontsluiting gerealiseerd worden. Op deze wijze kan de kwaliteit van het project en de omgeving
gegarandeerd te blijven. De eigenlijke invulling van de bedrijvenzone dient fasegewijs te gebeuren.
Vooreerst dient de zone langsheen de Omleiding (PG-L B) te worden ontwikkeld zodat effectief een buffer tegen
grondlawaai gerealiseerd wordt. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase (F1) sluit aan bij de
Kortenbergsesteenweg/Omleiding, waarbij circa 3 ha bruto oppervlakte ingericht wordt om op de markt te worden
gebracht. Hierbij wordt onmiddellijk 3ha ruimte vrijgemaakt om de bestaande behoefte naar ruimte voor lokale
bedrijvigheid reeds volledig te kunnen invullen. De volgende fase (F2) wordt gerealiseerd langsheen de
Omleiding en in aansluiting op het buurtpark (circa 1,84 ha bruto).
Eens de zone PG-L B gerealiseerd is kunnen in een laatste fase (F3) de resterende gronden aansluitend op de
woonomgeving langsheen de L. Mulslaan aangeboden worden (PG-L A). In deze laatste fase komt ongeveer 1,59
ha bruto bedrijfsoppervlakte ter beschikking.

│ indicatieve figuur – fasering
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Gewenste functies binnen de bedrijvenzone
De zone PG-L is bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen, zoals bijvoorbeeld detailhandel gekoppeld
aan productie, ambachten en nijverheid zoals autoverkoop gekoppeld aan garageactiviteiten, meubelverkoop en
schrijnwerkerij…
Een functionele en morfologische opdeling wordt gemaakt in het gedeelte grenzend aan het woonlint van de
Mulslaan (PG-L A) en het gedeelte bij de Omleiding (PG-L B).
PG-L A

Zone voor kleine en middelgrote ondernemingen die vormen van synergie en complementariteit vertonen met
het woonweefsel. Dit betekent dat slechts bedrijven zijn toegelaten die geen hypotheek leggen op het
woonweefsel inzake hun aard en functie;

De bedrijfsactiviteiten mogen in geen geval een degradatie betekenen van het woongebied;

Indien de aanwezige bedrijven in deze zone niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van synergie en
complementariteit dient er een verplichte bufferzone van minimaal 10 m aangelegd te worden tussen de
bedrijven en de woonzone
PG-L B – gesitueerd tussen de nieuwe ontsluitingsweg en de Omleiding

Zone voor kleine en middelgrote ondernemingen die omwille van hun intrinsieke aard van het woonweefsel
dienen afgescheiden te worden.

│ indicatieve figuur – verdeling in PG-L A en PG-L B

Richtcijfers
totale oppervlakte

69.860,7m²

richtcijfers projectzone PG-L
nuttige bedrijfsoppervlakte

49.032,4m²

opgelegde buffer in bedrijvenzone

4.937,6m²

aantal bedrijfspercelen

tot 40

publieke ruimte

4,1%

ontsluitende wegenis

13,6%

Geluidswering
De plaatsing en vorm van de bedrijfsgebouwen en constructies dient in functie te staan van geluidswering van de
grondgebonden luchthavenactiviteiten tegenover het omliggende woongebied. De meest efficiënte manier om de
geluidshinder te reduceren, bestaat erin de afstand tussen de geluidsproducent (de luchthavenactiviteiten) en het
woongebied te vergroten. Dit betekent dat de projectzone dient te fungeren als ‘buffer’ tegenover het
woonweefsel. De geluidswerende infrastructuur zal morfologisch de gedaante krijgen van de bouwvolumes van
de toekomstige bedrijfszones. Concreet betekent dit:

dat de bouwvolumes de geluidshinder en - in de mate van het mogelijke - de trillingshinder dienen te
absorberen en/of terug te kaatsen naar de bron;
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dat de bouwvolumes van de PG-L zone zoveel als mogelijk evenwijdig ingeplant dienen te worden met de
Omleidingsweg om een ‘muur’ te creëren tegenover de luchtvaartactiviteiten;
dat de bouwvolumes de van de PG-L zones A en B geschranst dienen te staan om de akoestische hinder op
te vangen en te absorberen;
dat de bouwvolumes voldoende hoog dienen te zijn en afgewerkt met rechte randen zodat de geluids- en
trillingsgolven geen fall-off effect veroorzaken op de bewoonde omgeving;
dat de achterzijde van de bouwvolumes van de zone PG-L B technisch aangepast dienen te worden om de
geluids- en trillingseffecten optimaal te weerkaatsen en/of te absorberen (gebruik van isolerende en
absorberende bouwmaterialen).

│ indicatieve figuur - geluids- en trillingseffecten optimaal te weerkaatsen en/of te absorberen
Landschappelijk – visuele inkadering
Aangezien de zone PG-L A vormen van synergie en complementariteit moet vertonen met het woonweefsel en
dat de activiteiten geen schade mogen berokkenen aan het huidige woonklimaat dient er geen buffering voorzien
te worden met het woonlint langsheen de Mulslaan. Indien bovenstaande voorwaarden niet gegarandeerd kunnen
worden, dient er een verplichte bufferzone van minimaal 10 m aangelegd te worden tussen de bedrijven en de
woonzone. Betreffende de vrijwaringen van lichten en zichten dient de bedrijfsbebouwing minimaal 15 m afstand
te vrijwaren met de achterste perceelsgrens.
Tussen de PG-L zone en de dorpskern van Steenokkerzeel dient er een groenbuffer van minimaal 30 m voorzien
te worden. Deze buffer zal vorm krijgen als buurtpark en zal samen met de uitbouw van de lokale bedrijvenzone
ontwikkeld worden. Verhardingen kunnen in het buurtpark aangelegd worden in functie van passieve recreatie en
functionele wandel- en fietsverbindingen. Omwille van de directe aanwezigheid van de landingsbanen van de
luchthaven kan het buurtparkje voorzien in een uitkijkpunt (toren) voor vliegtuigspotters. Bijkomende
parkeergelegenheden voor deze recreatieve functie dienen opgevangen te worden binnen de bedrijvenzone PGL. Er dient een duidelijke relatie te bestaan tussen het uitkijkpunt en de Fuérisonplaats met haar
horecagelegenheden.
Tussen de Omleiding en de PG-L zone wordt een groenberm ingericht van minimaal 6 m. Deze groenberm zal
voorzien in een retentie/afwateringsgracht voor de afhandeling van het hemelwater dat niet opgevangen wordt
voor herbruik binnen de toekomstige bedrijvenzone. Zowel deze groenberm als het buurtpark dienen een
ecologisch beheer te krijgen.
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│mogelijke inrichtingsschets projectzone PG-L

│impressies: toegangsweg PG-L zone

│uitkijkpunt grenzend aan de geluidswal
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│volume-impressies projectzone PG-L

│volume-impressies projectzone PG-L
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6.5.4.

Thema– Groene beleving en recreatieve voorzieningen

Doelstelling
Een belangrijke groene vinger vertrekt vanuit de valleistructuur van de Molenbeek en dringt het bebouwde
weefsel binnen via het sportcomplex Den Dam en het kasteel Ter Ham. Deze vinger loopt door tot aan de Van
Frachenlaan. Aansluitend bij deze eerste groene vinger situeert zich de bouwvrije naderingszone die opgenomen
wordt in de open ruimtestructuur van de gemeente (rekening houdend met de beperkingen die opgelegd worden
aan de beplanting in functie van de luchtvaart). Deze groenstructuren vinden aansluiting bij het landbouwgebied
Molenveld.
De realisatie van de centrale groene as tussen het recreatiegebied Den Dam, het kasteel Ter Ham en het
Hinckaertplein met een aansluiting naar de Fuérisonplaats. Dooraderen van het woonweefsel met deze groen
vinger verbonden aan het recreatief medegebruik en een functionele fiets- en wandelas.
Inrichting
Tussen het recreatiegebied Den Dam en het Kasteelpark Ter Ham bevindt zich een missing link om de groene
vinger te vervolledigen. De welbepaalde zone wordt gebruikt als privé-tuinen. Dit gebiedje is door het gewestplan
bestemd als parkzone. Omwille van de landschappelijke en functionele relatie tussen het Kasteel Ter Ham (met
vijvers en parklandschap) en de Molenbeekvallei noordwaarts (met park, recreatie en natuurgebied) wordt
minstens een duidelijke zichtrelatie verzekerd.
De intentie van de gemeente bestaat erin om op termijn het recreatiegebied Den Dam omwille van de gewenste
uitbreidingen van de sportclubs en de moeilijke verenigbaarheid met het aanpalende natuurgebied van de
Molenbeekvallei te herlokaliseren. Bij deze herlokalisatie kan het huidige recreatiegebied omgevormd worden
naar een landschappelijk en ecologisch parkgebied aansluitend bij de Molenbeekvallei. Deze zone zal fungeren
als natuur- en landschapsopwaardering en herstel van de Molenbeek, zodat de waterloop als een
structuurbepalend element terug in het landschap herkenbaar wordt.
De bestaande vergunde kantine (bouwvergunning ref. gemeente S/43/1984 dd. 10/04/1984. – ref. stedenbouw
1.290.3) kan behouden blijven en worden ingeschakeld in de socio-recreatieve lokale structuur, doch zonder
uitbreiding.

│inrichtingsschets groene vinger kasteelpark Ter Ham – recreatiegebied Den Dam

D+A Consult
Gemeente Steenokkerzeel

Toelichtingsnota RUP Kasteel van Ham en RUP Wijk Centrum
49

versie GR1 2008

STRATEGISCH PROJECT - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM

6.6.

Programma van acties

Het programma van acties wordt vertaald in acties op lange termijn en acties op korte termijn. De acties op lange
termijn focussen op de gewenste ruimtelijke structuur. De lange termijn acties kunnen ondersteund worden door
flankerende maatregelen, zoals een heffing op leegstand en verkrotting, het aanstellen van een coördinator
grond- en pandenbeleid 5 . Korte termijn acties zijn acties die vandaag gepland en morgen uitgevoerd worden.
THEMA

Lange termijn acties

Korte termijn acties

DE LUCHTHAVEN

 continu overleg over de globale
problematiek van de luchthaven met als
doel het bekomen van duurzame
oplossingen.

 overleg over de invulling en ontsluiting
van de PG-R zone.

VERKEERSLUW
CENTRUM

 een coherente aanpak van het
doorgaand verkeer door een gepast
verkeersbeleid en fysieke poorteffecten.

 de herinrichting van de N227 (Gorislaan
– Mulslaan – Fuérisonplaats – Van
Frachenlaan);
 het realiseren van een veilige
verbinding voor wandelaars en fietsers;
 visievorming inzake de inrichting en
ontsluiting van de lokale bedrijvenzone
PG-L.

RUIMTE OM TE
LEVEN EN TE
WONEN

 het vrijwaren en realiseren van de
geselecteerde open ruimtecorridors in
functie van recreatief ruimtegebruik;
 de sterke verwevenheid van wonen,
handel en diensten vrijwaren en
versterken langsheen de Mulslaan –
Fuérisonplaats – Van Frachenlaan door
een actief grond- en pandenbeleid;
 het selectief afwerken van de
woonuitbreidingsgebieden 3 en 4.

