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1. SITUERING EN PROBLEEMOMSCHRIJVING
1.1

LIGGING PLANGEBIED

Meso-benadering
De deelkern Melsbroek van de gemeente Steenokkerzeel is een typische landelijke kern. De
aanwezigheid van enerzijds de luchthaven en haar ontwikkelingen en anderzijds het militaire domein
geven deze kern een duidelijk bovenlokaal karakter. De ruimte daar vraagt om geen verdere
grootschalige invullingen, enkel lokaal gerichte projecten die kernversterkend werken zijn welkom.
Het plangebied bevindt zich langs de Steenwagenstraat met enkele woningen in een overwegend open
ruimte, ingeklemd tussen een toekomstige KMO-zone voorzien op het gewestplan, de
Haachtsesteenweg en de ontwikkelingen van Cargo aan de overzijde van de steenweg.
De ruimte is een restant van het agrarisch gebied met weinig of geen begroeiing buiten enkele
aangeplante struiken en bomen aan de kant van de luchthavenlaan. Het gebied wordt begrensd door
drukke verkeersassen en een grootschalig kruispunt gericht op het op- en afrittencomplex van de
autosnelweg.

1.2

BEGRENZING VAN HET RUP

Ruimtelijk detail
De restzone wordt aan een zijde begrensd door woningen en bedrijven en aan de andere zijde door de verkeersinfrastructuur, de Haachtsesteenweg richting E19.
Het gebied is bereikbaar vanuit het centrum via de Steenwagenstraat, welke loopt tot aan de hoevewoning en die de bebouwde zone aan deze zijde afbakent. Het terrein wordt afgeboord door een
lokale buurtweg nr. 1.
De site is deels gelegen in een gebied gebruikt door de landbouw en voor een zeer beperkt deel in de diepe tuinzone van de bestaande woningen. Het gebied is nabij de kern gelegen en bereikbaar
voor langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer.
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1.3

PROBLEEMSTELLING

Herlokalisatie voetbalvelden
De bestaande voetbalvelden van Melsbroek zijn gelegen op de terreinen van Brussels airport. Op vraag van Brussels airport moeten de velden worden geherlokaliseerd naar een ander terrein. Het
principe is om de recreatiegebieden zo dicht mogelijk tegen de woonkernen te voorzien zodat deze gebundeld kunnen worden en vlot bereikbaar zijn voor fietsers en voetgangers.
In het goedgekeurd GRS werden diverse locaties onderzocht. Op basis van deze resultaten en afwegingen werd het huidige plangebied voorgesteld. Het agrarisch gebied is een restruimte
aansluitend bij de kern van Melsbroek die uitermate geschikt is voor de locatie van deze recreatieruimte.
Jeugdvoorziening
Uit het Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) blijkt dat de huidige infrastructuur, gelegen in het centrum, niet voldoet aan de huidige eisen: te veel geluidsoverlast, burenhinder, onvoldoende
infrastructuur enz. Zo ontstond de vraag naar verbetering en indien mogelijk zelfs een herlokalisatie van de jeugdvoorziening te Steenokkerezeel centrum.1
De huidige ligging nabij een woonkern levert heel wat hinder op en bemoeilijkt het programmaren en uitvoeren van activiteiten voor het jeugdcentrum . De nieuwe locatie van de voetbalterreinen
en de voorziene infrastructuur zijn gezschikt om gebundeld gemeenschappelijk gebruik van deze ruimte te voorzien.
Besluit
Het combineren van beide ruimtevragen, voetbalvelden en jeugdvoorziening, levert volgende voordelen op:
- duurzaam ruimtegebruik;
- bundeling van infrastructuren wat de aanleg, het beheer en onderhoud eenvoudig maakt en de kosten beperkt;
- de centrale ligging tov de kern;
- het gemeenschappelijk gebruik van de groene ruimte, de parkeerfaciliteiten en de bereikbaarheid te voet en per fiets;
- de hinder voor de omwonenden wordt tot een minimum beperkt.
De oorspronkelijke ruimte zoals voorzien in het GRS wordt uitgebreid met de ruimtebehoefte voor een jeugdcentrum en haar werking: bijkomend 59a59ca.

1.4

BESLUIT

Het RUP is een concrete uitvoering van een van de ruimtelijke acties vervat in het richtinggevend deel en voorgesteld in het bindend gedeelte van het goedgekeurd GRS:2 “ bindende bepaling
nr.8: een nieuwe locatie voor Melsbroek. De gemeente zal een RUP opmaken voor de nieuwe locatie voor recreatie- en sportvoorzieningen in Melsbroek.” De bijkomende ruimte voor
jeugdvoorziening, het bundelen van de jeugdinfrastructuur en het voorzien van een jeugdlocatie te Melsbroek staat vermeld in het richting gevend deel van het GRS. 3
1
2

Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010, jeugddienst, gemeente Steenokkerzeel, 2008
Besluit van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant van 24 mei 2007, houdende de goedkeuring van het GRS van de gemeente Steenokkerzeel.
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Fotoplan

2.

ANALYSE FEITELIJKE SITUATIE
2.1

RUIMTELIJKE CONTEXT

Steenokkerzeel – buitengebied in de Vlaamse Ruit
Steenokkerzeel ligt in de Vlaamse Ruit die gevormd wordt door de grote steden Antwerpen, Brussel en Gent en de vier regionale steden Leuven, Mechelen, Aalst en St. Niklaas. Dit gebied wordt
aanzien als één van de zes structuurbepalende stedelijke regio’s van internationale betekenis. Het gebied heeft aldus in Noordwest-Europees verband een grootstedelijke reikwijdte en is van
internationaal economisch belang voor Vlaanderen. Het is een morfologisch en functioneel verstedelijkt gebied waarin aaneengesloten suburbane zones, residentiële kernen, concentraties van
economische activiteiten voorkomen evenals versnipperde open ruimtegebieden tussen fragmenten met een stedelijk karakter. Steenokkerzeel ligt hierin ten noordoosten van Brussel, langs de
as Brussel- Mechelen-Antwerpen.
Er heeft zich tussen de belangrijkste steden van dit stedelijk kerngebied een dicht en hoogwaardig net van infrastructuren gevormd dat zorgt voor onderlinge verbindingen en verbindingen met de
andere internationale stedelijke netwerken en grote steden.
De aanwezigheid van zulke infrastructuren, zoals de autosnelwegen (R0 en A1/E19), de waterwegen zoals het kanaal Brussel - Schelde, de spoorwegen (HST-lijn en spoorlijn Brussel Antwerpen) en vooral de internationale luchthaven hebben de ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied van Steenokkerzeel beï nvloed en doen dit tot op heden nog steeds.
Nederzettingspatroon
Er kunnen op het grondgebied van Steenokkerzeel momenteel drie grote zones onderscheiden worden, die overeen komen met de deelgemeenten:
– een dicht bebouwd gebied van de hoofdgemeente Steenokkerzeel, langgerekt van vorm, dat zich uitstrekt vanaf de N21 - Haachtsesteenweg tot iets voorbij de kruising van de Van Frachenlaan
met de Kortenbergsesteenweg (verkavelingen rond de kern);
– de dichte woonkern van de deelgemeente Melsbroek, die zich zelfstandig ontwikkelde ten noorden van de N21;
– de kern van Perk die zich ontwikkelde ten westen van de N227 - Tervuursesteenweg en ten zuiden van de Vilvoordsesteenweg, en nog een vrij landelijk karakter heeft.
De kern van Melsbroek kende een ontwikkeling die eerst noordwaarts parallel liep met de N21, later tot aan deze laatste uitgroeide door de luchthaven van Melsbroek en recenter door de
bedrijven en de residentiële aangroei. Melsbroek is omgeven door de grootinfrastructuren van de luchthaven (met luchthavengebonden bedrijvenzones zoals Cargo) en de E19 met op- en afrit
aan de N211. Hier geldt ook een sterke economische beï nvloeding (verkeersinfrastructuur, bedrijven), waardoor de functionele relatie met het omgevende landschap fel aangetast is. Vanuit het
historische centrum van de landelijke woonkern vertrekken een aantal woonlinten, gelegen langsheen de belangrijkste wegenstructuren. Ten noorden van de gemeente wordt het landschap
geconfronteerd met verspreide bebouwing met grotere concentraties ter hoogte van Huinhoven en vooral Boekt. Boekt is een uitloper van bebouwing die morfologisch bij de buurgemeente
Elewijt behoort.Belangrijke verkeersinfrastructuren bepalen mee het beeld van de bestaande ruimtelijke structuur. De N21 loopt doorheen Steenokkerzeel van oost naar west en de N227 van
noord naar zuid. Een klein deel van de E19 loopt over Perk en de N211 verbindt de gemeente en de luchthaven met de E19 te Melsbroek. Langs hier is de Ring rond Brussel (R0) bereikbaar. De
N227, die een noord-zuid oriëntatie kent, vertrekt in Steenokkerzeel-centrum en loopt zuidwaarts naar Kortenberg en de E40.Deze weg zorgt eveneens voor de aansluiting met de A1/E19 over
Elewijt/Zemst.
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2.2
2.2.1

