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1. Inleiding
Op 17 oktober 2006 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rock Werchter definitief
vastgesteld door de provincieraad. De goedkeuring bij ministerieel besluit volgde op 22
december 2006. Het RUP is van kracht sinds 9 februari 2007.
Dit RUP werd opgemaakt in uitvoering van de bindende bepalingen van het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant en had als doel de toekomst en juridische zekerheid van de
organisatie van het festival Rock Werchter op de huidige locatie veilig te stellen. Belangrijk
hierbij was dat een evenwicht werd gezocht tussen de organisatie van toeristisch-recreatieve
evenementen op de site en de aanwezige belangrijke open ruimte waarden (natuur, landbouw,
bos en landschap)
In de praktijk blijken een aantal van de voorschriften uit het RUP Rock Werchter echter een
optimale werking en ontwikkeling in de weg te staan. Voorliggende herziening van het RUP
Rock Werchter heeft als doel voorvermelde aberraties weg te werken.

Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER
De herziening van het provinciaal RUP Rock Werchter komt in aanmerking voor een verzoek
tot raadpleging. Het is namelijk niet 'van rechtswege' plan-MER-plichtig omwille van volgende
redenen:
Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd
in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (B.S. 17
februari 2005).
In de buurt van en binnen het plangebied bevindt zich geen habitat- of vogelrichtlijngebied,
zodat er geen passende beoordeling vereist is zoals bepaald door het artikel 36ter §3 van het
natuurdecreet
De beschrijving van het plan en de mogelijke milieueffecten worden in de volgende
hoofdstukken besproken. Bij de toetsing wordt een vergelijking gemaakt met het nulalternatief,
dit is het alternatief waarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie, waarbij het gebied zich
verder zou ontwikkelen zonder de voorgestelde herziening van het RUP Rock Werchter.
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2. Planbeschrijving
2.1 Situering en juridische en planningscontext
Het plangebied bevindt zich in het westen van de gemeente Rotselaar, meer bepaald nabij de
kern van deelgemeente Werchter.
De betreffende site behelst in hoofdzaak het terrein dat tijdens de zomermaanden gebruikt
wordt als festivalweide. In het noorden wordt de site begrensd door de Haachtsesteenweg.
Tarweland bakent de oostelijke en zuidelijke grens af. De noord-zuid gerichte Werchterbroeken
en meer specifiek de noordzuid lopende buurtweg nr.47 parallel aan de Vitschoofbeek vormen
de westelijke grens.
Structuurbepalende elementen van het plangebied zijn:
- de noord-zuid gerichte Werchterbroeken;
- noord-zuid lopende buurtweg nr.47;
- de oude verbindingsroute tussen de Craeneveldshoeve en Werchter - verlengde van het
Hazepad (buurtweg nr.48);
- de Haachtstesteenweg-Provinciebaan inclusief woonlint;
- de buurtweg nr.61 (Tarweland);
De contouren van het plangebied vallen samen met die van het bestaande provinciale RUP
Rock Werchter
zie kaart bestaande feitelijke toestand - topografische kaart
zie kaart bestaande feitelijke toestand - orthofoto.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - kadasterplan
zie bestaande feitelijke toestand - foto's
zie kaart bestaande juridische toestand - provinciaal RUP Rock Werchter (MB 22/12/2006)
zie kaart bestaande juridische toestand - landschapsatlas en buurt- en voetwegen
zie kaart bestaande juridische toestand - waterlopen en overstromingsgebieden
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Rock Werchter (herziening)
Bestaande feitelijke toestand - Orthofoto (prj_2011-002 Herziening RUP Rock Werchter)
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Rock Werchter (herziening)
Bestaande feitelijke toestand - Topografische kaart (NGI10) (prj_2011-002 Herziening RUP Rock Werchter)
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Rock Werchter (herziening)
Bestaande feitelijke toestand - Kadasterplan (prj_2011-002 Herziening RUP Rock Werchter)
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- Bestaande juridische toestand
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Rock Werchter (herziening)
Bestaande juridische toestand - Landschapsatlas en buurt- en voetwegen (prj_2011-002 Herziening RUP Rock Werchter)
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Rock Werchter
Bestaande juridische toestand - Waterlopen en overstromingsgebieden (prj_2011-002 Herziening RUP Rock Werchter)
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2.2 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
Een aantal jaren na de goedkeuring van het RUP Rock Werchter blijkt dat in de praktijk een
aantal van de voorschriften een optimale werking en inrichting in de weg staan. Daarnaast
bestaat er de wens van de gemeente Rotselaar om binnen of in de buurt van het plangebied
sporadisch kleinschalige lokale evenementen te laten plaatsvinden. Voor dergelijke activiteiten
blijkt echter dat de gewijzigde wetgeving inzake vergunningverlening voor een inconsistentie
zorgt tussen de stedenbouwkundige mogelijkheden die standaard worden gegeven aan
gelijkaardige terreinen en de -strengere- voorschriften uit het ruimtelijk uitvoeringsplan. Een
herziening van het RUP Rock Werchter heeft als doel deze aberraties weg te werken. Het gaat
specifiek om onderstaande elementen.