RUIMTE OM TE
WERKEN

 horeca, kleinhandel en voorzieningen
stimuleren in de kern van
Steenokkerzeel;
 lokale voorzieningen complementair
aan de kern van Steenokkerzeel
stimuleren in de diverse
wijkverschijningen eveneens door een
actief grond- en pandenbeleid;
 de gefaseerde uitbouw van de lokale
bedrijvenzone PG-L.

 de visievorming en coördinatie over de
uitbouw van de lokale bedrijvenzone
PG-L en de betreffende buffering
(inclusief buurtparkje);

GROENE BELEVING
EN RECREATIEVE
VOORZIENINGEN

 het uitbouwen van een fiets- en
wandelroute tussen Steenokkerzeel,
Wambeek en Humelgem met inbegrip
van de ter Hamwandeling in het
plangebied.

 de bouwvrije naderingsstrook opnemen
in de open ruimtestructuur;
 het realiseren van de centrale groene
as tussen het recreatiegebied Den
Dam, het kasteel Ter Ham en het
Hinckaertplein

 inbreidingsproject door de
huisvestingsmaatschappij tussen de
Coenenstraat en Fuérisonplaats.

5

Grond- en pandenbeleid is het geheel van maatregelen m.b.t. het verwerven, het ter beschikking stellen en het beheren van
grondeigendommen met het oog op het bevorderen van doelstellingen van ruimtelijk beleid. Met een aangepast grondbeleid
kan de gemeente haar ruimtelijke beleidsopties sturen en inspelen op huidige ruimtelijke dynamieken zoals bijvoorbeeld
speculatie. De instrumenten van het grond- en pandenbeleid betreffen onder meer rooilijnplannen, ruil- en herverkaveling, recht
van voorkoop, onteigening, erfpacht en de realisatie van strategische projecten.
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THEMA

Lange termijn acties

Korte termijn acties
 het herbestemmen van het huidig
zonevreemd sportcomplex Den Dam
met nabestemming;
 onderzoek naar de potentiële
herbestemming van de sportvelden.
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DEEL B
SPECIFIEKE ELEMENTEN VOOR DE RUP’S
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7.

VERTALING VAN DE VISIE VAN HET STRATEGISCH PROJECT NAAR DE
RUP’S

7.1.

RUP Kasteel van Ham

Het plan vertrekt van de bestaande ordening en vult deze aan met enkele projectsgewijze ingrepen. De
gevelwand van het Philippe Hinckaertplein wordt versterkt en kan verder ontwikkelen als een waardige pleinrand.
Binnen de stedenbouwkundige voorschriften kan de bestaande publieke ruimte versterkt worden waarbij deze
een aaneenschakeling vormt van de openbare voorzieningen en het parkgebied van het Kasteel van Ham. De
zandbak wordt bestendigd binnen de gemeentelijke open ruimte structuur. Hierbij worden de randen afgewerkt
hetzij met een groengebied, hetzij met een wooninvulling bij de bestaande wegenis zonder bijkomende
woonpercelen te creëren.
De groenstructuur bij het kasteel van Ham wordt bestendigd en gevisualiseerd, en opgenomen in de groene
vinger die vertrekt vanuit de valleistructuur van de Molenbeek en het bebouwde weefsel binnendringt via het
sportcomplex Den Dam en het kasteel Ter Ham. De missing link tussen het recreatiegebied Den Dam en het
Kasteelpark Ter Ham wordt bestendigd als groenzone waar de zichtrelatie prioritair te herstellen is.
Bij de herlokalisatie van het huidige recreatiegebied Den Dam zal de zone omgevormd worden tot een
landschappelijk en ecologisch parkgebied aansluitend bij de Molenbeekvallei. Dit gebied zal fungeren als natuuren landschapsopwaardering waarbij de waterloop als een structuurbepalend element terug in het landschap
herkenbaar kan worden. Voor de inrichting van dit gebied kan de gemeente een inrichting- en beplantingsplan
opmaken die ze ter advies kan voorleggen aan het Agentschap Natuur en Bos. Voor de herlokalisatie van Den
Dam worden volgende termijnen vooropgesteld:

2008: gunning van het locatieonderzoek voor een nieuwe locatie voor de sportaccommodaties en het
opstarten van de herlokalisatieprocedure (herbestemming gronden)

2010: start van de uitvoering van het herbestemmingsproject (aankoop gronden, reconversie bestaande
gebouwen…)
De gemeente streeft ernaar om uiterlijk 2014 de herlokalisatie van de voetbalvelden te kunnen realiseren.
De woningen van de sociale woonmaatschappij aan de Nieuwstraat krijgen aan de achterzijde de mogelijkheid
voor het oprichten van een garage die toegankelijk gemaakt wordt door een nieuwe ontsluitingsweg. Langsheen
deze lokale weg is verkavelen of herkavelen tot meerdere percelen niet toegestaan. Hierbij wordt aangrenzend
aan deze nieuwe toegangsweg een zone voorzien als groene speelruimte (eveneens eigendom van ‘elk zijn
huis).
Aquafin voorziet een RWZI ten behoeve van Steenokkerzeel centrum en Humelgem, die zich westelijk situeert
aansluitend aan het huidige recreatiegebied Den Dam.
Het huidige wegprofiel van de Van Frachenlaan wordt behouden wat een wijziging inhoud van de rooilijn.
Tenslotte wordt er één zonevreemde woning bestendigd.

7.2.

RUP Wijk Centrum

Het plan vertrekt van de bestaande ordening en vult deze aan met enkele projectsgewijze ingrepen. Een
woonproject wordt binnen het RUP vooropgesteld, waarbij een verwaarloosde plek in de dorpskern wordt
ontwikkeld. De visie zoals beschreven binnen 6.5.2 ‘Ruimte om te leven en te wonen’ wordt hier integraal
vertaald. De pleinwand rond de kerk kan opnieuw een ontwikkeling krijgen en dient afgewerkt te worden als een
waardige gevelwand voor het dorpsplein.
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De zandbak binnen dit RUP wordt bestendigd en opgenomen in de gemeentelijke open ruimtestructuur (cfr. RUP
Kasteel van Ham). Het huidige gebied met de begraafplaats en het containerpark wordt bestendigd als een zone
voor gemeenschapsvoorzieningen (versterking van de cluster). Hier aansluitend wordt het bebouwde lint
langsheen de van Frachenlaan en de Coenenstraat bestemd als gemengde zone waarbinnen zowel wonen en
gemeenschapsvoorzieningen de hoofdbestemming vormen. Op deze wijze kan de gemeente de socio-culturele
en sociaal-verzorgende voorzieningen binnen het kernweefsel versterken.
De kop van het gebied aan de rotonde met de Omleiding en van Frachenlaan kan binnen het RUP worden
opgewerkt met aaneengesloten woonbebouwing (eventueel bakenfunctie).
Het huidige wegprofiel van de Van Frachenlaan en Fuérisonplaats wordt behouden wat een wijziging inhoudt van
de rooilijn (zijde RUP kasteel van Ham).
Binnen het RUP wordt de ontwikkeling van de PG-L zone mogelijk gemaakt, waarbij integraal de visie vertaald
wordt van 6.5.3 Thema – Ruimte om te werken. De huidige bedrijvigheid van het tuincentrum ‘Boerke Buelens’ en
de discount ‘Aldi’ worden bestendigd binnen een zone voor handelsvestigingen. Bij de ontwikkeling van PG-L
moet de ontsluiting van de zone voor handelsvestigingen worden voorzien via de zone PG-L. Dit impliceert dat in
de toekomst het toeleverende vrachtverkeer uit het centrum kan worden geweerd.
Aanvulling op de visie
In het kader van het START-plan (Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de regio van
Zaventem) van de Vlaamse Regering is De Lijn op zoek naar een locatie in de onmiddellijke omgeving van de
Luchthavenregio Zaventem voor de uitbouw van een stelplaats. Bij de plenaire vergadering van het BPA dd. 14
september 2006 heeft De Lijn de gemeente verzocht om binnen het toenmalig BPA een zone afbakenen om deze
regionale stelplaats in te planten.
Naast het voorbehoud van de Vlaamse overheid, die aandringt op een degelijk locatieonderzoek waarbij
meerdere locaties in overweging worden genomen en afgewogen, maakt ook de gemeente het nodige
voorbehoud. Concreet wenst de gemeente dat de inplanting van dergelijke stelplaats zeker rekening houdt met
volgende elementen:
Steenokkerzeel is een gemeente in buitengebied en dus niet zonder meer geschikt voor inplanting van
regionale voorzieningen. De gemeente heeft dit voorbehoud voor nieuwe regionale voorzieningen ook
in haar structuurplan gemaakt.
Steenokkerzeel heeft ernstig te lijden onder de zware verkeersdruk van doorgaand verkeer op de
gewestwegen en op de nieuwe omleiding. Een inplanting van dergelijke stelplaats zal de verkeersdruk
nog verzwaren.
De Lijn wenst een zeer grote oppervlakte van de zone PG-L in beslag te nemen. Dit hypothekeert de
ontwikkeling van de zone voor lokale bedrijvigheid. De gemeente heeft in haar structuurplan deze
zone als prioritair te ontwikkelen voor lokale bedrijvigheid aangeduid en maakt hier nu bij prioriteit
werk van. De gemeente kan dan ook niet akkoord gaan dat De Lijn een grote oppervlakte in beslag wil
nemen. Bovendien wenst de gemeente de zone voor lokale bedrijvigheid nu daadwerkelijk te
ontwikkelen. Het BPA ligt al sinds 2006 stil. De gemeente wil het RUP nu in procedure brengen en
laten goedkeuren.
De door De Lijn geambieerde zone paalt onmiddellijk aan de woonzone van het centrum en kan niet
afdoende gebufferd worden. De Lijn voorziet immers in belangrijke mate stelplaatsen in open lucht. De
busactiviteiten op de site in de nacht en de zeer vroege ochtend zal zeer storend werken op de woonen leefkwaliteit van het centrum. De gemeente kan geen bijkomende lawaaioverlast in het centrum
toestaan. De bestaande luchthavenactiviteiten hebben hier de grenzen van het aanvaardbare reeds
bereikt en vaak al overschreden.
Het voorstel van De Lijn voorziet geen bebouwing als buffer tegen het lawaai van verkeer en
luchthaven. De gemeente wenst deze bebouwingsbuffer wel degelijk gerealiseerd te zien langsheen
de Omleidingsweg.
Het voorstel van De Lijn voorziet geen ontsluiting van de zone voor handelsvestiging en hypothekeert
op die wijze de verbetering van de verkeersleefbaarheid van het centrum.
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De gemeente besluit dan ook dat zij uitsluitend kan akkoord gaan met ruimte voor De Lijn indien:
de stelplaats kleinschalig is (niet meer dan 1/4de van de beschikbare oppervlakte);
de stelplaats wordt ingericht met de nodige bebouwingsbuffers zoals voorzien in visie ter zake en de
stelplaats tevens de ontsluiting van de zone voor handelsvestigingen respecteert;
De Lijn voldoende en afdoende buffering voorziet opdat er geen lawaaihinder is voor de omwonenden.