RUIMTELIJKE CONTEXT PLANGEBIED

MELSBROEK BEHOORT TOT DE DEELRUIMTE MELSBROEK

De volgende deelruimten kunnen in de gemeente Steenokkerzeel onderscheiden worden:
- Steenokkerzeel en de open ruimte oost;
- Open ruimte noord;
- Melsbroek;
- De luchthaven en de steenwegen.
Melsbroek komt als een afzonderlijke ruimtelijke entiteit naar voor en wordt niet samen behandeld met de ‘open ruimte noord’. De aanwezigheid van het militaire domein, de
steenwegontwikkeling, de golf, de MS-kliniek, het rust- en verzorgingstehuis, de nabijheid van Cargo en het op- en afrittencomplex van de E19 tillen Melsbroek uit boven het zuiver lokaal gegeven
dat zo kenmerkend is voor de open ruimte noord.
Het centrum van Melsbroek is de tweede belangrijkste woonkern van de gemeente. Het aaneengesloten centrum heeft een uitgestrekter karakter dan Perk door de verschillende onbebouwde
binnengebieden, met enkele voorzieningen (handel, scholen, horeca, de MS-kliniek…). Een lintvormige ontwikkeling deed zich voor langs de Machelsesteenweg en de Perksesteenweg
waardoor het langgerekte karakter parallel met de N21 ontstond. Wel sluit het dichte wegennet aan tot aan de N21 waar de laatste jaren een verdichting van de bebouwing plaatsvindt. Langs de
steenweg en rond het historisch centrum wordt een hogere woningdichtheid waargenomen, terwijl daarbuiten lagere dichtheden genoteerd worden (residentiële en landelijke bebouwing). De
deelruimte bezit een openheid die aansluit bij het Floordambos. Langs de N21 liggen diverse kleinschalige bedrijventerreinen.
Melsbroek centrum
Melsbroek centrum is gelegen ten noorden van de N21 - Haachtsesteenweg langs de Sellaerstraat en de Kerkstraat. Melsbroek is bereikbaar via de Stationslaan en de Geerensstraat vanaf de N21
via de Machelsesteenweg en de Perksesteenweg (parallelbaan met de N21). Dit geeft Melsbroek een enigszins ‘ingesloten’ karakter ten opzichte van de N21. Dit wordt nog versterkt door de
groenstructuur van Floordambos en de omgeving. De oorspronkelijke kern met aaneengesloten bebouwing en een primair voorzieningenniveau groeide uit met residentiële wijken (halfopen en
open bebouwing) tot aan de Stationslaan. De Machelsesteenweg en de Perksesteenweg, vanaf de kern tot de Kazerne Groenveld, zijn in belangrijke mate gewone woonlinten waar vooral de
laatste jaren veel bijgebouwd is (Hoogveld). De ruimtelijke structuur rond de N21 wordt gekenmerkt door recentere bedrijfsontwikkelingen. De omgeving van Melsbroek bestaat uit een open
agrarisch gebied oostwaarts in de richting van Perk en restanten van open ruimten. Noordwaarts liggen de valleien van de Trawoolbeek en de Leibeek. De vallei van de Leibeek is bijna uitsluitend
bebost (Floordambos, Vogelzang) en wordt doorsneden met talrijke afvoergeulen naar de Leibeek toe. Dit groengebied vormt de noordelijke ‘buffer’ rond Melsbroek. Het golfterrein bij kasteel
Snoy heeft een groot deel van de open ruimte westwaarts ingenomen. Verschillende parkgebieden, kastelen en landgoederen liggen in de open ruimte rond Melsbroek.
Hoogveld
Langs de Machelsesteenweg heeft de lintbebouwing met de jaren een verdichting gekend met hoofdzakelijk halfopen bebouwing. Ter hoogte van Hoogveld zijn wijken en verkavelingen met open
bebouwing bijgekomen waardoor Melsbroek uitgedeind is. Tussen de bebouwing van de Machelsesteenweg en de N21 liggen nog restruimten waarvan een deel bestemd is als bedrijventerrein.
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Recreatieruimte voor Melsbroek: in de bebouwingsstructuur van Melsbroek penetreren nog
enkele agrarische restruimten. In deze ruimten kan aansluitend bij de kern van Melsbroek
gezocht worden naar een locatie voor recreatieruimten op niveau van de kern.
Ruimtelijk detail
De restzone wordt enerzijds begrensd door woningen en een toekomstige bedrijvenzone en
anderzijds door de verkeersinfrastructuur. Het is bereikbaar vanuit het centrum via de
Steenwagenstraat welke loopt tot aan de hoevewoning die de bebouwde zone aan deze zijde
afbakent.
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3.

ANALYSE VAN DE JURIDISCHE SITUATIE
3.1

GEWESTPLAN

Het plangebied is gelegen in het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bij KB van 7 maart 1977.
Het gewestplan geeft de volgende bestemmingen weer voor het gebied:
Restzone – agrarisch gebied;
Industriezone aan de Haachtsesteenweg;
Woongebied richting kern en landelijk woongebied.

Figuur 1: gewestplan – AGIV-Vlaanderen

3.2

APA – BPA’S

Het gebied bevindt zicht niet in een van de aanlegplannen die werden opgesteld in de gemeente.

3.3

WATERTOETS4
Figuur 2: watertoets – AGIV - Vlaanderen

Sinds 24 november 2003 is met het nieuwe decreet integraal waterbeleid de watertoets in Vlaanderen in voege getreden. 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.
Het gebied is niet gelegen in een risicozone volgens de recente gegevens van AGIV-Vlaanderen.
Het gebied is niet gelegen in een van de afgebakende VEN – IVON zones en niet in een Habitat- en Vogelrichtlijn gebied.

4

MVG – LIN – AMINAL – afdeling Water, MVG – LIN – AWZ – afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch
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4.

BELEIDSPLANNING

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke beleidsplannen die een rechtstreekse invloed (kunnen) uitoefenen op het op te maken RUP nr. 1 “recreatiezone Melsbroek” te
Steenokkerzeel. Hierbij komen zowel de plannen van de hogere overheden als van de gemeenten aan bod. De hogere beleidsplannen leggen een kader vast waarnaar het beleid van de gemeente
Steenokkerzeel zich moet richten.

4.1

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN5

Het Vlaamse Parlement heeft op 19 november 1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen goedgekeurd. Dit document biedt op gewestelijk niveau een kader aan waarbinnen de ruimtelijke
ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Het ‘Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot definitieve vaststelling van een herziening van het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, wat de wijzigingen aan de bindende bepalingen betreft’ werd decretaal bekrachtigd op 19 maart 2004. Deze definitieve vaststelling houdt geen relevante
wijzigingen in voor Steenokkerzeel.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang en van bovengewestelijk belang. De Vlaamse, provinciale en gemeentelijke
overheden kunnen hiervan slechts afwijken mits voldoende gemotiveerde omstandigheden. Daarnaast bevat het Vlaams structuurplan bindende bepalingen over de inhoud van de provinciale
(en gemeentelijke) structuurplannen zowel formeel als inhoudelijk. Deze bepalingen zijn bindend voor alle overheden.
Het kernbegrip in de visie, dat aan de basis ligt van de ontwikkeling van een gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen, is duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De visie op de ruimtelijke
ontwikkeling van Vlaanderen (Vlaanderen: open en stedelijk) leidt tot de volgende basisdoelstellingen:
- een selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, een gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden.
Daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur;
- het behoud en waar mogelijk versterking en uitbreiding van de open ruimte en een bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied;
- het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen;
- het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en de organisatie van
vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten worden door openbaar vervoer.