 Uitbreiding gebied voor landschapspark
Het blijvend groeiend succes van Rock Werchter maakt dat jaar na jaar tickets steeds sneller
uitverkocht raken en er meer mensen in de kou blijven staan. Bovendien wijzigt het
festivallandschap voortdurend, met een tendens naar een meer gevarieerd aanbod aan
artiesten uit binnen- en buitenland binnen hetzelfde evenement. Beiden maken dat er de
afgelopen jaren een nood is ontstaan aan een beperkte uitbreiding van de festivalweide.
De internationale uitstraling van het evenement betekent een meerwaarde voor de regio. Rock
Werchter is uitgegroeid tot een begrip en is een gevestigde waarde die ook in de toekomst
kansen moet krijgen om te kunnen voortbestaan. Om de aantrekkingskracht en haar
concurrentiepositie te behouden is het belangrijk dat de inrichting en organisatie van het festival
voldoet aan de moderne eisen van de bezoeker, wat een vraag naar meer ruimte inhoudt.
Zoals hoger reeds aangehaald is één van de krachtlijnen inzake beheer van het
landschapspark dan ook de realisatie van een duurzaam landschapspark, waarbinnen op een
dynamische manier wordt ingespeeld op een zich wijzigende maatschappelijke behoefte.
Om voldoende wandel- en luchtruimte en bijkomende podiumruimte op het festivalterrein van
Rock Werchter te creëren zonder dat hiervoor bijkomend in de aaneengesloten open ruimte
dient te worden ingesneden, wordt enerzijds een beperkte uitbreiding van het gebied voor
landschapspark in noordelijke richting vooropgesteld. Dit houdt een inkrimping in van het
huidige noordelijk gelegen gebied voor buffer. Anderzijds wordt de zuidelijke buffer vervangen
door een uitbreiding van het gebied voor landschapspark.
Dergelijke uitbreiding biedt daarnaast de mogelijkheid om tijdens evenementen de backstageingang in te richten langs de buurtweg nr.47. De backstageruimte is op die manier rechtstreeks
toegankelijk vanop de Haachtsesteenweg i.p.v. doorheen de festivalweide, wat zorgt voor een
efficiëntere organisatie.
De noordelijke zone voor buffer wordt op dit ogenblik reeds doorsneden door een tweetal
relatief brede onbebouwde doorsteken naar de zone voor landschapspark, die zijn ingericht in
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functie van de veiligheid van de festivalweide, en bevat een bestaande zonevreemde woning.
Hierdoor is de natuurwaarde, zeker in het oostelijk deel, beperkt.
Een versmalling van de bufferzone zorgt voor een snellere aansluiting op de
Haachtsesteenweg door de verkorte nooddoorgangen, wat de veiligheid ten goede komt.
Door een voldoende brede bufferstrook langsheen de Haachtsesteenweg te behouden blijft een
gedegen visuele afscherming gegarandeerd en wordt de bufferende overgang naar het deel
van Werchterbroek ten noorden van de steenweg behouden.