8.

IMPACT VAN EEN EVENTUELE INPLANTING VAN EEN STELPLAATS VOOR DE
LIJN OP HET AANBOD VAN ZONES VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID OP
GEMEENTELIJK NIVEAU

Beschikbaar aanbod voor lokale bedrijvigheid op niveau van de gemeente
De gemeente Steenokkerzeel beschikt over vier bedrijventerreinen die volgens het gewestplan bestemd zijn voor
lokale bedrijvigheid (gebieden voor ambachten en kmo’s en projectgebied PG-L). De drie bedrijvenzones Steen I,
Steen II en Steen III liggen bijna volledig in geëigende gebieden voor KMO en ambachtelijke bedrijvigheid. De
zone PG-L - die gelegen is in het plangebied van het RUP Wijk Centrum - situeert zich in ‘projectgebied ter
uitvoering van de maatregelen tegen grondlawaai bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem’.
Het oostelijk gedeelte van deze zone is bestemd voor lokale bedrijvigheid.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale en de nog beschikbare oppervlakten van deze
bedrijventerreinen.
Steen I
2,4662

Steen II
1,5458

Steen III
8,8204

8,5479

Totaal
21,3803

In gebruik en voorzien volgens
gewestplan

0

0,9729

1,4567

0

2,4296

Niet in gebruik maar voorzien

2,4662

0,5729

7,3637

8,5479

18,9507

0,1403

0,5317

3,0981

0,6977 7

4,4678

2,3259

0,0412

4,2656

7,8502

14,4829

Totale oppervlakte volgens het
gewestplan bruikbaar voor
6
bedrijvigheid

PG-L

volgens gewestplan (vrije
bestemmingsoppervlakte)
Oppervlakte gronden gelegen in
KMO-zone maar in gebruik van
andere functie
Bruto-vrije gebruiksoppervlakte

Uit voorgaande tabel blijkt dat in totaal 14ha 48a 29ca bruto vrije oppervlakte op korte tot lange termijn bruikbaar
is voor lokale bedrijvigheid.
Binnen het RUP Wijk Centrum werd een groot deel van de zone PG-L opgenomen doch niet de volledige zone.
Een gedeelte van de zone PG-L (volgens gewestplan) valt immers onder de oppervlakte van de Omleiding en
een ander deel betreft een restperceel dat gelegen is in een spie aan de overkant van de Kortenbergsesteenweg
tussen de Gorislaan en de Omleiding.
De oppervlakte die binnen het RUP Wijk Centrum is opgenomen binnen de zone PG-L bedraagt 6,43 ha.
Vraag naar ruimte voor lokale bedrijvigheid
Inzake de vraag naar ruimte voor lokale bedrijvigheid vermeldt het structuurplan dat er ruim 2,36 ha nodig is.
Hierbij werd rekening gehouden met bedrijven die zich omwille van hun zonevreemd karakter en hun ongunstige
ligging dienen te herlokaliseren evenals met bedrijven die wensen uit te breiden doch dit op hun eigen locatie niet
6

Op het gewestplan is voor de zone PG-L in zijn totaliteit ruim 10,4 ha voorzien. Hiervan werd een deel gebruikt voor aanleg
van de Omleiding en de realisatie van buffers tegen grondlawaai (geluidswallen). Dit houdt in dat er nog 8,54 ha bruikbaar zijn
voor ontwikkeling van bedrijvenzones.
7

Binnen de zone PG-L zoals voorzien in het gewestplan is een gedeelte reeds ingevuld met bestaande handelsvestigingen
voor een oppervlakte van ruim 0,69 ha.
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meer kunnen of zich op eigen initiatief ergens anders willen vestigen. Deze cijfers houden een minimum in van de
vereiste oppervlakte. Uitsluitend de oppervlakten van de bestaande sites werden immers in rekening gebracht.
De gemeente krijgt sporadisch vragen naar vestigingslocaties voor nieuwe bedrijven doch beschikt momenteel
niet over aanvragen van lokale bedrijven.
Ruimte voor lokale bedrijvigheid binnen het RUP Wijk Centrum in de zone PG-L
De zone PG-L die effectief met bedrijvigheid kan worden ingevuld binnen het RUP Wijk Centrum bedraagt 6,43
ha, samengesteld als volgt:
Vanuit de bestemming projectgebied ter uitvoering van de maatregelen tegen grondlawaai wordt
effectief 5,73 ha bruto-oppervlakte behouden als bedrijvenzone PG-L. (zie tabel).
bestemming gewestplan

bestemming RUP

oppervlakte

projectgebied ter uitvoering van de
maatregelen tegen grondlawaai bij de
economische
poort
internationale
luchthaven Zaventem

zone voor handelsvestigingen

0,6977

bedrijvenzone PG-L

5,7314

zone voor buurtpark

0,0608

bufferzone – volumebuffer tegen
grondlawaai

1,5258

TOTAAL

8,4934

-

Daarnaast wordt vanuit andere bestemmingen 0,70 ha omgezet naar bedrijvenzone PG-L (zie tabel).

bestemming gewestplan
woonuitbreidingsgebied
woongebied

bestemming RUP
bedrijvenzone PG-L

TOTAAL

Bijkomende opp. voor bedrijvigheid
0,1902
0,5155
0,7057

Impact van een eventuele inplanting van een stelplaats voor De Lijn
De gemeente kan akkoord gaan om maximaal 1/4de van de bruto vrije oppervlakte, oftewel 1,61 ha, binnen de
zone PG-L voor te behouden voor een stelplaats voor De Lijn.
Indien deze oppervlakte zou aangewend worden voor De Lijn, blijft er binnen de zone PG-L nog 4,82 ha over voor
lokale bedrijvigheid. Op korte tot middellange termijn wordt daar ruim 3 ha van ingevuld voor herlokalisatie van
(omgevings)zonevreemde bedrijven. Na deze invulling blijft er dan op middellange termijn nog 1,82 ha over voor
lokale bedrijvigheid binnen het RUP Wijk Centrum.
Daarnaast is er op gemeentelijk niveau nog ruim 8 ha beschikbaar in de overige zones in de gemeente.
De gemeente heeft dus op middellange tot lange termijn nog een ruim aanbod voor vestiging van lokale
bedrijven. De invulling met een stelplaats voor De Lijn brengt het aanbod in de gemeente niet in het gedrang.
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9.

GEVOLGEN VOOR DE JURIDISCHE – BESTAANDE TOESTAND

9.1.

RUP Kasteel van Ham

9.1.1.

Gewijzigde juridische–administratieve aspecten

Het RUP “Kasteel van Ham” heeft een totale oppervlakte van 45ha 27a 75ca.
Binnen het RUP worden een aantal bestemmingswijzigingen gerealiseerd die consequenties hebben voor het
toekomstig gebruik van de gronden.
1. Aan de Van Frachenlaan worden de school en de pastorie, beide gelegen in woongebiedwoonuitbreidingsgebied opgenomen in zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Dit impliceert dat naar
de toekomst toe deze functie gegarandeerd wordt maar dat de zuivere woonfunctie niet meer mogelijk
is.
2. In het binnengebied aan weerszijden van het parkgebied van Kasteel van Ham wordt het
woonuitbreidingsgebied omgezet in zone voor open bebouwing om de afwerking van de uitgeruste
straten mogelijk te maken. Nieuwe verkavelingen worden hier niet toegestaan. De dichtheid wordt
bewust laag gehouden omwille van de ligging nabij de aanvliegroutes van de landende vliegtuigen.
3. Er wordt voor de sportinfrastructuur gelegen in parkgebied een tijdelijk behoud voorzien in afwachting
van de herlokalisatie (ten laatste in 2014).
Opsomming van strijdige en op te heffen voorschriften
kaart in bijlage. afwijkingen van het gewestplan – RUP Kasteel van Ham
bestemming gewestplan
agrarisch gebied
parkgebied

woongebied

woonuitbreidingsgebied

bestemming ruimtelijk uitvoeringsplan
zone voor open bebouwing
zone voor gemeenschapsvoorzieningen B
zone voor open bebouwing
zone voor gemeenschapsvoorzieningen A
zone voor park - Kasteel van Ham
zone voor park - groen tapijt
zone voor gemeenschapsvoorzieningen A
zone voor groene speelruimte
zone voor park - groen tapijt
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Afwijkingen van het gewestplan en ruimtebalans
Het gedetailleerde overzicht van de afwijkingen van het gewestplan zijn opgenomen op kaart in bijlage.
Binnen deze ruimtebalans worden de afwijkingen van het gewestplan gekaderd (zachte naar harde bestemmingen en omgekeerd).
afwijking

gewestplan

RUP

oppervlakte

bestaande toestand

motivatie

nr.
1

woongebied

zone voor gemeenschapsvoorzieningen A

48a 73ca

bestaande cluster met school,

bestendiging van de bestaande cluster met
gemeenschapsvoorziening, waarbinnen de het semi-publiek
karakter versterkt kan worden
bestendiging van het bestaande gebouwenpatrimonium als
cultureel erfgoed

2

woonuitbreidingsgebied

zone voor gemeenschapsvoorzieningen A

84a 66ca

pastorie, de huisvesting van de
jeugdbeweging e.d.

3

parkgebied

zone voor gemeenschapsvoorzieningen B

22a 04ca

bestaand cultuur-historisch
gebouwenpatrimonium in
parkgebied (kasteel van Ham)

4

woongebied

zone voor park - kasteel van Ham

14a 86ca

bestaand parkgebied met vijver,
oever en wandel en

bestendiging van bestaande parkgebied kasteel van Ham

fietsverbinding

5

woongebied

zone voor park – groen tapijt

13a 26ca

bestaande percelen met agrarisch
grondgebruik

6

parkgebied

zone voor open bebouwing

12a 94ca

bestaande achtertuinen van de
bebouwing langsheen de
Salmlaan
bestaande achtertuinen van de
bebouwing langsheen de

7

agrarisch gebied

zone voor open bebouwing

28a 49ca

Deprooststraat en de
aanwezigheid van één enkel
braakliggend perceel.