5

Ministerie Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur, Arohm – afdeling ruimtelijke planning. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997.
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De goedkeuring van dit structuurplan heeft een aantal belangrijke consequenties voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Steenokkerzeel. Het RSV rekent Steenokkerzeel tot de Vlaamse
Ruit, een stedelijk netwerk op internationaal niveau. In dit stedelijk netwerk worden stedelijke en economische ontwikkelingen gestimuleerd, rekening houdende met de eigenheid van het stedelijk
netwerk. Volgens het RSV kan Steenokkerzeel worden beschouwd als een gemeente in het buitengebied. Weliswaar brengt de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem die voor 58% op
het grondgebied van Steenokkerzeel ligt, belangrijke consequenties mee voor het functioneren en de leefbaarheid van Steenokkerzeel. Deze luchthaven is een zeer belangrijke poort op Vlaams en
zelfs op internationaal niveau. Voor dit deel zal door het Vlaamse Gewest een specifiek beleid worden gevoerd waar ontwikkeling, concentratie en verdichting sleutelbegrippen zijn. Hierbij moet
steeds rekening gehouden worden met de draagkracht van de buitengebiedgemeente Steenokkerzeel, inclusief Perk en Melsbroek. Er zal moeten aangegeven worden onder welke voorwaarden
nieuwe activiteiten en functies kunnen worden aanvaard op een aantal vooraf vast te leggen “specifiek te ontwikkelen gebieden”. Voor het buitengebiedbeleid zal de nodige aandacht voor
Steenokkerzeel gaan naar de structuurbepalende functies natuur, bos en landbouw met aandacht voor het lokale wonen en werken. Het te voeren ruimtelijk beleid in het buitengebied is gericht op
het behoud, de ontwikkeling en het verweven van de belangrijke structuurbepalende elementen. Dit kan alleen vanuit een integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte in het algemeen
en op het buitengebied in het bijzonder. Hierbij wordt het fysisch systeem als uitgangspunt genomen. Belangrijk is de open ruimte tussen het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel en de
regionaal stedelijke gebieden Mechelen en Leuven.
In het RSV worden betreffende de toeristische- en recreatieve structuur in het buitengebied de volgende elementen aangebracht:
"7.1.2. Ontwikkelingsperspectieven voor toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied Recreatief medegebruik
De mogelijkheden die het buitengebied biedt aan toerisme en recreatie, worden erkend. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten in het buitengebied is het recreatief
medegebruik met respect voor de draagkracht van het gebied.
Argumenten die het uitgangspunt van recreatief medegebruik ondersteunen zijn:
de nood aan duurzame ontwikkeling van de productelementen voor de toeristisch-recreatieve functie,;
de weinig geconcentreerde ruimtevraag;
de recreatieve meerwaarde voor het buitengebied;
de mogelijkheden voor spreiding in gebieden met de grootste draagkracht en recreatief belang;
de geringe private en openbare investeringskosten.
Zo kunnen bijvoorbeeld waterlopen intensiever voor recreatie worden ingeschakeld en kan de recreatieve betekenis van de (gave) landschappen optimaal worden benut. Verbetering van de
kwaliteit van het oppervlaktewater en een goed beheer van de kwaliteit van het buitengebied is daarbij prioritair. Kwaliteit heeft hierbij zowel betrekking op ecologische, milieuhygiënische als op
ruimtelijke aspecten o.a. de stedenbouwkundige inrichting van toeristische kernen, renovatie en restauratie van cultuurhistorisch patrimonium,.... Enkel op basis van een integrale ruimtelijke visie
op een bepaald gebied van het buitengebied kan het recreatief medegebruik worden geregeld. Bij tijdelijke of eenmalige toeristisch-recreatieve activiteiten is het van belang dat de activiteit het
ruimtelijk functioneren van de structuurbepalende functies natuur, bos en landbouw niet aantast.
Netwerkvorming
Om de toeristisch-recreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke gebieden met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen, wordt netwerkvorming vooropgesteld.
Paden en routes (o.a. langs waterlopen, spoorwegbeddingen) worden met elkaar verbonden (ook internationaal) en uitgerust als een samenhangend toeristisch-recreatief product (o.a.
inschakeling van verblijfsaccommodatie...). Het publieke karakter en de toegankelijkheid van deze paden en routes moeten maximaal gegarandeerd blijven. Het verbinden van recreatieve
voorzieningen in het buitengebied met deze in de stedelijke gebieden, moet echter op een zorgvuldige wijze gebeuren, zodat de specifieke kwaliteiten en functies van beide gebieden niet aangetast
worden. In functie van de optimalisering van de toeristisch-recreatieve netwerkvorming kunnen, binnen de randvoorwaarden bepaald door de structuurbepalende functies, langs en op bepaalde
waterlopen en in hun omgeving sommige recreatievormen in beperkte zones worden toegelaten.
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Ontwikkelingsmogelijkheden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied
Indien men de structuurbepalende functies van het buitengebied wil vrijwaren, kan de toeristisch-recreatieve infrastructuur er slechts op een specifieke manier aanwezig zijn. De aard en het type
van de infrastructuur zelf zijn hierbij van belang. De ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch-recreatieve infrastructuur zullen immers worden bepaald door de positie ervan binnen en de
impact ervan op de natuurlijke en de agrarische structuur. Teneinde de impact van bepaalde toeristisch-recreatieve infrastructuren ten opzichte van het buitengebied te kunnen inschatten, wordt
er op basis van de categorieën 'toerisme en recreatie' en de subcategorieën 'verblijf' en 'dag', een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en laagdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur. Dit onderscheid geeft de relatie aan die er bestaat tussen de toeristisch-recreatieve infrastructuur in kwestie en de omliggende onderdelen van het buitengebied en spreekt zich in
die zin uit over de belasting van deze laatste in functie van haar draagkracht22. Onder hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt die infrastructuur verstaan die omwille van haar
intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengt in de wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur en
daardoor in belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik wijzigt bijvoorbeeld door een sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of één grote voorziening op één plaats, door de aanwezigheid
van een grote groep mensen per oppervlakte-eenheid, .... Laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur daarentegen, betreft infrastructuur die omwille van haar intrinsieke aard, in haar
onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur en in het bestaande ruimtegebruik. Wat betreft bestaande
hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur en de wildgroei van hinderlijke vormen van sport en recreatie (lawaai) in het buitengebied, gelden strikte locatie- en
uitbreidingsvoorwaarden én moet de bestaande infrastructuur gelegen zijn in een gebied wat in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief
knooppunt of netwerk van toeristisch-recreatief belang. Nieuwe hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur is slechts onder strikte voorwaarden mogelijk in het buitengebied. Nieuwe
hoogdynamische infrastructuur in het buitengebied kan ingeplant worden, binnen de specifieke randvoorwaarden gesteld door de structuurbepalende functies natuur, bos, landbouw én wanneer
de beoogde infrastructuur gelegen is in een gebied wat in provinciale en gemeentelijke structuurplannen aangeduid wordt als zone van primair toeristisch belang.
De lokalisatie van bijkomende hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur kan onderzocht worden in de voor natuur, landbouw en bos belangrijke gebieden op voorwaarde dat: de
reële behoefte aan de hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur in een ruime omgeving (in het stedelijk netwerk, in het stedelijk gebied, ...) aangetoond wordt; de schaal van de
hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur aansluit bij de schaal van het landschap; de hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur een ruimtelijke meerwaarde betekent
voor de natuurfunctie, de landbouwfunctie en/of de bosfunctie; de hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur de structuur en de functie van de structuurbepalende component niet
aantast op gewestelijk niveau. Het is de bedoeling de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te garanderen, zonder het functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied,
landbouw, natuur, bos, en wonen en werken aan te tasten. Op deze wijze blijft het buitengebied gevrijwaard voor haar structuurbepalende functies en wordt de versnippering door bebouwing en
toeristisch-recreatieve infrastructuren tegengegaan. Een aantal verzorgende activiteiten, zoals een kwaliteitsvol logiesaanbod, wordt hierbij het best geconcentreerd in de kernen van het
buitengebied.”
De principes, gesteld binnen het RSV, worden in het voorgelegd RUP volledig onderschreven.

4.2

PROVINCIAAL STRUCTUURPLAN VLAAMS BRABANT

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) werd op 7 oktober 2004 bij ministerieel besluit goedgekeurd.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant wordt de gemeente Steenokkerzeel gesitueerd in het Verdicht Netwerk. Het Verdicht Netwerk wordt in meerdere subgebieden onderverdeeld.
Steenokkerzeel behoort tot het subgebied ‘Mechelen – Leuven – Brussel’.
In het subgebied ‘Mechelen - Leuven – Brussel’ worden volgende aandachtspunten naar voor geschoven:
- 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;
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- 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. De provincie wenst echter actief betrokken te
worden bij het ruimtelijk beleid van de luchthaven. De provincie stelt dat in de toekomst de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthavengebonden en de luchthaven gerelateerde
activiteiten moeten worden open gehouden. De bereikbaarheid van de luchthaven verdient de nodige aandacht. Op de luchthaven zullen twee OV-knooppunten worden uitgebouwd: het reeds
bestaande OV-knooppunt en een OV-knooppunt ter hoogte van Cargo. Aansluiting met verbindende HST-lijnen naar andere internationale luchthaven regio’s moet mogelijk worden.
- optimaliseren van de multimodale ontsluiting van het gebied: de bestaande spoorlijn moeten geoptimaliseerd worden en snelle busverbindingen op quasi alle assen naar Brussel en omliggende
ontwikkelingspolen dienen uitgebouwd te worden.
In het RSVB wordt Steenokkerzeel aangeduid als hoofddorp, Melsbroek als woonkern en Perk als kern in het buitengebied.
Het grootste deel van de N21-Haachtsesteenweg is een secundaire weg type II, het deel van de N21 tussen de westelijke grens van het grondgebied van Steenokkerzeel en de kruising N21 x
N211 (Luchthavenlaan) is een secundaire weg type III. De N211 is een secundaire weg type III, het deel tussen de R22 en de N21 (gedeeltelijk op grondgebied van Steenokkerzeel) wordt in de
kaartenbundel van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant aangeduid als autosnelweg. De N227 vanaf de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aan de N21 is een secundaire
weg type III.

4.2.1

DEELSTRUCTUREN - TOERISME EN RECREATIE

Het structuurplan vermeldt voor toerisme en recreatie de volgende aspecten in het richtinggevend deel:
Toerisme omvat het geheel van interrelaties en verschijnselen die verband houden met de verplaatsing naar en het tijdelijk verblijf van mensen in een andere dan de alledaagse
leefomgeving. Recreatie is het geheel van gedragingen die primair gericht zijn op de eigen verlangens inzake fysieke en geestelijke ontspanning, zowel binnen als buiten de
eigen woonomgeving. Recreatie kan bestaan uit dagrecreatie of uit verblijfsrecreatie. Beide vormen kunnen intensief of extensief worden beleefd. De toeristisch-recreatieve structuur omvat zowel
ruimten met een zeer natuurlijk karakter als sterk verstedelijkte gebieden. De gewenste toeristisch-recreatieve structuur is de samenhang tussen alle gebieden met een toeristisch-recreatief
karakter. De provincie wenst een netwerk uit te werken dat een rijke variatie aan ontspanningsmogelijkheden biedt. Toerisme moet de verscheidenheid in de provincie versterken en de
eigenheid van elke streek of regio ondersteunen waardoor haar aantrekkelijkheid verhoogt.