Het intekenen van een buffer aan de zuidelijke rand van het plangebied blijkt een rigide
structuur te zijn die weinig meerwaarde biedt voor zowel de omgeving als het landschapspark.
Het zorgt voor een strikte afscheiding die een vlotte overgang tussen het park en de
omliggende open ruimte verhindert. Een opname van de zuidelijke strook in het gebied voor
landschapspark biedt enerzijds de kans om de inrichting van het volledige terrein te
optimaliseren (met het oog op de oprichting van bijkomende tijdelijk festivalpodiumruimte) en
anderzijds deze specifieke strook binnen het landschapsinrichtingsplan beter te integreren in
het gehele parkgebied.
Zoals hoger aangehaald is de inrichting van het landschapspark onder meer gericht op de
integratie in het omgevende landschap en de aansluitende natuur en nederzettingen.
In de inrichtingsvoorschriften wordt daarom bijkomend opgenomen dat er aandacht dient uit te
gaan naar de overgang naar en de inpassing in de ruimere omgeving. Zo blijft de doelstelling
voor het oorspronkelijke intekenen van de buffer bewaard, maar kan de specifieke uitwerking
zich beter inpassen in de inrichtingsprincipes van de rest van het landschapspark. Een wijziging
van het gebied voor buffer naar gebied voor landschapspark heeft in de praktijk dus slechts een
beperkte invloed.
Beide uitbreidingen worden voor wat betreft de parkinrichting als één geheel bekeken met de
rest van het gebied voor landschapspark, waarbij de algemene inrichtingsprincipes, zoals
aandacht voor een publiek toegankelijke kwalitatieve inrichting, de realisatie van langzaam
verkeersverbindingen met dreefkarakter e.d. voorop staan.
 Aangepaste buurtweginrichting
Door een uitbreiding van het gebied voor landschapspark in noordelijke richting komt de
bestaande buurtweg nr.48 doorheen deze zone te lopen, waardoor hij dient ingepast te worden
in het landschapsontwerp voor het terrein. De aflijning van de buurtweg met een gracht, zoals
deze wordt opgelegd door de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Rock Werchter, is
hierbij niet wenselijk.
De oorspronkelijke doelstelling van de gracht was de toegang tot aangrenzende boscomplexen
en/of terreinen door gemotoriseerd verkeer onmogelijk te maken. Wanneer de buurtweg binnen
het landschapspark komt te liggen is deze optie niet relevant meer. Daarnaast zorgt de
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grachtaanleg bij buurtweg nr.48 voor praktische problemen bij evacuaties, het verlenen van
toegang voor mindervaliden e.d., en is hij niet noodzakelijk voor het realiseren van een
dreefinrichting. Voor buurtweg nr.48 wordt de verplichte grachtaanleg daarom geschrapt. De
aflijning met een bomenrij blijft evenwel behouden binnen de stedenbouwkundige voorschriften
en dient aldus ingepast te worden binnen het landschapsontwerp.
Voor buurtweg nr.47, grenzend aan Werchterbroeken, blijft het voorschrift betreffende de
aflijning met een gracht behouden om een duidelijke afscheiding met het aangrenzende
bosgebied te verkrijgen en aldus de toegang tot het Werchterbroek voor gemotoriseerd verkeer
te verhinderen. De gracht fungeert hier bovendien als buffer voor de opvang van regenwater
dat mogelijk verminderd kan infiltreren door de toegestane verharding van de buurtweg.
 Aanpassing omschrijving type activiteiten
De beperking van het aantal "evenementen" die in het oorspronkelijke RUP Rock Werchter
werd ingeschreven had als hoofddoel de inrichting van grootschalige en hoogdynamische
muziekevenementen in te perken. De formulering blijkt in de praktijk echter problemen op te
leveren voor de organisatie van kleinschalige lokale activiteiten die in andere niet-ruimtelijk
kwetsbare gebieden onder voorwaarden vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige
vergunning maar door het bestaande RUP op voorliggende locatie amper kunnen ingericht
worden. Dit zorgt voor een onlogische situatie
De gemeente Rotselaar is vragende partij om kleinschalige lokale evenementen sporadisch te
laten doorgaan binnen of in de buurt van het plangebied.