8

woonuitbreidingsgebied

zone voor groene speelruimte

44a 15ca

percelen met agrarisch
grondgebruik

9

woonuitbreidingsgebied

zone voor park - groen tapijt

45a 84ca

percelen met agrarisch
grondgebruik

D+A Consult
Gemeente Steenokkerzeel

opname van de aangrenzende bouwvrije naderingsstrook in
de open ruimtestructuur ten behoeve van de luchthaven (‘de
zandbak’)
bestendiging van bestaande achtertuinen bij vergunde
woonbebouwingen
bestendiging van bestaande achtertuinen bij vergunde
woonbebouwingen, een gedeeltelijk een vergunde
verkaveling 290/VK/145 en afwerken van woonbebouwing
met één enkel perceel
opname van de aangrenzende bouwvrije naderingsstrook in
de open ruimtestructuur ten behoeve van de luchthaven (‘de
zandbak’). Omwille van het feit dat deze zone bouwvrij
gehouden dient te worden kan deze zone ontwikkeld worden
als een groene speelruimte.
opname van de aangrenzende bouwvrije naderingsstrook in
de open ruimtestructuur ten behoeve van de luchthaven (‘de
zandbak’)
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totaal herbestemming van zachte naar harde bestemming

63a 47ca

totaal herbestemming van harde naar zachte bestemming

1ha 17a 31ca

totaal oppervlakte in niet vervallen vergunde verkavelingen (agrarisch gebied naar zone voor open bebouwing)
Saldo van harde naar zachte bestemming

6a 86ca
+ 60a 07ca

Globale ruimtelijke benadering in functie van het evenwicht in de ruimtebalans
Het RUP kent een positieve ruimtebalans waarbij 60a 07ca omgezet wordt van een harde naar een zachte bestemming. Hierbij wordt ongeveer 1ha woongebied en
woonuitbreidingsgebied herbestemd in functie van de bouwvrije naderingsstrook tvv. de luchthaven (incl. de aansluitende groene speelruimte). Deze bestemmingen krijgen
hoofdzakelijk vorm als ‘de zone voor park - groen tapijt’ en de ‘zone voor groene speelruimte’. De herbestemming van een zacht naar een hard karakter is in hoofdzaak te wijten aan
het bestendigen van de reeds bestaande gebouwen in de zone voor park van Kasteel van Ham, en het bestendigen van de achtertuinen van de woningen aan Damlaan.
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9.1.2.

Gewijzigde juridisch-technische aspecten

wijziging rooilijnplannen
rooilijnplan

beschrijving van de gevolgen en motivatie



rooilijnen conform rooilijnenplan gewest
voor de Van Frachenlaan -Lodewijk
Mulslaan en Fuérisonplaats (b.ca. 20m)

deze rooilijnplannen worden afgeschaft
omdat deze wegen een gemeentelijk statuut
hebben verkregen. Hierbij zijn de
bovenvernoemde rooilijnplannen niet meer
relevant. Tevens worden de rooilijnen
afgeschaft omdat deze een hypotheek
vormen op de bestaande bebouwing en op
het straatbeeld langsheen de Van
Frachenlaan -Lodewijk Mulslaan en
Fuérisonplaats. Deze rooilijnplannen zijn
dan ook nooit volledig uitgevoerd.



rooilijn KB 16/09/1969 Salmlaan (b.18m)

Dit rooilijnplan is nooit (volledig) uitgevoerd
en wordt afgeschaft omdat ze een
hypotheek vormt op het straatbeeld en
bebouwing van de Salmlaan.

De gemeente zal ter hoogte van de Ruthstraat en de Lambert Sterckxstraat de rooilijn
plaatselijk wijzigen om de bestaande wooneigendommen te vrijwaren. Hiertoe zal de
geëigende procedure gevolgd worden.waar
wijziging wegenis
buurtwegen


beschrijving van de gevolgen en motivatie

L. Sterckxstraat - buurtweg nr.11

voetwegen





voetweg nr.11 (ged. af te schaffen);
voetweg nr.66 (ged. af te schaffen);
voetweg nr.71 (ged. af te schaffen);
voetweg nr.84 (volledig af te schaffen);

Omwille van verlies in functionaliteit worden
een aantal buurtwegen al dan niet
gedeeltelijk afgeschaft (gelegen in de
bouwvrije naderingsstrook). De
doorwandelbaarheid van het gebied blijft
gegarandeerd door nieuwe voetwegen en
wandel- en fietsverbindingen.

wijziging waterlopen
waterloop


beschrijving van de gevolgen en motivatie
Bij de herbestemming van de zone voor
sport en spel zal de waterloop ontbuist
worden. Zodat ze terug ruimte krijgt om te
meanderen en haar waterbergende
capaciteit te vergroten.

Molenbeek (cat. 3 nr. 2.092)
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9.2.

RUP Wijk Centrum

9.2.1.

Gewijzigde juridische–administratieve aspecten

Gevolgen voor de juridische – bestaande toestand
Het RUP “Wijk Centrum” heeft een totale oppervlakte van 27ha 02a59 ca
Binnen het RUP worden een aantal bestemmingswijzigingen gerealiseerd die consequenties hebben voor het
toekomstig gebruik van de gronden.
1.

2.

3.

Het binnengebied gelegen tussen de Coenenstraat en de Dr. L. Wijckmansstraat is op het gewestplan
ingetekend als woonuitbreidingsgebied. In het RUP wordt deze bestemming omgezet in de
bestemmingen ‘wonen in het binnengebied Coenenstraat’, ‘zone voor tuinen en collectief groen’ en ‘zone
voor lokale wegenis’. Op deze manier kan het gebied herontwikkeld worden in teken van
kernversterking, en als antwoord op de vraag naar bijkomende sociale woongelegenheden.
De zone ten oosten van de Omleidingsweg wordt in het RUP ingekleurd als ‘projectgebied ter uitvoering
van de maatregelen tegen grondlawaai bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem’.
In het RUP wordt deze zone bestemd als ‘bedrijfszone PG-L’, waarbinnen de ontwikkeling van een
lokaal bedrijventerrein mogelijk wordt gemaakt. Dit bedrijventerrein dient volgens de bepalingen in het
RUP zodanig gerealiseerd te worden dat deze ook dienst doet als geluidsbuffer naar de achterliggende
woonomgeving. De ontwikkeling is op deze manier volledig overeenkomstig de gewestplanvoorschriften,
waarin gesteld wordt dat “ten oosten van de omleidingsweg activiteiten mogelijk zijn in functie en op
niveau van de kern van het buitengebied Steenokkerzeel. De plaatsing en vorm van gebouwen en
constructies staat in functie van geluidswering.”
Het woonuitbreidingsgebied ingesloten door de Coenenstraat, de Van Frachenlaan en de omleidingsweg
wordt omgezet in ‘gemengde zone voor wonen en gemeenschapsvoorzieningen’ en ‘zone voor
gemeenschapsvoorzieningen’. Op deze manier kan het woonlint langsheen de Coenenstraat en de Van
Frachenlaan afgewerkt worden, en wordt het kerkhof bestendigd in een geëigende bestemming.

Opsomming van strijdige en op te heffen voorschriften
kaart in bijlage. afwijkingen van het gewestplan – RUP Wijk Centrum
bestemming gewestplan

bestemming ruimtelijk uitvoeringsplan
zone buurtpark
zone voor aaneengesloten bebouwing
zone voor handelsvestigingen
bufferzone - volumebuffer tegen grondlawaai
zone voor gemeenschapsvoorzieningen A
bedrijfszone PG-L
zone voor handelsvestigingen
bufferzone - groenbuffer PG-L
zone voor park - groen tapijt
bedrijfszone PG-L
zone voor buurtpark
zone voor handelsvestigingen
zone voor gemeenschapsvoorzieningen B
bufferzone - volumebuffer tegen grondlawaai
zone voor gemeenschapsvoorzieningen A

bufferzone
projectgebied ter uitvoering van de maatregelen tegen
grondlawaai bij de economische poort internationale
luchthaven Zaventem

woongebied

woonuitbreidingsgebied

gemengde zone voor wonen gemeenschapsvoorzieningen
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Ruimtebalans
Het gedetailleerde overzicht van de afwijkingen van het gewestplan zijn opgenomen op kaart in bijlage.
Binnen deze ruimtebalans worden de afwijkingen van zachte naar harde bestemmingen (en omgekeerd) gekaderd.
afwijking
nr.

gewestplan

RUP

oppervlakte

bestaande toestand

motivatie

1

woongebied

bedrijfszone PG-L

51a 55ca

grote achtertuinen, restpercelen en
percelen in agrarisch gebruik

specifieke ontwikkelingsvisie projectzone PG-L

2

projectgebied

zone voor handelsvestigingen

69a 50ca

3

woongebied

zone voor handelsvestigingen

55a 33ca

bestaande bedrijvigheid in vergunde
gebouwen

het tuincentrum wordt beschouwd als lokaal gegroeide
bedrijvigheid. De zone voor handelsvestigingen zal aansluiting
vinden bij de projectzone PG-L (cluster).

4

woonuitbreidingsgebied

bedrijfszone PG-L

19a 02ca

8

specifieke ontwikkelingsvisie projectzone PG-L
percelen met agrarisch grondgebruik

zone voor park met nevenfunctie buffer tussen de projectzone

5

woonuitbreidingsgebied

zone voor buurtpark

38a 96ca

6

woonuitbreidingsgebied

zone voor handelsvestigingen

02a 60ca

7

woonuitbreidingsgebied

zone voor gemeenschapsvoorzieningen B

08a 65ca

8

woonuitbreidingsgebied

bufferzone - volumebuffer
tegen grondlawaai

65a 18ca

9

projectgebied

bufferzone - volumebuffer
tegen grondlawaai

1ha 52a 58ca

10

bufferzone

9

zone voor buurtpark

06a 11ca

restruimte en percelen in agrarisch
gebruik

zone voor park met nevenfunctie als buffer tussen de
projectzone PG-L en de dorpskern van Steenokkerzeel

11

bufferzone

6

zone voor aaneengesloten
gebouwen

08a 19ca

achtertuin en ongebruikte percelen

woonzone aansluitend op de aangrenzende zone voor
aaneengesloten bebouwing

12

woonuitbreidingsgebied

zone voor gemeenschapsvoorzieningen A

2ha 87a 86ca
cluster met gemeenteloods,
begraafplaats en containerpark

Bestendiging van de bestaande vergunde toestand in een zone
voor gemeenschapsvoorzieningen (cluster).

5

projectgebied

5

voorzieningen A

bestaande bedrijvigheid in vergunde
gebouwen

bedrijvigheid. De zone voor handelsvestigingen zal aansluiting
vinden bij de projectzone PG-L (cluster).

bestaand kerkgebouw (beschermd monument)

12a 00ca

8

projectgebied ter uitvoering van de maatregelen tegen grondlawaai bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem

9

bufferzone met geluidswerende aarden wallen bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem
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het tuincentrum wordt beschouwd als lokaal gegroeide

bestaande geluidswal tussen de Omleiding N227 en de dorpskern van Steenokkerzeel

zone voor gemeenschaps13

PG-L en de dorpskern van Steenokkerzeel.
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bestaande (vergunde)
woonbebouwing en

het bebouwde lint wordt bestemd als gemengde zone
waarbinnen zowel wonen en gemeenschaps- voorzieningen de

gemeenschapsvoorzieningen
langsheen de J.B. Coenenstraat en
Van Frachenlaan

hoofdbestemming vormen. Op deze wijze kan de gemeente de
socio-culturele en sociaal-verzorgende voorzieningen binnen het
kernweefsel versterken.