4.2.2

DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR - TOERISME EN RECREATIE

De provincie wenst een toeristisch-recreatief netwerk uit te werken die een rijke variatie aan ontspanningsmogelijkheden biedt. Toerisme moet de verscheidenheid in de provincie versterken en de
eigenheid van elke streek of regio ondersteunen, waardoor haar aantrekkelijkheid verhoogt.
Binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur worden volgende selecties gemaakt:
 Toeristisch-recreatieve netwerken;
 Gebundelde lijnelementen;
 Toeristisch-recreatieve knooppunten.
Ruimtelijke principes
Maximale mogelijkheden voor laagdynamische recreatieve voorzieningen
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De provincie wenst de uitbouw van laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur maximaal te ondersteunen. De laagdynamische activiteiten zijn bijna overal mogelijk en gewenst indien
deze ontwikkelingen gebeuren met respect voor de omgeving. Zij brengen slechts in beperkte mate hinder mee voor de onmiddellijke omgeving en kunnen een belangrijke
meerwaarde betekenen voor de omgeving. De toeristisch-recreatieve activiteiten die een te hoge dynamiek met zich meebrengen, wenst de provincie te bundelen.
De gemeente beschikt niet over een toeristisch recreatief netwerk, knooppunt en gebundelde lijninfrastructuur.
Deelruimten
De aanwezigheid van verschillende stedelijke gebieden, zorgt voor een grote recreatieve vraag. Passieve recreatie kan de openruimtestructuren ondersteunen. Meer dynamische activiteiten
kunnen eerder in het stedelijk weefsel worden ingeplant.
Ruimtelijke principes
Het Verdicht Netwerk: een mozaï ek van functies
Het 'Verdicht Netwerk' is een zeer versnipperd gebied. Eén typerend beeld voor de hele regio opstellen is onmogelijk. De complexe samenhang tussen bebouwde en onbebouwde ruimte geeft
een oneindig palet aan verscheidene landschappen.
Daarom kiest de provincie voor een fijnmazigere oplossing waarbij elk van de ruimtelijke componenten deel uitmaakt van een netwerk.
De provincie wenst de openruimte fragmenten via een fijnmazig ecologisch netwerk onderling te verbinden. Naast natuurverbindingsgebieden kunnen ook ingegroende toeristische netwerken,
wandelroutes en ruiterpaarden deel uitmaken van dit ecologisch netwerk. Deze laatste behoren tot de gemeentelijke bevoegdheden. De provincie zal toezien op de realisatie ervan.
Cultuur en natuur: kapstok voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio
De toeristische aantrekkingskracht wordt vooral door het cultuuraanbod in de steden bepaald, en in mindere mate door de natuurlijke en landschappelijke waarden. Het toeristischrecreatief medegebruik van de open ruimte kan de toeristische potenties van de regio aanvullen. Hoogdynamische recreatieve activiteiten zijn mogelijk in of aansluitend bij de kernen die reeds een
sterk verstedelijkt karakter hebben en bovendien goed via het openbaar en/of collectief vervoer ontsloten zijn. Deze recreatieve activiteiten takken bovendien best aan op de uit te
bouwen recreatieve routes (water, fiets, wandel, ruiter...).
Het Verdicht Netwerk: een regio met verscheidene deelruimten.
De provincie wenst het Verdicht Netwerk in een aantal subgebieden op te delen. Het geschetste beleid voor deze subgebieden reikt extra aandachtspunten aan bij het ruimtelijk beleid voor het
'Verdicht Netwerk'. Het zijn enerzijds de gebieden waarin de hoogste dynamiek wordt opgevangen (de infrastructurenbundels, de stedelijke gebieden) en anderzijds de gebieden waar de open
ruimte meer aandacht vraagt.
De provincie duidt binnen het Verdicht Netwerk de hoogdynamische gebieden aan:
het subgebied Leuven-Mechelen-Brussel;
het subgebied Brussel-Mechelen-Antwerpen
het subgebied Aalst-Ninove-Brussel;
het subgebied Halle-Brussel.
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Daarnaast zijn er luwere gebieden.
de open schicht tussen Leuven en Brussel;
de luwe vlek in het noordwesten van het Verdicht Netwerk.
Besluit
De gemeente bevindt zich niet in een van de aangewezen ruimten om de toeristische en recreatieve ontwikkeling ruimtelijk te sturen. Er is enkel sprake van zeer laagdynamische infrastructuur op
het niveau van de gemeente.

4.3
4.3.1

HET GOEDGEKEURD GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (GRS)
HET GRS

Het GRS werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant op 24 mei 2007.
De volgende elementen uit her richtinggevend en bindend gedeelte zijn van belang in functie van het RUP.

4.3.2

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De gewenste ruimtelijke structuur (GRS) geeft de samenhang weer tussen de verschillende deelstructuren en deelruimten in de gemeente.
De gemeente differentieert de kern Melsbroek als volgt:
- Melsbroek: woonkern - concentreren van wonen en werken op lokaal niveau. Voorzieningen op niveau van de kern (zoals een nieuwe recreatiepool in vervanging van een bestaande slecht
gelokaliseerde voorziening en de verdere invulling van de bestaande bedrijvenzones) zijn toegelaten. De bestaande bovenlokale voorzieningen (MS-kliniek, golf,…) blijven behouden doch er
worden hier geen verdere grootschalige ontwikkelingen op regionaal niveau toegestaan;
Melsbroek blijft als woonkern behouden
Te Melsbroek zijn de laatste jaren veel woningen bijgekomen en het centrum kampt met een parkeerproblematiek. Daarom opteert de gemeente in Melsbroek centrum uitsluitend voor een
afwerking van de resterende onbebouwde percelen in het woongebied en in de vergunde verkavelingen. In dit kader kunnen de nog vrijliggende individuele kavels in woongebied en de reeds
vergunde verkavelingen verder worden ingevuld. Er wordt een dichtheid gehanteerd die maximaal 15 woningen/ha bedraagt. De gemeente zal geen private initiatieven ondersteunen om nieuwe
projecten te ontwikkelen in het resterende inbreidingsgebied. Vernieuwbouw wordt zowel vanuit privaat als vanuit publiek initiatief aangemoedigd in functie van de herwaardering van het
woongebied. Het woonuitbreidingsgebied blijft als reservegebied op zeer lange termijn behouden of kan met andere functies ten dienste van Melsbroek worden ingevuld (parking in het groen,
speelplein…). Daarbij kan het als groene vinger tussen de Trawoolbeekvallei en de kern van Melsbroek worden ingericht.

24P

4.3.3

GEWENSTE OPEN RUIMTESTRUCTUUR “LANDBOUWGEMEENTE OMGEVEN DOOR BOSSEN EN BEKEN”

Behoud en versterking van de open ruimte in al haar functies
De open ruimte in Steenokkerzeel moet behouden blijven en maximaal versterkt worden in al haar functies. Binnen de open ruimtegebieden wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
subgebieden. Voor elk van deze gebieden worden specifieke klemtonen gelegd.
Agrarische open ruimtegebieden
. Professionele landbouw met prioriteit voor de grondgebonden landbouw en de familiale bedrijven
. Open karakter bewaren
. Versterking van landschapsvormende elementen
. Behoud van kern in buitengebied, woonkern en hoofddorp – geen verdere uitbreiding voor de kernen in buitengebied
. Natuurbeheer in functie van landschap
. Bestaande vergunde constructies kunnen onder bepaalde voorwaarden worden behouden
. Globaal wordt geen nieuwe bebouwing toegelaten. Nieuwe voorzieningen van recreatieve aard kunnen wel toegelaten worden indien zij worden ingeplant in aansluiting bij de geselecteerde
kernen.
Recreatief medegebruik
Steenokkerzeel wordt gekenmerkt door een gedifferentieerd en attractief landschap. De noordelijke open ruimte is wijd, vlak en ruim met mooie vergezichten. De zuidelijke open ruimtes (ten
zuiden van de Haachtsesteenweg) zijn meer versnipperd en heuvelachtig. Het onderscheid tussen het noorden en het zuiden (zuidoosten) van de gemeente dient bij te dragen aan het creëren van
een differentiatie van de ruimte naar landschapsbouw en beleving toe. Binnen deze open ruimtes moet dan ook de mogelijkheid worden geboden voor landschapsbeleving door selectief de
passieve recreatie verder te ontwikkelen en een selectief recreatief medegebruik te stimuleren. In dit kader kunnen ook de wegen in de open ruimtegebieden worden geï ntegreerd in een
gebiedsdekkend langzaam verkeersnetwerk. Daarbij wordt wel vooropgesteld dat de bestaande onverharde wegen in open ruimtegebieden niet meer worden verhard tenzij noodzakelijk voor en
in functie van de uitbouw van een langzaam verkeersnetwerk.