In het aangrenzend (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied, eveneens een niet-ruimtelijk
kwetsbaar gebied, zijn volgende bepalingen relevant uit het Besluit van de Vlaamse Regering
van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning
nodig is:
Hoofdstuk 7. Tijdelijke handelingen
Art. 7.2. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van tijdelijke
constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende
voorwaarden voldaan is:
1° een maximale duur van 90 dagen per jaar wordt niet overschreden;
2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied;
3° de tijdelijke constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het
gebied niet in het gedrang.
De voorschriften van het huidige RUP houden onvoldoende rekening met lokale kleinschalige
recreatieve evenementen, waar vraag naar is en die volgens bovenstaand besluit in andere
ruimtelijk niet-kwetsbare gebieden zonder stedenbouwkundige vergunning zouden
georganiseerd kunnen worden maar door de huidige voorschriften vallen onder de beperking
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van "maximaal 3 -met een gemiddelde van 2- eendagsevenementen per jaar". Dit creëert een
onlogische situatie waarbij in het gebied voor landschapspark, waar recreatief medegebruik en
de organisatie van evenementen expliciet als nevenfuncties werden vastgelegd in het RUP,
strengere voorschriften worden opgelegd voor kleinschalige lokale evenementen dan in andere
niet-kwetsbare gebieden.
De locatie binnen het RUP Rock Werchter is gezien onder meer de bestemmingscategorie en
de inrichting die men voor ogen heeft beter geschikt voor het organiseren van kleinschalige
lokale activiteiten dan bijvoorbeeld het aangrenzende agrarisch gebied. De opmaak van het
RUP Rock Werchter had bovendien niet als doel kleinschalige lokale evenementen expliciet te
weren uit het gebied.
De algemene beperking in aantal die voor alle evenementen is opgelegd in het oorspronkelijke
RUP Rock Werchter wordt daarom in de herziening vervangen door een beperking van het
aantal hoogdynamische occasionele recreatieve activiteiten. Deze beperking maakt deel uit van
een samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Rotselaar, de gemeente Haacht, de
provincie en de organisator dienen af te sluiten en is gebonden aan een aantal
randvoorwaarden.
 Wijziging timing activiteiten
De in het RUP Rock Werchter opgenomen beperking van de periode waarbinnen evenementen
mogen georganiseerd worden komt voort uit natuuroverwegingen, waarbij een
hoogdynamische activiteit op de site op bepaalde tijdstippen een aantasting van de
natuurwaarden betekent (onder andere binnen het broedseizoen van de vogels).
De oorspronkelijke vastgelegde periode waarin evenementen mogen plaatsvinden wordt
omgevormd tot een uitsluitingsbepaling die stelt in welke periode er geen evenementen mogen
worden georganiseerd, zijnde 15 maart tot 1 juni, waarbij de opbouwwerken pas van start
mogen gaan op 1 mei. In Nederland is de start van het vogelbroedseizoen wettelijk vastgelegd
op 15 maart.
De uitsluitingsbepaling houdt een duidelijke bescherming in van de momenten die op het vlak
van natuurbehoud belangrijk zijn. Daarnaast laat de aanpassing toe om een betere spreiding
van de activiteiten te krijgen, wat de impact op de omgeving kan verlagen. Aangezien het
aantal toegelaten hoogdynamische occasionele recreatieve activiteiten beperkt wordt betekent
een verruiming in de tijd geen toename van de activiteit op de site en dus ook geen verdere
aantasting van de natuurwaarden.
 Beperkte uitbreiding verharding overdrukzone A
Het verhardingspercentage van 20% dat in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP
Rock Werchter werd mogelijk gemaakt binnen de overdrukzone A van het gebied voor
landschapspark blijkt in praktijk net onvoldoende te zijn voor het realiseren van een
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toegangszone die ook bij regenweer ordelijk kan functioneren. Een beperkte uitbreiding van de
verharding is aangewezen.