14

woonuitbreidingsgebied

gemengde zone voor wonen gemeenschapsvoorzieningen

15

woongebied

bufferzone – groenbuffer PG-L

49a 38ca

grote achtertuinen, restpercelen en
percelen in agrarisch gebruik

ruimte voor buffer tussen de bedrijvigheid in de projectzone PGL en de woonfunctie aan de L. Mulslaan

16

woongebied

zone voor park – groen tapijt

04a 63ca

ongebruikt perceel met
hoogstammen

opname van de aangrenzende bouwvrije naderingsstrook in de
open ruimtestructuur ten behoeve van de luchthaven (‘de
zandbak’).

2ha 11a 29ca

Totaal herbestemming van zachte naar harde bestemming

92a 97ca

Totaal herbestemming van harde naar zachte bestemming

08a 19ca

Saldo van harde naar zachte bestemming

+ 84a 78ca

Globale ruimtelijke benadering in functie van het evenwicht in de ruimtebalans
Het RUP kent een positieve ruimtebalans van 84a 78ca, van harde naar zachte bestemmingen. Deze beperkte toename van zachte bestemmingen is in hoofdzaak te wijten aan de
creatie van een buurtparkje tussen de projectzone PG-L en de dorpskern van Steenokkerzeel, en aan een bufferzone tussen de bedrijfszone PG-L en het woongebied aan de L.
Mulslaan.
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9.2.2.

Gewijzigde juridisch-technische aspecten

wijziging rooilijnplannen
rooilijnplan

beschrijving van de gevolgen en motivatie

niet van toepassing
wijziging wegenis
buurtwegen





beschrijving van de gevolgen en motivatie

Leuvenbaan
Lo-Molen – buurtweg nr. 19
Boekweykoekstraat – buurtweg nr.22
J.B. Coenenstraat – buurtweg nr. 38

Om verkeertechnische redenen wordt het
straatprofiel van deze gemeentewegen
(gedeeltelijk) beperkt verruimd. Nieuw
weggabariet min 6,00m.
Een groot gedeelte van de Leuvenbaan dient
te verdwijnen door de aanleg van de
projectzone PG-L. De gemeente zal waar
nodig de geëigende procedures volgen om
deze wijzigingen te realiseren.

voetwegen







voetweg nr.22 (ged. af te schaffen);
voetweg nr.19 (ged. af te schaffen);
voetweg nr.17 (volledig af te schaffen);
voetweg nr.55 (volledig af te schaffen);
voetweg nr.74 (volledig af te schaffen);
voetweg nr.75 (volledig af te schaffen);

Omwille van verlies in functionaliteit worden
een aantal buurtwegen al dan niet
gedeeltelijk afgeschaft. De
doorwandelbaarheid van het gebied blijft
gegarandeerd door nieuwe voetwegen en
wandel- en fietsverbindingen.

wijziging waterlopen
waterloop

beschrijving van de gevolgen en motivatie

niet van toepassing
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10.

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN – OVERLEG EN INSPRAAK

10.1.

RUP Kasteel van Ham

10.1.1. Administratieve inlichtingen
Datum van het Besluit van de Gemeenteraad houdende de beslissing van het opmaken van het plan.
29/01/1988
24/04/2008

Besluit tot opmaak van het BPA Kasteel van Ham
Besluit tot verderzetting van het BPA als RUP

Datum van het Besluit van de Gemeenteraad houdende de voorlopige aanvaarding van het ontwerpplan.
26/06/2008
10.1.2. Bijkomende inlichtingen i.v.m. wijziging en opmaak rooilijnplannen
De aanpassing van de bestaande rooilijnplannen en de opmaak van nieuwe rooilijnen in uitvoering van het RUP
Kasteel van Ham zal niet parallel verlopen aan de procedure van het RUP, maar zal worden uitgevoerd na de
goedkeuring van dit RUP. De gemeente zal hiertoe de geëigende procedure voeren en de nodige
gemeenteraadsbeslissingen nemen.

10.1.3. Adviezen van de beheerders van de wegenis
Niet van toepassing.

10.1.4. Bijkomende inlichtingen vanuit de plenaire vergadering (dd. 07/05/2008)
Het verslag van de vergadering en de schriftelijke adviezen wordt toegevoegd als bijlage aan de toelichtingsnota.
De adviezen werden in belangrijke mate verwerkt in het dossier. Een groot deel van de bemerkingen werden
besproken in de plenaire vergadering en komen aan bod in het verslag. De overige worden in wat hierna volgt
behandeld.
Advies Provincie
De provincie merkt in haar advies op dat de Molenbeek doorheen de ‘zone voor ecologisch parkgebied’ (voordien
‘zone voor sport en spel’) loopt. Zij wensen dat deze waterloop, evenals een bouwvrije zone van 5 meter
langsheen de beek, grafisch aangegeven wordt op het grafisch plan. Het exacte verloop van de Molenbeek
doorheen de zone is echter niet gekend. Om deze reden is het niet mogelijk om de waterloop en de gevraagde
bouwvrije zone grafisch aan te geven op het plan. De voorschriften laten echter toe dat de beek open wordt
gelegd en kan meanderen.
Aangaande aanbouwen in de ‘zone voor aaneengesloten bebouwing’ stelt de provincie voor om niet te werken
met maximale bebouwingsdieptes, maar eerder gebruik te maken van een bebouwingsindex. Het betreft hier
echter zones voor aaneengesloten bebouwing. Door een maximale diepte te hanteren i.p.v. een maximale B/T is
de kans groter om tot een meer uniforme inrichting van de percelen te komen, en als dusdanig tot een meer
kwalitatief binnengebied. Het gebruik van een maximale B/T laat te veel mogelijkheden naar inrichting toe. In de
voorschriften werd wel rekening gehouden met de vraag van de provincie om de bouwdiepte afhankelijk te maken
van de diepte van het perceel.
Advies Agentschap Onroerend Erfgoed
Inzake de voorschriften van de ‘zone voor open bebouwing’ is het agentschap van oordeel dat de bepalingen
volumes toelaten buiten proporties (17 m diep over twee bouwlagen + dak). Tevens is het van mening dat meer
rekening gehouden dient te worden met de bestaande bebouwing.
De bepalingen voor de ‘zone voor open bebouwing’ zoals opgenomen in de huidige voorschriften zijn echter
gestaafd op de bestaande bebouwing binnen de zone. De huidige bouwzones zijn reeds voor 85% ingevuld. Veel
gebouwen in de zone kennen effectief een diepte tussen 15 en 17 m.
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Aangaande het toegestane aantal bouwlagen wordt verduidelijkt dat in de betreffende zone nergens 2 bouwlagen
exclusief een dak(verdieping) worden toegestaan.

10.1.5. Resultaat van het openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek vond plaats van 08/12/2008 tot 09/02/2009.
De gemeente heeft advies gevraagd aan:
Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend erfgoed Vlaanderen (RWO);
Provincie Vlaams-Brabant;
Agentschap Natuur en Bos (ANB);
BIAC.
Alle instanties hebben advies uitgebracht.
Daarnaast werden er 2 bezwaarschriften ingediend. De gemeente voegt alle adviezen en bezwaren bij het
dossier.

10.1.6. Advies van de Gecoro mbt de ingediende adviezen en bezwaren
Het advies van de gecoro met bijlagen wordt door de gemeente als bijlage bij het dossier gevoegd.

10.1.7. Advies van het College van burgemeester en schepenen inzake bezwaren en adviezen
ingevolge het openbaar onderzoek
De gemeente heeft kennisgenomen van het advies van RWO, provincie Vlaams-Brabant, ANB en BIAC evenals
van het standpunt van de gecoro. De gemeente doet volgende voorstellen in verband met de behandeling van
deze adviezen en het al dan niet tegemoet komen aan de ingediende bezwaren.
Het advies van RWO is gunstig en vraagt geen verdere behandeling.
Behandeling van het advies van de Provincie Vlaams-Brabant
De provincie heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht, met opmerkingen. Een aantal aanpassingen
werden ingevolge dit advies uitgevoerd. Volgende aandachtspunten werden niet zondermeer ingevolgd en
worden bijgevolg verder verduidelijkt, gemotiveerd en/of gekaderd in de documenten van het RUP zoals dit
voorlopig werd aanvaard in de gemeenteraad en onderwerp uitmaakte van het openbaar onderzoek.
1.

Het is onduidelijk of men de bestaande rooilijn van de Damlaan wenst te wijzigen.
De gemeente wenst ter hoogte van de Ruthstraat en de Lambert Sterckxstraat de rooilijn plaatselijk te
wijzigen om de bestaande wooneigendommen te vrijwaren. Dit gaat over een zeer beperkte wijziging ter
hoogte van de aansluiting van beide vermelde straten. Dit kan indien nodig in een afzonderlijke
procedure gebeuren. De gemeente zal deze procedure voeren en hiertoe de vereiste
gemeenteraadsbeslissingen nemen.

2.

In de voorafgaande bepalingen m.b.t. de woonzones (art. 5.1) wordt gesteld dat bij nieuwbouw
voldoende parkeervoorzieningen moeten worden ingericht hetzij in het gebouw, hetzij in de
onbebouwde ruimte. In de bepalingen voor de onbebouwde ruimte wordt over het voorgaande
echter niets gesteld, waardoor onduidelijkheid bestaat wat effectief mogelijk en toegestaan is.
Het is de bedoeling dat garages voorzien worden binnen de woning. Parkeervoorzieningen in open lucht
zijn steeds toegelaten op de opritten. De gemeente wenst geen garageboxen in de tuinen te voorzien. Er
zal in de voorschriften een verduidelijking hieromtrent worden toegevoegd.

3.

Er wordt gesteld dat een afstand tot de eigendomsgrens van slechts 1 m voor constructies in de
onbebouwde ruimte weinig is, zeker gezien de toegestane kroonlijsthoogte van 3 m.
De inplanting van dergelijke kleinschalige constructies is volgens de gemeente wel degelijk verantwoord.
De gemeente stelt dat het een doorvertaling vormt van de decretale bepalingen hieromtrent.

4.

In het advies stelt men dat nog steeds een bepaling ontbreekt die eenduidig vastlegt wanneer de
bestemmingswijziging voor ‘zone voor ecologisch parkgebied’ effectief doorgang vindt.
In de stedenbouwkundige voorschriften staat de voorschriften voor de ‘zone voor ecologisch parkgebied’
van toepassing zijn na de herlokalisatie van de voetbalvelden. De voorschriften stellen dat deze
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herlokalisatie voorzien is uiterlijk voor 2014. De gemeente oordeelt dat de herlokalisatie bijgevolg binnen
deze termijn moet plaatsvinden.
5.

Er wordt gesteld dat het behoud van de huidige kantine ondersteund kan worden, mits:
-

een onderbouwing en kadering binnen de parkstructuur opgenomen wordt;
de vergunningstoestand verduidelijkt wordt;
in de voorschriften bepalingen opgenomen worden m.b.t. mogelijke verbouwing, uitbreiding
en heropbouw.