4.3.4

GEWENSTE RECREATIEVE STRUCTUUR

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 (bvb. met sportvoorzieningen in scholen buiten de schooluren) de beschikbaarheid van de verschillende 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 geï ntegreerde recreatieve zones. Deze zones moeten aansluiten bij de kernen van Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek. Zodoende kan een voldoende breed gamma aan
sportvoorzieningen gecreëerd worden zodat iedereen - maar in eerste instantie de eigen bevolking - zijn gading kan vinden.
Volgende locaties worden aangeduid voor de bundeling van recreatie, zogenaamde recreatieve knooppunten:
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- sportcomplex Den Dam in afwachting van een nog nader te onderzoeken beter gelegen locatie – Steenokkerzeel;
- sportcomplex Hertblock;
- nieuwe locatie van de voetbalterreinen FC Melsbroek;
- sportvelden Perk.

4.4
4.4.1

PROBLEMATIEK BESTAANDE LOCATIE FC MELSBROEK - VOORSTEL HERLOKALISATIE
BESTAANDE LOCATIE

De huidige voetbalvelden zijn bij de verdere afbakening
van de luchthavengebonden terreinen niet meer
aangewezen om als recreatie gebruikt te worden.
De voetbalvelden van FC Melsbroek en evenzeer de
tennisterreinen van BIAC-Brussels airport liggen in zone
voor openbaar nut, maar dit terrein is voorbestemd voor
de internationale luchthaven. Bovendien worden de
voetbalterreinen van FC Melsbroek door de
Haachtsesteenweg afgescheiden van de woonkern van
Melsbroek. De huidige ligging brengt de veiligheid van de
sporters en zeker van de kinderen in het gedrang bij het
oversteken van de drukke steenweg.
Er werd in samenspraak met de luchthavenuitbaters
afgesproken de terreinen te herlokaliseren naar de
gronden aan de Haachtsesteenweg nabij de kern van
Melsbroek.
Deze gronden sluiten enerzijds aan bij de woonkern en
anderzijds bij de te realiseren zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO gelegen aan de steenweg.
Om deze herlokalisatie te realiseren, werd het RUP opgestart.

4.4.2

HERLOKALISATIECRITERIA ‘NIEUWE VOETBALTERREINEN’

In Melsbroek wordt voorzien in de uitbouw van een nieuwe recreatieve pool in aansluiting bij de kern. Hiervoor komen de restruimtes van agrarisch gebied, langs de Haachtsesteenweg,
aansluitend bij de kern van Melsbroek, in aanmerking.. Deze locatie voldoet aan een aantal criteria die de gemeente voor de nieuwe locatie voorop heeft gesteld:
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- gelegen nabij en in aansluiting op de kern van Melsbroek;
- de locatie kan op eenvoudige wijze vlot bereikbaar gemaakt worden zonder verkeersoverlast voor de woonomgeving;
- kan aantakken op het voetgangers- en fietsersnetwerk;
- er wordt geen aanspraak gemaakt op grootschalige landbouwgebieden, eenheden natuur of valleigebieden. Het betreft een restgebied dat indringt in het woongebied;
- het is voldoende ruim om naast de voorzieningen ook ruimte te bieden aan parkings zodat er geen parkeeroverlast op de aanpalende woonomgeving wordt gelegd;
- voldoende ruim zijn om de voorzieningen indien nodig te bufferen naar de woonomgeving toe. De huidige buurtweg op deze locatie kan behouden worden. De benodigde bruutoppervlakte
wordt geraamd op 5 ha. Bij de opmaak van het RUP werd de exacte locatie vastgesteld en dito randvoorwaarden.

4.5
4.5.1

PROBLEMATIEK BESTAANDE LOCATIE JEUGDVOORZIENING TE MELSBROEK- VOORSTEL HERLOKALISATIE
JEUGDVOORZIENINGEN

Steenokkerzeel beschikt naast de sportverenigingen ook over een uitgebreid net aan jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, kinderwerking). Er werd een
inventaris opgemaakt van alle in de gemeente aanwezige jeugdverenigingen en ‘hun’ voorzieningen, met de geldende knelpunten. Deze werd met recent materiaal
aangevuld uit het goedgekeurd Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010.

Jeugdvereniging of –
organisatie

situering bestemming gewestplan
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1 Chiro Splinter
Kerkstraat Melsbroek
2 Chiro Pechies
Tervuursesteenweg Perk
3 Chiro Hamburgers
Prooststr.Steenokkerzeel
4 VVKS Sint-Lutgardis
Prooststr.Steenokkerzeel
5 VVKS Sint-Niklaas
de Ribaucourtplein Perk
Jeugdhuizen
6 Jeugdclub Echo
Coenenstraat – Steenokkerzeel
7 Jeugdclub Blizzard
Thenaertstraat - Melsbroek
Kinderwerkingen
8 Gemeentelijke Speelpleinwerking
Gemeentelijke Sporthal
Hertblock - Steenokkerzeel
Steenokkerzeel BPA N
9 Grabbelpas
Gemeentelijke Sporthal
Hertblock –Steenokkerzeel
10 Gemeentelijke sportkampen
sporthal Hertblock
Steenokkerzeel
tabel: Overzicht jeugdverenigingen en- organisaties

Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied

Woonuitbreidingsgebied
Woongebied

BPA

BPA
BPA

De huidige locatie van het jeugdhuis-centrum in het centrum levert overlast voor de buurt en is tevens niet meer aangepast aan de eisen voor een adequaat jongerencentrum.

29P

4.5.2

JEUGDVOORZIENING TE MELSBROEK

Het combineren van beide ruimtevragen, voetbalvelden en jeugdvoorziening , voldoet aan de sectorale doelstellingen vervat in het richtinggevend deel van het structuurplan (rinchtinggevend deel
p7):
Toerisme en recreatie
- Bundelen van de sport- en jeugdinfrastructuur
- Uitbouwen van een passief wandel- en fietstoerisme
- Recreatief medegebruik van open ruimtestructuren
De volgende ruimtelijke doelstellingen kunnen worden toegevoegd:
- duurzaam ruimtegebruik;
- bundeling van infrastructuren wat de aanleg, het beheer en onderhoud eenvoudig maakt en de kosten beperkt;
- de centrale ligging tov de kern;
- het gemeenschappelijk gebruik van de groene ruimte, de parkeerfaciliteiten en de bereikbaarheid te voet en per fiets;
- de hinder voor de omwonenden wordt tot een minimum beperkt.
De oorspronkelijke ruimte zoals voorzien in het GRS wordt uitgebreid met de ruimte behoefte voor een jeugdhuis-centrum en haar werking: bijkomend 59a59ca.
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4.5.3

DE HERLOKALISATIE IN FUNCTIE VAN ZONEVREEMDE ENTITEITEN - VOORSTEL GRS

Toetsingskader vanuit de open ruimte zoals voorzien in het ontwerp GRS
Binnen de open ruimte worden verschillende gebieden onderscheiden met eigen gewenste ontwikkelingen. Afhankelijk van deze ontwikkelingen wordt een verschillend beleid uitgezet voor de
aanpak van de zonevreemde entiteiten. Voor elk gebied wordt een globaal toetsingskader aangereikt, dat binnen de sectorale aanpak verder verfijnd wordt in de ontwikkelingsperspectieven voor
de zonevreemde entiteiten.
Agrarische open ruimtegebieden
Gewenste ontwikkeling
. Professionele landbouw met prioriteit voor de grondgebonden landbouw en de familiale bedrijven
. Open karakter bewaren
. Versterking van landschapsvormende elementen
. Behoud van kern in buitengebied, woonkern en hoofddorp – geen verdere uitbreiding voor de kernen in buitengebied
. Natuurbeheer in functie van landschap
. Bestaande vergunde constructies kunnen onder bepaalde voorwaarden worden behouden
. Globaal wordt geen nieuwe bebouwing toegelaten. Nieuwe voorzieningen van recreatieve aard kunnen wel toegelaten worden indien zij worden ingeplant in aansluiting bij de geselecteerde
kernen.
Besluit
De locatie van de nieuwe voetbalvelden voldoet aan deze voorwaarde zoals vermeld in het Besluit van de Bestendige Deputatie houdende de goedkeuring van het GRS op 24 mei 2007.
In combinatie met de bundeling van een jeugdvoorziening-centrum te Melsbroek wordt eveneens voldaan aan de sectorale doelstelling voor Toerisme en recreatie.

4.5.4

GEPLANDE EN STRATEGISCHE PROJECTEN

Voor de deelgemeente Melsbroek werd het volgende project voorgesteld: “Verplaatsing van de voetbalvelden in Melsbroek
Er zal een RUP worden opgemaakt voor de herlokalisatie van de voetbalvelden van FC Melsbroek. De voetbalvelden zullen verplaatst worden naar de overkant van de Haachtsesteenweg
aansluitend bij de kern van Melsbroek. De aankoopprocedure van de gronden is gestart.”
Het uitbouwen van een jeugdvoorziening zoals een jeugdhuis-centrum te Melsbroek beantwoordt aan de bepalingen vervat in het richtinggevend deel van het GRS.
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5.