Binnen voorliggende herziening wordt het percentage aan waterdoorlatende verhardingen en
toegangconstructies voor overdrukzone A daarom op een maximum van 30% vastgelegd. Om
dit toe te kunnen laten dient het maximum verhardingspercentage voor de volledige zone voor
landschapspark daarom verhoogd van 5% naar 6%.
Deze kleine wijziging heeft, gezien de locatie en beperkte oppervlakte van de overdrukzone,
geen invloed op de waterhuishouding of het groene karakter van de omgeving. Bovendien dient
de verharding uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen.

zie provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rock Werchter Herziening - verordenend grafisch plan
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Rock Werchter (herziening)
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2.3 Masterplan
De planopties van zowel het oorspronkelijke RUP als van de herziening van het RUP Rock
Werchter hebben een invloed op een gebied dat ruimer is dan de plancontouren. Om deze
invloed voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat er een kader wordt
geschapen voor de oplossing van knelpunten die niet binnen (de stedenbouwkundige
voorschriften van) het plangebied kunnen worden behandeld.
Daarom is er, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst die naar aanleiding van het
oorspronkelijke RUP Rock Werchter werd afgesloten (zie bijlage), gestart met de opmaak van
een masterplan voor de ruime omgeving van de festivalweide Rock Werchter.
De betrokken actoren die in eerste instantie deel uitmaken van de werkgroep die zal instaan
voor de opmaak zijn:
- gemeente Rotselaar
- gemeente Haacht
- provincie
- LiveNation
- ANB
- VMM
- De Lijn
Doelstelling van het masterplan is de effecten op de omgeving van zowel de activiteiten die
kunnen plaatsvinden op de site als van de randactiviteiten maximaal te beperken.
De belangrijkste knelpunten die in het masterplan behandeld en uitgeklaard dienen te worden
zijn onder meer:
- campingproblematiek
- parkeerinrichtingen
- algemene mobiliteits- en bereikbaarheidsproblramtiek
- beheersing van de waterhuishouding en afvalwaterafvoer
- ...
De resultaten van dit masterplan kunnen input leveren bij het bepalen van de maximale duur en
het maximaal aantal toegestane hoogdynamische occasionele recreatieve activiteiten op de
site. Dit laatste aspect dient namelijk te worden vastgelegd binnen een nieuw af te sluiten
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotselaar, de gemeente Haacht, de
provincie en de organisator, zoals omschreven in voorgaand hoofdstuk.
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3. Relevante planningsprocessen en -documenten
3.1 Relatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
De herziening onderschrijft de principes en uitgangspunten van het oorspronkelijke RUP Rock
Werchter, en omvat een aantal aanpassingen die niets aan de algemene visie op het gebied
wijzigen.
SELECTIE TOERISTISCH-RECREATIEF KNOOPPUNT
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant selecteert de gemeente Rotselaar als toeristischrecreatief knooppunt.
Het toeristisch-recreatief aanbod van provinciaal niveau wordt geclusterd in toeristischrecreatieve knooppunten. In een knooppunt kan toerisme en recreatie reeds een belangrijke
gebruiker zijn en bepaalt de toeristisch-recreatieve visie ook mede de ruimtelijke ontwikkeling.
De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur is sturend voor de selectie ervan.
In dergelijke knooppunten kunnen hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren (HDI)
worden ontwikkeld op voorwaarde dat:
• de reële behoefte kan worden aangetoond;
Het festival Rock Werchter, voorheen Torhout-Werchter genoemd, wordt reeds meer
dan 30 jaar georganiseerd te Rotselaar. Het aantal deelnemers blijft zichtbaar stijgen,
Bovendien wijzigt het festivallandschap voortdurend, met een tendens naar een meer
gevarieerd aanbod aan artiesten uit binnen- en buitenland binnen hetzelfde evenement.