De motivatie voor het behoud van de kantine wordt aangevuld in de toelichtingsnota.
De vergunningstoestand van de kantine zal worden aangegeven in de toelichtingsnota en op het plan
bestaande toestand.
Het gebouw van de eigenlijke kantine kan behouden blijven en verbouwd worden binnen het bestaande
volume en met gebruik van soortgelijke materialen als de bestaande materialen. De voorschriften zullen
met deze bepalingen worden aangevuld.
6.

Er wordt gevraagd om de Molenbeek grafisch aan te duiden op het plan.
De Molenbeek is momenteel ingebuisd onder de voetbalvelden. De ligging is echter niet gekend. Het is
niet mogelijk om het exacte verloop weer te geven op plan.
De voorschriften bieden voldoende garanties voor het openleggen van de Molenbeek en hypothekeren
een potentieel toekomstige ligging niet. Tevens bieden zij de nodige garanties voor het vrijwaren van de
5m strook langsheen de beek.

Behandeling van het advies van Agentschap voor Natuur en Bos
1.

In het advies wordt opgemerkt dat de bestaande bebouwing in de ‘zone voor ecologisch
parkgebied’ behouden kan blijven. Het agentschap is van oordeel dat het parkgebied pas
gerealiseerd kan worden na een volledige verwijdering van de sportinfrastructuur, inclusief de
gebouwen.
In het RUP wordt het behoud van de bestaande kantine (i.e. circa de helft van de bestaande bebouwing
overeenkomstig de bouwvergunning van 1984) mogelijk gemaakt, waarbij een invulling met een sociaalrecreatieve functie afgestemd op park nagestreefd wordt. Het behoud van dit gebouw met de
vooropgestelde invulling vormt geen onmiddellijke bedreiging voor de ontwikkeling van het gebied als
ecologisch park. Het kan zelfs een meerwaarde bieden naar de bezoekers van het park. De gemeente
benadrukt dat uitsluitend de vergunde bebouwing in aanmerking komt.

2.

Er wordt gevraagd om een uitvoeringstermijn te koppelen aan de herlokalisatie van de
sportinfrastructuur en aan de inrichting van het parkgebied. Bij de inrichting dient een herstel
van de natuurlijke loop van de Molenbeek evenals de publieke toegankelijkheid van het park
beschouwd te worden als belangrijke aandachtspunten.
In de voorschriften is reeds een uitvoeringstermijn opgenomen voor de herlokalisatie van de
sportinfrastructuur (ten laatste 2014). De gemeente zal parallel hieraan het park inrichten. Het RUP dient
zich bijgevolg niet uit te spreken over de inrichtingstermijn van het gebied.
De aandachtspunten m.b.t. de inrichting van het park komen reeds aan bod in de voorschriften. Bij
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kan de gemeente steeds een advies vragen aan het
Agentschap voor Natuur en Bos.

3.

In het advies worden vragen gesteld bij de toegankelijkheid en de inrichting van de groene as
naar het kasteel van Ham.
Ook in het vroegere BPA Kasteel van Ham werd de parkbestemming van het gewestplan ter hoogte van
de ‘groene as’ overgenomen. Dit impliceert echter niet dat de as doorheen de tuinen moet toegankelijk
zijn. De zeer nabijgelegen openbare wegenis van de Salmlaan en d’Heuchinlaan garanderen de
doorwandelbaarheid van het gebied. De voorschriften en het grafisch plan voorzien uitsluitend een
zichtrelatie doorheen de tuinen en geen doorwandelbaarheid. Dit is nu reeds zo bepaald in de
voorschriften. De vraag rond toegankelijkheid doorheen de tuinen is bijgevolg zonder voorwerp. Daar de
gemeente zeker niet wenst over te gaan tot onteigening van de huidig geprivatiseerde delen, zal de
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volgende zin toegevoegd worden aan de voorschriften: “De bestaande vergunde private tuinen kunnen
behouden blijven met respect voor de zichtrelatie. ” De rest van de groene as kan behouden blijven en
waar nodig in het park van het kasteel van Ham gerealiseerd worden (cf. infra – punt 4).
4.

Het agentschap stelt de aanleg van een fiets- en voetgangersverbinding rond het kasteel van
Ham in vraag.
De aangeduide verbinding is een indicatieve aanduiding die naar de toekomst gerealiseerd kan worden.
De exacte positie van de verbinding ligt nog niet vast. De strook van 5 m biedt voldoende ruimte voor de
inrichting van een pad. In de voorschriften (art. 6.4) staat overigens duidelijk dat bij de aanleg van paden
rekening gehouden moet worden met natuurlijke gegevens zoals reliëf, aanwezige belangrijke bomen,
grachten...

Behandeling van het advies van The Brussels Airport Company (BIAC)
Het advies stelt dat een aantal percelen in eigendom van The Brussels Airport Company deels bestemd
worden als ‘zone voor aaneengesloten bebouwing’, terwijl deze bestemd dienen te worden als ‘zone voor
groen tapijt’.
De gronden die worden aangehaald zijn op het grafisch plan dat voorlopig werd aanvaard in de gemeenteraad
reeds bestemd als ‘zone voor groen tapijt’. Het bezwaar heeft dus geen voorwerp.
Behandeling van het advies van de gecoro
De gemeente kan zich niet zondermeer akkoord verklaren met alle elementen in het advies van de gecoro inzake
de behandeling van de adviezen en bezwaren uitgebracht in kader van het openbaar onderzoek.
De gemeente motiveert hieronder waarom zij niet ingaat op een aantal elementen van het advies:
-

het herlokaliseren van de zone voor groene speelruimte naar het binnengebied tussen de bebouwing
langsheen de Nieuwstraat, de Artoisstraat en de Deprooststraat. De gemeente wenst de sociale
controle op deze speelruimte maximaal open te houden. Bijgevolg opteert zij voor een gebied dat niet
is ingesloten maar maximaal zichtbaar is vanuit het openbaar domein en de aanpalende voetweg.
Tevens wenst de gemeente daarbij te verhinderen dat de privacy van aanpalende buurtbewoners
geschonden wordt. De gemeente wenst geen private tuinen te onteigenen noch vergunde
verkavelingen te wijzigen om dit speelplein te realiseren. De gemeente stelt ook vast dat de
speelruimte nu ook al buiten de aanvliegzone ligt en gesitueerd is in een hoek van de zone voor park
en groen tapijt;

-

het volledig bestemmen voor zone voor aaneengesloten bebouwing van het perceel gelegen op de
hoek van de Van Frachenlaan/Fuérisonplaats en de Bruyneelstraat. De gemeente stelt dat dit RUP
duidelijk tot doel heeft om langsheen een beperkt deel van de Van Frachenlaan en ter hoogte van de
Fuérisonplaats het karakter van gesloten bebouwing door te trekken tot op de hoek met de
Bruyneelstraat. Om het bestaande karakter van overwegend open bebouwing in de Bruyneelstraat te
bewaren, wordt de ‘zone voor gesloten bebouwing’ doelbewust niet over de volledige diepte van het
zeer ruime hoekperceel doorgetrokken. Bijgevolg kunnen ook uitsluitend aan de kant van de Van
Frachenlaan/Fuérisonplaats 3 lagen worden gerealiseerd in het hoekgebouw. Betreffende zone heeft
een diepte van 25 m (kant Bruyneelstraat binnen bestemming ‘zone voor aaneengesloten bebouwing’)
op een lengte langsheen de as Van Frachenlaan/Fuérisonplaats van meer dan 30 m. De voorschriften
maken hier een zeer degelijk hoekgebouw mogelijk! Dit beantwoordt nu al aan het voorstel van de
gecoro om “een hoekuitstraling” te verkrijgen. De gemeente wenst de Bruyneelstraat niet verder in te
vullen met aaneengesloten bebouwing, daarom werd in deze straat verder geopteerd voor zone voor
open bebouwing. Deze optie kadert integraal in de visie van het structuurplan om in het gebied rond
het Kasteel van Ham niet verder te verdichten. De voorziene bestemming voor de hoek staat nu de
nodige bebouwbaarheid van het hoekperceel toe waarbij zelfs meergezinswoningen kunnen
gerealiseerd worden, doch uitsluitend georiënteerd langsheen de as van de Van
Frachenlaan/Fuérisonplaats. Dit impliceert een belangrijke meerwaarde voor het perceel in
vergelijking met de bestaande toestand. Gezien de omvang van het perceel is het bovendien mogelijk
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om ook een open bebouwing te realiseren langsheen de Bruyneelstraat. Dergelijke open bebouwing
kadert in de visie van minder verdichting en sluit aan bij het beeld van de open bebouwing van de
Bruyneelstraat;
-

optie om de aantakking van de voetweg ter hoogte van de aansluiting met de Van Frachenlaan
(perceel 392h): recht te trekken (het betreft de huidige rechte aantakking op de Van Frachenlaan): de
gemeente wenst de plannen niet aan te passen om deze voetweg recht (op het plan dus scheef) te
trekken omdat de huidige intekening een rechte aantakking realiseert met de Van Frachenlaan wat om
verkeerskundige (veiligheid) redenen de voorkeur verdient op een haakse aansluiting. Fietsers worden
door de configuratie er op attent gemaakt dat zij snelheid moeten minderen en op het hogere
wegennet aansluiten. Wat het mogelijk omploegen van het wegje betreft, wijst de gemeente erop dat
zij hier een degelijke voetweg zal realiseren, in natuurlijke of halfverharde materialen en toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. Het zal dus geen “aangetrapt” aardewegje betreffen dat gemakkelijk
omploegbaar kan zijn. De gemeente zal inzake de vrijwaring van de door haar aangelegde voetwegen
desnoods haar politionele bevoegdheid uitoefenen.

De overige adviezen van de gecoro worden gevolgd en de nodige verduidelijkingen worden aangebracht in
de teksten.
De gemeente zal dus:
het grafisch plan ongewijzigd laten;
het plan bestaande toestand aanvullen met de vergunningentoestand betreffende de bebouwing in de
zone voor ecologisch parkgebied;
de voorschriften aanvullen met:
o een formulering aangaande afsluitingen;
o een aanvulling aangaande behoud en verbouwing van de bebouwing in het ecologisch
parkgebied;
een verduidelijking inzake parkeervoorzieningen in de tuinen, concreet beperkt tot de opritten;
een verduidelijking aangaande de zichtrelatie in de private tuinen aanpalend aan het Kasteel
van Ham en het behoud van de private tuinen in de zone voor park;
o een verduidelijking aangaande het toestaan van 3 bouwlagen op de hoekpercelen van specifiek
vermelde straten;
de nodige aanvullingen en verduidelijkingen aanbrengen in de toelichtingsnota.
o
o

-

10.2.

RUP Wijk Centrum

10.2.1. Administratieve inlichtingen
Datum van het Besluit van de Gemeenteraad houdende de beslissing van het opmaken van het plan.
29/01/1988
24/04/2008

Besluit tot opmaak van het BPA Wijk Centrum
Besluit tot verderzetting van het BPA als RUP

Datum van het Besluit van de Gemeenteraad houdende de voorlopige aanvaarding van het ontwerpplan.
26/06/2008
10.2.2. Bijkomende inlichtingen i.v.m. wijziging en opmaak rooilijnplannen
De aanpassing van de bestaande rooilijnplannen en de opmaak van nieuwe rooilijnen in uitvoering van het RUP
Wijk Centrum zal niet parallel verlopen aan de procedure van het RUP, maar zal worden uitgevoerd na de
goedkeuring van dit RUP. De gemeente zal hiertoe de geëigende procedure voeren en de nodige
gemeenteraadsbeslissingen nemen.