ONTWIKKELING OPENLUCHTRECREATIE: DOELSTELLINGEN EN PRINCIPES
5.1

BELEIDSVISIE

Het RUP voldoet aan de bepalingen vervat in het richtinggevend deel van het ontwerp GRS waaronder:
- het bundelen van de recreatieve infrastructuur;
- de openluchtvoorziening nabij de kern voorzien en
- vlot bereikbaar voor langzaam verkeer.
De sportvelden worden landschappelijk geï ntegreerd en afgebakend tegenover de bestaande bebouwing.
De buurtweg aan de rand van het gebied blijft vlot bereikbaar en toegankelijk. Het behoort tot de inrichting van het terrein.
De parking wordt aan de rand van het gebied voorzien en vergroend uitgewerkt.

5.2

PLANOPTIES VOGENS ONTWERP GRS VOOR DE VOETBALVELDEN

Het richtinggevend deel van het ontwerp GRS gaf een aantal planopties voor de toekomstige ontwikkeling van het
recreatiegebied .
Er werden twee inrichtingsschetsen voorgesteld met volgende krachtlijnen:
het bundelen van de parkeerzone, het voorzien van een plek voor infrastructuur zoals kantine en kleedkamers voor de
voetbal en de positionering van 3 velden.
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5.3

INRICHTINGSPRINCIPES

In het kader van duurzaam omgaan met de ruimte en de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening waarvan de principes zijn vervat in het ontwerp GRS, werd het RUP vorm gegeven.
De velden en de infrastructuur bevinden zich gebundeld aan uitgeruste wegen, de velden zijn optimaal ingeplant t.o.v. de bestaande voetweg, de diepe tuinen en de ontsluitingsweg.

De site is goed bereikbaar en bevindt zich in een restzone. De bestaande groene tuinen moeten maximaal behouden blijven en vormen de
rand van het terrein. Het gebied wordt opgevat als een sport- en recreatiezone toegankelijk voor langzaam verkeer waarbij het
autoverkeer zich moet aanpassen. De bestaande groenelementen worden geï ntegreerd in het ontwerp. De zone wordt een vergroend
gebied. De randen richting Haachtsesteenweg en het industriegebied worden voldoende gebufferd.
De infrastructuur wordt gebundeld voorzien rondom de toegangsweg.

De site is gelegen nabij het centrum en voor diverse vervoersmodi bereikbaar. De bestaande voetwegen
worden behouden en geoptimaliseerd. De bebouwingsrand vormt de grens en de bestaande hoeve
vormt het eind- startpunt van de sport- en recreatiezone.
De parking voor het gebied wordt gebundeld voorzien aan de velden in combinatie met de sportinfrastructuur.

De synthese van deze concepten bevat volgende krachtlijnen:
Een gebundelde infrastructuur waarbij de gebouwen tevens de randafwerking voor hun rekening nemen.
Het integreren van het bestaande groen-struiken en het voorzien van bufferzones met hoogstam en onderbegroeiing. Het gebied wordt
ontsloten via fiets- en voetwegen van en naar het centrum en wordt een aangename route om te gebruiken.
De bundeling van voorzieningen zoals parking, onder groen dak, de velden en de toegangen naar het gebied vormen een ruimtelijk
samenhangende zone.
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6.

STRUCTUURSCHETS OPENLUCHTRECREATIE ‘MELSBROEK’
6.1

RUIMERE OMGEVING

Er werd een ontwikkelingsschets opgesteld voor de invulling van
het RUP.
De
eventuele
latere
uitbreidingsmogelijkheden
en
inrichtingsvoorstellen bepalen de toekomstige ruimte van het
huidige plangebied. De toekomstige velden worden gebufferd naar
de bedrijvenzone die is voorzien aan de Haachtsesteenweg. Er
wordt de mogelijkheid gecreëerd om een jeugdhuis-centrum als
voorziening uit te bouwen voor de jongeren van de gemeente.
De parking kan vergroend worden uitgebreid indien de verdere
ontplooiing van de formele recreatie dit vraagt zonder dat hiermee
de gewenste ruimtelijke structuur wordt gewijzigd. Deze parking is
bestemd voor de jeugdactiviteiten in combinatie met de
sportactiviteiten.
De randen en de ruimte tussen de velden worden vergroend
aangelegd zodat de beeldkwaliteit voor de omgeving verhoogt
en de tuinen in het verlengde komen te liggen van deze
‘vergroende ruimte’.

jeugdvoorziening
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6.2

PLANGEBIED – STRUCTUURSCHETS

Het RUP geeft de noodzakelijke te herlokaliseren velden weer, de ruimte waar infrastructuur zowel voor de jeugdvoorziening als voor de sport kan worden ingeplant en de parkingvoorziening die
vergroend moet worden aangelegd. De site moet voldoen aan de duurzaamheidcriteria zoals voldoende groenvoorziening, waterbeheer, duurzame materialen en kwalitatieve mobiliteitseffecten
genereren.

6.3

MOBILITEIT EN PARKEREN

Verkeer
Het voorzien van recreatieve voorzieningen zoals sportvelden en hun accommodatie, een jeugdcentrum voor de jongeren van de gemeente genereert verkeersbewegingen. De bedoeling van het
RUP is door middel van voetwegen en een directe aansluiting op de bestaande wegenstructuur een kort bereikbaarheidsprofiel van en naar het centrum en de woonwijken te creëren. Hierdoor
kan ingespeeld worden op de modal split waarbij de vervoerswijze wordt beï nvloed van autogebruik naar fietsgebruik .
Parkeerbehoefte
Het combineren van diverse recreatieve functies heeft invloed op het verloop, de bezetting en totale capaciteit van het parkeren. Uiteraard is het de bedoeling zoveel mogelijk de vervoerswijze te
richten naar fietsen en wandelen, toch is het voorzien van voldoende parkeerruimte een strikte voorwaarde voor het goed functioneren van een recreatieve pool zoals deze te Melsbroek.
Het aantal parkeerplaatsen wordt geschat volgens de volgende behoeftevraag:
- het aantal spelende voetbalploegen en de veldbezetting;
- de totale veldbezetting bij competitiegebruik;
- het gecombineerd gebruik bij evenementen zoals toernooien, vieringen en feesten en sportactiviteiten;
- het voorzien van beperkt aantal parkeerplaatsen voor de jeugdvoorziening
- het gecombineerd gebruik bij activiteiten van en voor de jeugd.
De parkeerdruk mag niet gelegd worden op de toegangswegen want dit zou de leefbaarheid van deze woonstraten schaden en een subjectief onveiligheidsgevoel versterken.
Het aantal ploegen en deelnemers
Er wordt gerekend met een competitiedag waarbij er telkens minimum 2 velden worden bespeeld en er nooit in de zelfde periode drie velden bezet zijn:
Jongeren
Het aandeel jongere n dat het jeugdhuis bezoekt, bedraagt:6
JH Echo 79 gemiddeld over 2005-2006
JC Blizzard 114 gemiddeld over 2005-2006
We stellen dat de vervoerswijze sterk gericht blijft op het niet gemotoriseerd verkeer en er wordt getracht om een verhouding 30% - 70% te hanteren.
6

JWBP 2008-2010, gemeente Steenokkerzeel
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Het aandeel piek-parkeermomenten bedraagt dan maximaal 100 gebruikers x 30%: 30 parkeerplaatsen bovenop de bestaande parkeerplaatsen. Deze zijn nodig om de combinatie activiteiten en
de piekmomenten te kunnen opvangen zodat er geen parkeerplaatsen worden afgewenteld naar de zijstraten in de omgeving.
Parkeercapaciteit van de zone
Oppervlakte 6565m²
Groene bestemming – bomen: 10 à15% van de oppervlakte
Opp. per parkeerplaats inclusief infrastructuur: +- 25m²
Totaal aantal parkeerplaatsen volledige terreinbezetting:263
Totaal beschikbare oppervlakte: 15% 985m² : 5580m²
Totaal aantal parkeerplaatsen effectief: 223 parkeerplaatsen
Parkeerbehoefte raming 7
Ploegen deelnemers
Veldbezetting 2: 4ploegen x 15spelers: 60
(spelers-reserves)

Terreinafvaardiging e.d.
4 x 6: 24

Bezoekers-supporters
4 x 25: 100

Parkeerbehoefte
Parkeerbehoefte: 184
carpool 40%: vermindering parkeerplaatsen: 66
Totaal: 110parkeerplaatsen
Totaal aantal maximaal: 140p

Inbegrepen in de organisatie:

12 x 25:300

Parkeerbehoefte: 390
carpool 50%: vermindering parkeerplaatsen : 195
Totaal: 195 parkeerplaatsen
Totaal: 195

Bijkomende parkeerplaatsen jeugdactiviteit:
30
Evenement – toernooi
Optimaal gebruik van de velden: 3 x 2 x 15:
90
Totale parkeercapaciteit bij evenement op
terrein beschikbaar : 223

De totale parkeercapaciteit schommelt tussen de 120 en de 180 wanneer uitgegaan wordt van een gewone competitiedag en enkel met 2/3 veldbezetting. Hierbij is rekening gehouden met een
bijkomende capaciteit van 30 parkeerplaatsen indien er zich jeugdactiviteiten voordoen. Bij trainingen en recreatief medegebruik zal het aandeel parkeerplaatsen uiteraard beperkter zijn tot
ongeveer de helft (80parkeerplaatsen).
Het aandeel van ongeveer 223 parkeerplaatsen is ruim voldoende om de huidige en toekomstige behoefte aan parkeerplaatsen te voldoen. Bij evenementen is het aandeel van de beschikbare
parkeerplaatsen voldoende te noemen. Telkens moeten er inspanningen worden geleverd om de voorziene modal split van 40% minimaal te halen en zal men de gebuikers moeten wijzen op de
voordelen van gecombineerd gebruik van de wagen.

7

Het huidige gebruik van de terreinen, de noodzakelijke buffercapaciteit bij aankomst en vertrek, gebaseerd op gegevens van 2007
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7.

TOELICHTING BIJ HET GRAFISCH PLAN EN DE VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
7.1

HET GRAFISCH PLAN

Er wordt een plan ‘bestaande en juridische toestand’ en een ‘grafisch plan’ toegevoegd. Het plan ‘bestaande en juridische toestand’ vermeldt de gewestplanbestemming, de vergunde toestand
van de aanwezige gebouwen en de eventueel goedgekeurde verkavelingen. Tevens wordt de openbare wegenis aangeduid en hun statuut; voetweg, openbare weg…
Het verordenend grafisch plan geeft voor het plangebied de harde bestemmingen weer verdeeld in zones waaraan specifieke voorschriften zijn gekoppeld.

7.2

VERORDENEND DEEL – STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Richtinggevende en inhoudelijke elementen

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

1 ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Algemeen
het in overeenstemming brengen van het RUP met toekomstige aanvragen wat betreft de
bouwwijze, welstand, inplanting en gebruik van materialen. Er wordt getracht een kader
aan te reiken voor het beoordelen van deze stedenbouwkundige aanvragen.

1.1 ALGEMEEN
Alle bestaande toestanden welke in strijd zijn met huidige voorschriften en/of bepalingen en
schikkingen van huidig Ruimtelijk Uitvoeringsplan zullen volledig in overeenstemming dienen
te worden gebracht met huidig RUP en bijbehorende voorschriften op het ogenblik dat er
wijzigingen voorgesteld worden, instandhoudings- en/of onderhoudswerken uitgezonderd.
De bepalingen van dit plan zullen nooit mogen toegepast worden ten nadele van de wettelijke
erfdienstbaarheden van openbaar nut, voortkomende uit de bijzondere reglementeringen.
De grafische aanduidingen van het plan en de stedenbouwkundige voorschriften vullen
mekaar aan.
Voor de gevallen waarbij kadastrale afwijkingen op het plan voorkomen ten overstaan van de
situaties op plan aangegeven, kunnen de bestemmingen aangepast worden rekening
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houdend met de kadastrale juistheid.

1.2 ZONES
Volgende zones worden onderscheiden
art. 2.1.
art. 2.2.
art. 2.3.
art. 2.4.
art. 2.5.
art. 2.6.
art. 2.7.

ZONE voor OPENBARE WEGENIS
ZONE voor GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN I
ZONE voor GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN II
ZONE voor OPENLUCHTRECREATIE
ZONE voor GROEN met passief recreatief karakter
ZONE voor vergroende PARKING
ZONE voor TUINEN

1.3 DEFINITIES BESTEMMINGSCATEGORIEËN
• openbare wegenis
de strook voor wegenis is deze begrepen tussen de bestaande en/of ontworpen grens,
aangeduid in het geel op het bijbehorende plan
• recreatieve en accommodatie in functie van alle recreatieve en sport sport accommodatie
activiteiten, waaronder speelvelden en/of -toestellen, sportinrichtingen, constructies
behorende tot de inrichtingen en activiteiten, pleinen, wegen, ... (niet-limitatief),
jeugdinrichtingen.
• gemeenschapsvoorzieningen:
Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden
begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die
ten dienste van de gemeenschap worden gesteld zoals o.a. jeugd- en sportinfrastructuur,
recreatieve voorzieningen waaronder speelvelden, nutsvoorzieningen in functie van de
voorzieningen met bijbehorende constructies, ...
• vergroende parkings
open ruimte ingericht voor het parkeren van voertuigen onder een ‘groen bomendak’, de
parkeervakken worden onderbroken door bomen met een eventuele onderbegroeiing.
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2 BIJZONDERE BEPALINGEN
BESTEMMINGS- EN BOUWVOORSCHRIFTEN

2.0 ALGEMEEN
2.0.1 ALGEMENE BEPALINGEN

Elk bouwaanvraagdossier dient alle nodige gegevens te bevatten die een duidelijk uitsluitsel
geven over het uitzicht, gebruik van materialen en inpassing in de omgeving.
Elke constructie noodzakelijk voor de uitrusting van het gebied inzake nutsvoorzieningen
(omvormingscabines, gasdrukregelaars, ...) kunnen slechts bovengronds toegelaten worden
voor zover zij, hetzij in een gebouw begrepen bij het bedoelde bestemmingsgebied, zijn
ingewerkt, hetzij met een voldoende dicht en groenblijvend scherm van beplantingen worden
omringd.

2.0.2 GEVELMATERIALEN

Het materiaalgebruik van alle gevels (voor-, zij- en achtergevels, alsmede deze van
afzonderlijke bijgebouwen) moet constructief en esthetisch verantwoord zijn. Als materialen
voor de gevels zijn bij voorkeur gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering toegelaten.
Een overmatige verscheidenheid van materialen en kleuren en het gebruik van
camouflerende, nabootsende en in het oog springende gevelmaterialen, -bekledingen, schrijnwerken, -beglazingen en -schilderingen zijn tegengesteld aan de doelstelling om de
harmonie in de architectuur te bevorderen, in het gegeven geval te herstellen.

2.0.3 DAKVORM EN -BEDEKKING

De dakvorm is vrij te bepalen. Gebogen en/of architecturaal verantwoorde dakconstructies zijn
toegelaten.

2.0.4 PUBLICITEIT

Elke aanvraag tot het plaatsen van publiciteit dient het voorwerp uit te maken van een
bouwaanvraagdossier en is bouwvergunningsplichtig volgens de schikkingen van huidig
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RUP, onafgezien van andere bepalingen, wetten en/of besluiten die het nietvergunningsplichtig zijn, zouden inhouden.
Publiciteit met veranderlijke tekst is uitgesloten.
Enkel Nederlandstalige publiciteit is toegelaten - met uitzondering van erkende firma- en/of
productnamen – te bevestigen ter hoogte van de afsluiting van de velden met een oppervlakte
van maximum 2m² per paneel, in de zone voor gemeenschapsvoorziening.
Enkel Nederlandstalige publiciteit is toegelaten aan de gebouwen met een maximum van
1,5m² oppervlakte in totaal.
Elke publiciteit die storend is voor het landschap, het straatbeeld en/of de verkeersveiligheid in
het gedrang brengt, is niet toegelaten.

2.0.5 WEGENIS

Het wegennet moet zodanig aangelegd en uitgerust zijn, dat het de circulatie, het stilstaan, de
bediening en het gebruik van het materieel bestemd voor het blussen van branden en het
redden van slachtoffers toelaat, onverminderd de toepassing van de reglementering
betreffende de brandbeveiliging.
In het huidig plan kunnen binnen de zone voor openluchtrecreatie beperkt wegen worden
aangelegd, met inachtname van het karakter van deze bestemmingszone en omgeving, die
hetzij een openbaar, een privatief of gemengd statuut kunnen hebben. Deze wegen zijn
voetwegen en, behoudens de onderhouds- en nooddiensten, uitgesloten van elke vorm van
gemotoriseerd verkeer.
Zones
2.1 zone voor openbare wegenis
hierbij wordt naast de aanleg van de toegangsweg, rekening gehouden met de recreatieve
bereikbaarheid van de velden en omgeving.
2.2 zone voor gemeenschap I
Het RUP staat tevens stil bij de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van deze openlucht
recreatiepool: het voorzien van een eventuele uitbreiding van de parking maar eveneens

2.1 OPENBARE WEGENIS

Zie artikel 2.0.5. De randen van de aangeduide zone omvatten de openbare weg.

2.2 ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN I

Bestemming:
Deze zone is bestemd voor voorzieningen van openbaar nut zoals openbare sport- en
spelinfrastructuur, waaronder kleine cafétaria, kleedkamers, en dergelijke eventueel
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wordt voorzien in het oprichten van sport- en recreatieinfrastructuur die nauw aansluit bij
de ontspanningsgerichte ontwikkeling.

gecombineerd met openbare culturele voorzieningen zoals vergaderruimte, verblijfslokaal
enkel voor de gebruikers en verenigingen die de infrastructuur benutten.
Binnen deze zone worden sport- en recreatieve infrastructuur toegelaten, alsmede parking en
constructies die kunnen worden beschouwd bij de infrastructuur. Een volwaardig cultureel
centrum is in deze zone niet toegestaan.
Inrichting
De bezettingsindex wordt als volgt vastgelegd: de bebouwde oppervlakte mag maximaal
60% van de totale oppervlakte van deze zone bedragen.
Bebouwing
Een op te richten gebouw heeft een maximum kroonlijsthoogte van 6,5m. De Algemene
voorschriften 2.0.1 tot en met 2.0.4. zijn verder van toepassing.