10.2.3. Adviezen van de beheerders van de wegenis
De afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant van het Agentschap Wegen en Verkeer heeft geen opmerkingen
in verband met het RUP “Wijk Centrum”.
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10.2.4. Bijkomende inlichtingen vanuit de plenaire vergadering (dd. 07/05/2008)
Het verslag van de vergadering en de schriftelijke adviezen wordt toegevoegd als bijlage aan de toelichtingsnota.
De adviezen werden in belangrijke mate verwerkt in het dossier. Een groot deel van de bemerkingen werden
besproken in de plenaire vergadering en komen aan bod in het verslag. De overige worden in wat hierna volgt
behandeld.
Advies Provincie
De provincie benadrukt in haar advies dat de bedrijfszone PG-L een lokaal karakter dient te behouden. De
voorschriften bieden naar hun inzien onvoldoende garanties voor de uitwerking als lokale bedrijvenzone. Eén van
de pijnpunten volgens hen is dat de grens van de zone met de Omleidingsweg uitgebouwd kan worden tot een
zichtlocatie voor de aanwezige bedrijven. Om het lokale karakter van de zone te waarborgen is de provincie van
mening dat deze uitwerking tot zichtlocatie vermeden dient te worden. Het accent op lokaal bedrijf impliceert niet
dat een lokaal bedrijf zich niet zou mogen profileren qua zichtrelatie naar de Omleidingsweg. De ontwikkeling van
deze rand tot een zichtlocatie houdt in feite zelfs voornamelijk voordelen in voor het bedrijventerrein. Het biedt de
kans om aan deze rand van de bedrijfssite nog een zekere ruimtelijke kwaliteit te koppelen. Indien een inrichting
als zichtlocatie niet toegestaan wordt, zal deze zijde van de PG-L zone hoogstwaarschijnlijk ingericht worden als
‘achterkant’ van de bedrijvenzone. Laatstgenoemde ontwikkeling zou enkel nadelig zou zijn voor de beeldwaarde
van de site.
Advies Agentschap voor Natuur en Bos
Het agentschap merkt op dat de bufferzone omheen de bedrijvenzone PG-L in het RUP niet vastgelegd wordt op
het grafisch plan, doch afgedwongen dient te worden in de bouwvergunning, verleend voor de randpercelen van
het gebied, of in het indelingsplan dat opgesteld wordt naar aanleiding van een onteigeningsplan. Het agentschap
is van oordeel dat deze buffer vastgelegd dient te worden. Deze buffer werd nu verwerkt in de voorschriften en op
het grafisch plan.
Aansluitend op het voorgaande pleit het agentschap voor een rechtstreekse groenverbinding met de ‘zone voor
buurtpark’. Op deze manier worden volgens het agentschap binnen het plangebied beter functionerende
groenstructuren gerealiseerd. De buffer en de voorgestelde verbinding zullen echter ten gevolge van hun
beperkte omvang maar vooral omwille van de aard van hun omgeving steeds weinig tot geen ecologische waarde
hebben. Bijkomend hypothekeert deze verbinding de voorziene ontsluiting van de lokale handel in de ‘zone voor
handelsvestigingen’ via de zone PG-L. Deze ontsluiting was een belangrijke voorwaarde bij de inrichting van de
zone PG-L omdat de verkeersleefbaarheid van het dorp zo aanzienlijk kan verbeterd worden. Om deze redenen
werd deze verbinding niet verwerkt in het RUP.
Advies Agentschap Onroerend Erfgoed
Het agentschap is van oordeel dat de voorschriften van de ‘zone voor aaneengesloten bebouwing’ relatief grote
volumes toelaten, wat hun inziens in conflict is met het herwaarderen van de pleinwand rondom de kerk. Het
agentschap is van mening dat de voorschriften voor de bebouwing op deze locatie afgestemd moet worden op de
huidige bebouwing, en wenst derhalve dat de voorschriften voor de zone rond de kerk opgenomen worden in een
apart artikel.
Er dient te worden verduidelijkt dat voor de bebouwing rondom de kerk de voorschriften voor de ‘zone voor
aaneengesloten bebouwing’ niet zonder meer van toepassing zijn. Voor deze gebouwen geldt eveneens de
overdruk ‘opbouw pleinrand’. Door middel van deze overdruk worden ten opzichte van de algemene voorschriften
voor de zone bijkomende beperkingen opgelegd aan de bebouwing. Op deze manier wordt vermeden dat de
bebouwing rondom het plein buitenproportionele vormen aanneemt. Tevens wordt zo een kwalitatieve inpassing
van de bebouwing in de omgeving gegarandeerd.

10.2.5. Resultaat van het openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek vond plaats van 08/12/2008 tot 09/02/2009 10 .
10

In de periode 22/07/08 tot 22/09/08 werd een eerste openbaar onderzoek georganiseerd. Wegens fout bij
publicatie door het BS diende dit openbaar onderzoek hernomen te worden. De gemeente heeft aanvaard om de
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De gemeente heeft advies gevraagd aan:
Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend erfgoed Vlaanderen (RWO);
Provincie Vlaams-Brabant;
Agentschap Natuur en Bos (ANB);
BIAC.
Alle instanties hebben advies uitgebracht.
Daarnaast werd er 3 bezwaarschriften ingediend. De gemeente voegt alle adviezen en bezwaren bij het dossier.

10.2.6. Advies van de Gecoro mbt de ingediende adviezen en bezwaren
Het advies van de gecoro met bijlagen wordt door de gemeente als bijlage bij het dossier gevoegd.

10.2.7. Advies van het College van burgemeester en schepenen inzake bezwaren en adviezen
ingevolge het openbaar onderzoek
De gemeente heeft kennisgenomen van het advies van RWO, provincie Vlaams-Brabant, ANB en BIAC evenals
van het standpunt van de gecoro. De gemeente doet volgende voorstellen in verband met de behandeling van
deze adviezen en het al dan niet tegemoet komen aan de ingediende bezwaren.
Behandeling van het advies Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend erfgoed Vlaanderen
Voorwaardelijk gunstig, met volgende opmerkingen:
1.

Het Agentschap R-O Vlaanderen kan de keuze voor het inplanten van een stelplaats voor De Lijn
enkel ondersteunen indien:
-

uit een ruimtelijk onderbouwd locatieonderzoek blijkt dat deze locatie effectief de meest
geschikte is (nog niet uitgevoerd);
de relatie met de behoefte aan lokaal bedrijventerrein duidelijker toegelicht wordt.
Er wordt daarbij benadrukt dat – ondanks het feit dat in de toelichtende bepalingen verwezen
wordt naar deze randvoorwaarden – de realisatie van de stelplaats wel mogelijk is volgens de
verordenende bepalingen.
De gemeente zal expliciet bij de hoofdbestemming opnemen dat een door het Agentschap Ruimtelijke
Ordening en Onroerend erfgoed goedgekeurd locatieonderzoek moet worden voorgelegd.
De gemeente heeft aangaande de behoefte aan ruimte voor lokale bedrijvigheid in de toelichtingsnota
een uitgebreide toelichting opgenomen binnen deel B – specifieke elementen voor de RUP’s onder punt
8 “Impact van een eventuele inplanting van een stelplaats voor de Lijn op het aanbod van zones voor
lokale bedrijvigheid op gemeentelijk niveau” (p.56-57 van de toelichtingsnota versie GR1 2008). Deze
werd nog aangevuld met relatie tot het totale aanbod.
Behandeling van het advies van de Provincie Vlaams-Brabant
De provincie heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht, met opmerkingen. Een aantal aanpassingen
werden ingevolge dit advies uitgevoerd. Volgende aandachtspunten werden niet zondermeer ingevolgd en
worden bijgevolg verder verduidelijkt, gemotiveerd en/of gekaderd in de documenten van het RUP zoals dit
voorlopig werd aanvaard in de gemeenteraad en onderwerp uitmaakte van het openbaar onderzoek.
1.

In de zone ‘wonen in het binnengebied Coenenstraat’ (art. 5.4.) worden 3 bouwlagen mogelijk
gemaakt, doch hier wordt geen rekening mee gehouden in de voorschriften m.b.t. de
bouwhoogte.
Het is duidelijk uit de voorschriften in art. 5.4 dat de derde bouwlaag steeds het dak of de dakverdieping
betreft. Bijgevolg is er geen contradictie met de formulering van de bouwhoogte. Om enige
onduidelijkheid in interpretatie omtrent deze ‘derde bouwlaag’ te vermijden, zullen in de zin “het is
toegestaan in de derde bouwlaag of de dakverdieping …” de woorden “de derde bouwlaag of” geschrapt
worden.

bezwaren ingediend tijdens dit eerste openbaar onderzoek integraal te behandelen na het tweede openbaar
onderzoek.
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2.

3.

In de voorafgaande bepalingen m.b.t. de woonzones (art. 5.1) wordt gesteld dat bij nieuwbouw
voldoende parkeervoorzieningen moeten worden ingericht hetzij in het gebouw, hetzij in de
onbebouwde ruimte. In de bepalingen voor de onbebouwde ruimte wordt over het voorgaande
echter niets gesteld, waardoor onduidelijkheid bestaat wat effectief mogelijk en toegestaan is.
Het is de bedoeling dat garages voorzien worden binnen de woning. Parkeervoorzieningen in open lucht
zijn steeds toegelaten op de opritten of bij meergezinswoningen beperkt in de onbebouwde ruimte. De
gemeente wenst geen garageboxen in de tuinen te voorzien. De nodige verduidelijkingen zullen
opgenomen worden in de voorschriften.
Er dient vermeden te worden dat de grens met de Omleidingsweg uitgebouwd wordt als
zichtlocatie. Hiertoe worden nu onvoldoende garanties geboden in het RUP.
Vanuit de formulering van de bestemming, en vanuit de inrichting van de perceelsstructuur worden er
voldoende garanties gegeven worden op lokale bedrijvigheid. Vanuit de bestemmingsvoorschriften
worden bedrijven die zich enten op zichtlocaties (winkels, groothandels, grootschalige kantoren en
dergelijke) expliciet geweerd. De gemeente zal bijkomend in de voorschriften opnemen dat de bedrijven
zich functioneel en publicitair dienen te richten naar de interne ontsluitingswegen van de bedrijvenzone
en niet naar de Omleiding.

Behandeling van het advies van Agentschap voor Natuur en Bos
1.

Het agentschap stelt dat er geen bufferzone voor de bedrijvenzone PG-L op het grafisch plan
bepaald wordt, en stelt voor om:
-

een bufferzone met een breedte van 15 m te voorzien;
bij voorkeur ook een rechtstreekse verbinding tussen de buffer en de ‘zone voor buurtpark’
te voorzien. De projectontwikkelaar dient hiertoe op het indelingsplan voor de zone een
gemeenschappelijke groenstructuur te voorzien.

De gemeente stelt vast dat op de laatste versie van het grafisch plan, welke onderwerp uitmaakte van
het openbaar onderzoek, reeds een ‘bufferzone – groenbuffer PG-L’ opgenomen is tussen ‘de
bedrijfszone PG-L’ en de ‘zone voor aaneengesloten bebouwing’ met een breedte van 15 m. Het

2.

bezwaar is bijgevolg zonder voorwerp.
Het voorstel om in een indelingsplan voor de zone een gemeenschappelijke groenstructuur te voorzien
die een verbinding realiseert tussen de bufferzone en de ‘zone voor buurtpark’ met als doel te komen tot
een beter functionerende groenstructuur hypothekeert integraal doel en functioneren van een
bedrijvenzone. Bedrijvenzones staan ten dienste van de lokale economie en dienen binnen hun
geëigende zoneringen de nodige faciliteiten te krijgen om optimaal te kunnen functioneren met een
zuinig ruimtegebruik. Bijkomende groenstructuren doorheen de zone PG-L hypothekeren deze
optimalisatie. Het RUP voorziet wel dat de zone adequaat gebufferd wordt ten opzichte van de
omliggende woonomgeving en waar visueel-landschappelijk vereist ook langsheen de Omleidingsweg.
De zone voor handelsvestigingen dient ontsloten te worden via de bedrijvenzone PG-L. Op deze wijze
wenst de gemeente maximaal het zwaar en veelvuldig verkeer uit haar dorpskern te weren, en uit haar
woongebieden. Het organiseren van een functionele groenstructuur zonder de optimalisatie van de
bedrijvenzone PG-L in gevaar te brengen, kan alleen maar verlopen langsheen de bestemmingsgrens
met de zone voor handelsvestigingen. Dit zal dus de opties voor de ontsluiting van deze zone volledig
hypothekeren.
Er wordt opgemerkt dat op de berm langs de Omleiding rekening gehouden moet worden met
zichten op achterkanten van de bedrijven, mogelijk met opslag in open lucht. Het agentschap
doet de suggestie om eerder te opteren voor een smalle, harde rand ten voordele van meer
ruimte voor groen langs de ontsluitingsweg en de grens met woonpercelen in de Mulslaan.
Het RUP voorziet nu reeds in deze mogelijkheid. In de voorschriften voor de inrichting van onbebouwde
ruimte van de bedrijvenzone wordt de landschappelijk-visuele inkadering van het bedrijventerrein
opgenomen als randvoorwaarde voor de ontwikkeling. Hierin wordt expliciet gesteld dat in geval de
bedrijfsactiviteiten afbreuk doen aan de beeldwaarde van de bedrijvenzone (bijv. opslag in open lucht),
deze gebufferd dienen te worden. Deze buffering kan o.a. gerealiseerd worden in de vorm van een
groenscherm, een groene bufferstrook, een afsluiting in combinatie met groenvoorzieningen, etc. De
gemeente streeft kwalitatieve architectuur na en dergelijke bebouwing moet niet “verstopt” worden.
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3.

4.

Bovendien hebben de gebouwen een belangrijke bufferfunctie tegen de lawaaihinder van de luchthaven.
Het gebruik van geluidsabsorberende materialen wordt vooropgesteld. De bebouwing moet bijgevolg zo
weinig mogelijk worden afgeschermd.
Het agentschap bemerkt dat in de voorschriften voor de bufferzone verhardingen toegestaan
worden voor o.a. het onderhoud van de gebouwen, en stelt dat deze visueel bufferende functie in
het gedrang brengen.
De breedte van de volledige buffer bedraagt 15m. De verhardingen in functie van het onderhoud en
brandwegen worden uitsluitend toegestaan in de eerste 5m aansluitend bij de bedrijfszone, en dan nog
uitsluitend indien dit vereist is. Dit houdt in dat er nog een doorlopende strook van 10m volledig beplant
wordt. Deze garandeert reeds een afdoende visuele buffering. Bovendien is het zo dat de delen van de
5m brede strook die niet benut worden voor onderhoudswegen volledig beplant dienen te worden, en als
dusdanig ook bijdragen tot de bufferende werking.
Het agentschap haalt aan dat voor de percelen 374x, 374g, 374f, 374m en 362s het artikel 90bis
van het Bosdecreet van toepassing is.
Dit RUP doet geen afbreuk aan het bosdecreet. Het bosdecreet blijft van toepassing.

Behandeling van het advies van The Brussels Airport Company (BIAC)
Het advies stelt dat een aantal percelen in eigendom van The Brussels Airport Company deels bestemd
worden als ‘zone voor aaneengesloten bebouwing’, terwijl deze bestemd dienen te worden als ‘zone voor
groen tapijt’.
De gronden die worden aangehaald zijn op het grafisch plan dat voorlopig werd aanvaard in de gemeenteraad
reeds bestemd als ‘zone voor groen tapijt’. Het bezwaar heeft dus geen voorwerp.
Behandeling van het advies van de gecoro
De gemeente kan zich niet zondermeer akkoord verklaren met alle elementen in het advies van de gecoro inzake
de behandeling van de adviezen en bezwaren uitgebracht in kader van het openbaar onderzoek.
De gemeente motiveert hieronder waarom zij niet ingaat op een aantal elementen van het advies:
-

Het aanleggen van een buffer in de KMO-zone langs de omleidingsweg ook als buffering tegen de
zichtlocatie: de gemeente wijst erop dat:

-

o

het RUP nu reeds voorziet in de mogelijkheid van buffering want in de voorschriften voor de
inrichting van onbebouwde ruimte van de bedrijvenzone wordt de landschappelijk-visuele
inkadering van het bedrijventerrein opgenomen als randvoorwaarde voor de ontwikkeling.
Hierin wordt expliciet gesteld dat in geval de bedrijfsactiviteiten afbreuk doen aan de
beeldwaarde van de bedrijvenzone (bijv. opslag in open lucht), deze gebufferd dienen te
worden. Deze buffering kan o.a. gerealiseerd worden in de vorm van een groenscherm, een
groene bufferstrook, een afsluiting in combinatie met groenvoorzieningen, etc. De gemeente
streeft kwalitatieve architectuur na en dergelijke bebouwing moet niet “verstopt” worden.
Bovendien hebben de gebouwen een belangrijke bufferfunctie tegen de lawaaihinder van de
luchthaven. Het gebruik van geluidsabsorberende materialen wordt vooropgesteld. De
bebouwing moet bijgevolg zo weinig mogelijk worden afgeschermd;

o

aangaande de zichtlocatie zal de gemeente – zoals aangegeven bij de behandeling van het
advies van de provincie – de voorschriften aanvullen om meer garanties te bieden om te
voorkomen dat de zone als zichtlocatie wordt aangewend. De aard van de bedrijven (zie
huidige bestemmingsvoorschriften) en bijkomende voorschriften inzake inplanting, vormgeving
en publiciteit zullen de nodige garanties bieden;

de gecoro stelt dat het belangrijk is dat erfdienstbaarheden en garages aansluiten op de openbare
wegenis van het project Coenenstraat en stelt hiertoe een aanpassing van de bestemmingen voor: de
gemeente stelt vast dat het huidige grafisch plan hier nu al aan voldoet. De gecoro heeft zich in zijn
advies laten leiden door een schets met voorbeeld van een mogelijke inrichting van het gebied
Coenenstraat uit de toelichtingsnota. In deze schets wordt binnen de bestemming zone voor openbare
lokale wegenis een buurtparkje ingetekend wat de mogelijke toegang tot enkele percelen kan
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hypothekeren. Deze schets is echter niet bindend – het grafische plan is wel bindend – en bijgevolg is
er geen reden tot aanpassing van het grafisch plan;
-

de gecoro vraagt een grondige studie over verkeersveiligheid en aangepaste maatregelen om deze te
verzekeren: de gemeente stelt dat deze studie geen deel moet uitmaken van het RUP. Eventuele
maatregelen moeten genomen worden bij de ontwikkeling van de bedrijvenzone indien deze
maatregelen nodig zouden blijken. De huidige verkeerssituatie geeft geen indicaties dat er geen vlotte
afwikkeling van het verkeer mogelijk zou zijn. De gemeente stelt ook vast dat de aantakking op de
Kortenbergsesteenweg is ingeplant op minimaal 50 m van de rotonde met de Omleiding en op ruim 70
m van het kruispunt met de Gorislaan. Deze afstanden laten een veilige aansluiting toe. Bij de
inrichting van de aantakking zijn eveneens de voorschriften van openbare wegenis van toepassing;
Deze voorschriften stellen ondermeer: “De inrichting van de openbare wegenis moet steeds
gebaseerd zijn op het visueel samenhangende totaalbeeld van de verblijfsruimte, infrastructuren en
voorzieningen in de omgeving met speciale aandacht voor een verkeersveilige verblijfsfunctie en
kwalitatief en duurzaam materiaalgebruik. Bij de inrichting moet voldoende aandacht worden
geschonken aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Voorzieningen eigen aan de openbare
wegenis zoals verlichting, signalisatie, nutsleidingen, etc. zijn toegelaten”. De stedenbouwkundige
aanvraag zal ook hier aan getoetst worden.

De overige adviezen van de gecoro worden gevolgd en de nodige verduidelijkingen worden aangebracht in
de teksten.
De gemeente zal dus:
het grafisch plan ongewijzigd laten;
het plan bestaande toestand ongewijzigd laten;
de voorschriften aanvullen met:
o een formulering aangaande afsluitingen;
o een aanvulling aangaande restricties inzake het mogelijk functioneel en publicitair misbruiken
van de bedrijvenzone als zichtlocatie;
o de bindende vermelding van een door RWO goedgekeurd locatieonderzoek voor de stelplaats
van De Lijn;
o een verduidelijking inzake parkeervoorzieningen in de tuinen, concreet beperkt tot de opritten
en beperkt in onbebouwde ruimte van aaneengesloten bebouwing;
o een verduidelijking aangaande het toestaan van 3 bouwlagen en woonlagen op de
hoekpercelen van specifiek vermelde straten.
Opgemaakt door ondergetekende ontwerper te Steenokkerzeel

Ann Lambrechts,
Erkend ruimtelijk planner

D+A Consult
Gemeente Steenokkerzeel

74

Toelichtingsnota RUP Kasteel van Ham en RUP Wijk Centrum
versie GR2 2009

STRATEGISCH PROJECT - INVESTEREN IN EEN LEEFBAAR CENTRUM

BIJLAGEN
Overzicht van de afwijkingen van het gewestplan
- RUP Kasteel van Ham
- RUP Wijk centrum
Verslag en adviezen van de plenaire vergadering dd. 07-05-2008

D+A Consult
Gemeente Steenokkerzeel

Toelichtingsnota RUP Kasteel van Ham en RUP Wijk Centrum
75

versie GR2 2009