2.3 zone voor gemeenschap II

2.3 ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN II

het werd al aangegeven in het richtinggevend deel van het GRS deze zone wordt bestemd
voor de locatie van de jeugdinfrastructuur – jeugdcentrum in combinatie met een parking.
De zone is uitgewerkt volgens de principes van gebundelde infrastructuur dat naast de
sportaccommodatie eveneens voorziet in jongereninfrastructuur en de noodzakelijke
parkings zodat er niet in de omliggende straten wordt geparkeerd.
Het beheer van de werking kan privatief zijn.

Bestemming:
Deze zone is bestemd voor voorzieningen van openbaar nut zoals openbare sport- en
spelinfrastructuur, openbare culturele voorzieningen waaronder ontmoetingsruimten,
ontspanningsruimte e.d., sociale voorzieningen. Een volwaardig cultureel centrum is in deze
zone niet toegestaan. Bebouwing en constructies in functie van de bestemming, zijn
toegestaan.
Binnen deze zone wordt infrastructuur toegelaten zoals parking en constructies die kunnen
worden beschouwd bij de sport, recreatie, socio-culturele functies, ontmoetingsruimten.
Deze kunnen echter opgericht en uitgebaat worden via privaat initiatief.
Inrichting
De bebouwingsindex wordt als volgt vastgelegd: de bebouwde oppervlakte mag maximaal
50% van de totale oppervlakte van deze zone bedragen.
Bebouwing
Een op te richten gebouw heeft een maximum kroonlijsthoogte van 7m.
Inplanting
Het gebouw wordt ingeplant op minimaal 7m afstand van de perceelgrenzen.
Onbebouwde ruimte
De niet bebouwde oppervlakte kan aangewend worden voor:
- parking en in- uitritten
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groenvoorzieningen: de groen/terreinindex bedraagt minimaal 0.4 voor de niet
bebouwde oppervlakte.
De Algemene voorschriften 2.0.1 tot en met 2.0.4. zijn verder van toepassing.
-

2.4 zone voor openluchtrecreatie

2.4 ZONE VOOR OPENLUCHTRECREATIE

zoals aangegeven in het richtinggevend deel is deze zone bestemd voor de locatie van de
voetbalterreinen en aanhorigheden. De zone is uitgewerkt volgens de principes van een
open en transparant gebied dat naast de sportgeoriënteerde activiteiten kan dienst doen als
groen- en wandelgebied.
Er moet aandacht besteed worden aan een voldoende buffering naar de tuinen van de
woningen in de Machelsesteenweg achter de Steenwagenstraat.

Bestemming:
Deze zone is voorbehouden voor de inrichting van sportinfrastructuur in open lucht.
Inrichting:
Uitrustingen ten behoeve van het functioneren van deze activiteiten worden toegelaten
waaronder verlichtingsmasten, lage omheining terrein, kleine tribune voor toeschouwers enz.
Gebouwen worden in deze zone niet toegelaten.
De terreinen mogen omheind worden tot een maximum hoogte van 2m met paal en draad
indien doorkijk mogelijk blijft.

2.5 zone voor groen met passief karakter

2.5 ZONE VOOR GROEN MET PASSIEF RECREATIEF KARAKTER

Hier wordt het principe van groene invulling en openheid van het gebied vastgelegd.
De combinatie van hoog- en laagstam met groenelementen versterkt dit nog en geeft een
stedenbouwkundige kwaliteit aan de ruimte. Het is tevens de bedoeling een groene buffer
te realiseren tussen de openlucht recreatie en de tuinen van de woningen. Hiervoor wordt
voorzien in een ruime groene ingerichte bufferstrook.

Bestemming:
Deze zone is bestemd als groengebied waarin passieve recreatie wordt toegestaan. Binnen
deze zone dient het groene karakter optimaal te worden versterkt, waarbij zowel de individuele
als sociale aspecten tot hun recht komen.
Binnen dit gebied is een passieve recreatie met daaraan gekoppelde activiteiten toegelaten.
Inrichting:
Dit gebied dient bij te dragen tot de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving. De huidige - open
ruimte - toestand kan worden behouden. Elke vergunningsplichtige ingreep op deze ruimte
dient te voldoen aan de randvoorwaarden van huidig voorschrift:
De beplantingen dienen te bestaan uit laag- en hoogstammig groen, minimum 1 laag- en/of
hoogstammig groen per 150m². Deze groenvoorzieningen dienen inzake verhoudingen gras,
bodembedekkers, struiken en heesters, laagstam en gebeurlijke hoogstam, op esthetische
verantwoorde en oordeelkundige wijze te worden voorzien.
Er zijn geen constructies toegelaten met uitzondering van een beperkt aantal rustelementen en
beperkte constructies die daadwerkelijk bijdragen tot de werking van dit groengebied. Indien
voetwegen worden aangelegd moeten deze in doorlatend materiaal worden aangelegd.
Wandelpaden
In dit gebied zijn wandelpaden toegelaten. Deze wandelpaden zijn, behoudens de
onderhouds- en nooddiensten, uitgesloten van elke vorm van gemotoriseerd verkeer. Ze
worden aangelegd in waterdoorlatend matreriaal.
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2.6 zone voor vergroende parking

2.6 ZONE VOOR VERGROENDE PARKING

Bestemming:
De parking vormt een geheel met de openluchtrecreatie en door deze te vergroenen wordt Deze zone is bestemd voor het parkeren van wagens enkel in functie van de sport en
dit effect versterkt.
recreatie, socio-culturele functies, ontmoetingsruimten.
Wanneer de parking niet wordt gebruikt is het een groen plein voor de omgeving.
Inrichting:
De parking wordt voorzien met hoogstamrijen en eventueel onderbegroeiing. Deze
groenvoorzieningen dienen inzake verhoudingen gras, bodembedekkers, struiken en
heesters, laagstam en de hoogstamrijen, op esthetische verantwoorde en oordeelkundige
wijze te worden voorzien.
De aanleg van de parking moet gebeuren met waterdoorlatende materialen, de
circulatieruimte voor het verkeer uitgezonderd. De verlichting van de parking is beperkt en
enkel voor het gebruik van de parking. De verlichtingspalen mogen niet hoger zijn dan
maximum 6m.
2.7 zone voor tuinen
de huidige bestemming van delen van de woningen is agrarisch gebied. In de praktijk
worden deze zones gebruikt als tuin, tuinberging en verlenging van de woning. Deze
bestemming wordt hierbij geregeld zodat het als een groene buffer naar de voetbalvelden
werkt.

2.7 ZONE VOOR TUINEN

bestemming
de zone is bestemd voor tuin.
inrichting
De beplanting in deze gebieden dient gevarieerd te zijn met inheemse soorten van
verschillende aard.
De groen /terrein-index van de tuinen is minimum 0,8. Het oprichten van constructies is
verboden.
Afsluitingen in te planten te paard op de perceelsgrens. Afsluitingen in deze zone dienen te
bestaan uit ofwel paal en draad met maximaal één grondplaat, ofwel beplantingen die het
karakter hebben van een afsluiting, ingeplant te paard op de zijdelingse perceelsgrenzen.
De maximale hoogte van de afsluitingen bedraagt 2 m.

45P

8.

JURIDISCHE VERANKERING
8.1

ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG

Er bestaat geen A.P.A.

8.2

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG – RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

Er bestaat voor dit gebied geen Bijzonder Plan van Aanleg en Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

8.3

GEVOLGEN VOOR DE FEITELIJK EN/OF JURIDISCH BESTAANDE TOESTANDEN

Bestaande wegenis: buurtwegen en voetwegen, gemeentewegen, provinciewegen, gewestwegen.
De gemeente behoudt buurtweg nr.1 als voetweg langsheen het terrein.

8.4

RUIMTEBALANS EN OP TE HEFFEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Overzicht oppervlakteverhoudingen gewestplan / RUP
Bestemmingscategorie
. agrarische gebied
. zone voor gemeenschapsvoorzieningen I
.zone voor gemeenschapsvoorziening II
. zone voor openluchtrecreatie
. zone voor groen met passieve recreatie karakter
.zone voor vergroende parking
. zone voor tuinen
.zone voor openbare wegenis

Huidige gewestplanbestemmingen in het plangebied
5ha44a76ca

Bestemmingen in het RUP
-5ha44a76ca
+28a11ca
+59a59ca
+2ha30a25ca
+94a61ca
+66a27ca
+47a77ca
+17a16ca

Op te heffen voorschriften
1. gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bij KB van 7 maart 1977
agrarisch gebied
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8.5

WIJZE VAN REALISATIE

Het realiseren van de voetbalvelden, de accommodatie en randafwerking is prioritair omdat de huidige velden binnenkort niet meer beschikbaar zullen zijn. Tevens wordt de groene zone
aangelegd als verlengstuk van de bestaande tuinen.
De volgende stappen zijn reeds gezet:
• vrijwillige verwerving van de nodige gronden ;
• voorziening in de gemeentebegroting om deze velden te realiseren;
• er werden afspraken gemaakt met de gebruikers – voetbalclubs over de inrichting en gebruik van de sportterreinen.
Er wordt een onteigeningsplan opgesteld voor de eigenaars die niet reageerden op de voorstellen van de gemeente. Het onteigeningsplan wordt toegevoegd aan het RUP.
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