Beiden maken dat er de afgelopen jaren een nood is ontstaan aan een beperkte
uitbreiding van de festivalweide. Het nodige ruimtebeslag en aldus de ruimtebehoefte
bedraagt om en bij de 25ha.
•

de HDI, volgens het principe van gedeconcentreerde bundeling, aansluit bij voorkeur bij
reeds bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur of eventueel bij de geselecteerde
kern (stedelijke kern, hoofddorp of woonkern);
Werchter is geselecteerd als woonkern in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant.
De site sluit nauw aan bij het kruispunt van de Provinciebaan, Haachtsesteenweg en de
Nieuwebaan en het aanwezige landelijk woonlint.
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•

de HDI goed bereikbaar is, niet alleen via de weg (bij voorkeur secundaire wegen),
maar ook met het openbaar vervoer;
De site is gesitueerd langsheen de Provinciebaan, geselecteerd als secundaire weg
type III. Doorstroming van openbaar vervoer en fiets staat voorop. De site dient te
worden beschouwd als voldoende ontsloten en bereikbaar.
Bovendien is er tijdens de festivalperiode een verhoogd openbaar vervoer aanbod
waardoor meer en meer bezoekers via het openbaar vervoer naar het festival afzakken.
Bereikbaarheid is een aspect dat in het op te stellen masterplan bijzondere
aandacht zal krijgen.

•

de HDI wordt ingeplant rekening houdende met natuurlijke, agrarische en
landschappelijke waarden en desgevallend een ruimtelijke meerwaarde geeft aan de
geselecteerde kernen.
Het gebied is gelegen temidden van belangrijke natuurwaarden en bosgehelen.
Hoofdfunctie van de site is de natuur- en landschappelijke functie. Recreatief
medegebruik en de organisatie van evenementen worden aanzien als nevenfuncties.
De evenementen worden beperkt in aantal en periode. Permanente constructies en
verhardingen worden tot een minimum beperkt. De site wordt zodanig ingericht dat
duidelijke buffers en overgangszones worden gedefinieerd naar de omliggende open
ruimtegebieden. Minimale aan te planten boomaantallen worden gedefinieerd. Een
aantal inrichtings- en beheersprincipes voor de natuur- en parkfunctie worden naar voor
geschoven. De geplande inperking van het noordelijk gelegen gebied voor buffer heeft
slechts een beperkte impact op de natuurwaarden in het gebied. Deze zone is namelijk
momenteel reeds aangetast door doorsteken van de Haachtsesteenweg naar het
gebied voor landschapspark, en blijft zijn functie als buffer behouden doordat een
strook van 25 meter blijft bestaan. Aldus treedt minimale verstoring op van de
aanwezige en verder te ontwikkelen natuur- en boswaarden.
De site bevindt zich temidden van een nog relatief gaaf historisch en authentiek
landschap. De versterking van de landschappelijke waarden van de site en inpassing in
het omgevende landschap staan voorop. De bestaande waardevolle
landschapselementen dienen zoveel mogelijk behouden te worden. De binnen de
voorschriften ingeschreven mogelijkheden voor bijkomende constructies en
verhardingen zijn minimaal, de historische buurt- en voetwegen worden erkend en
opgewaardeerd. Daarnaast werd de ontwikkeling van een kwalitatief
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landschapsinrichtingsplan verankerd binnen de stedenbouwkundige voorschriften van
het RUP Rock Werchter en de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de
betrokken actoren. Ook binnen voorliggende herziening wordt het verplicht op te maken
landschapsinrichtingsplan opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.
Minimale landschappelijke verstoring treedt aldus op. Meer nog, de voorgestelde
ontwikkeling zal een duidelijke landschappelijke meerwaarde creëren voor de site zelf
en diens omgeving.
Voorliggend plangebied heeft dezelfde perimeter als het oorspronkelijk RUP Rock
Werchter. De aanpassingen aan de voorschriften hebben geen invloed op het agrarisch
gebied, waardoor kan geoordeeld worden dat voorliggende herziening geen enkele
impact heeft op de agrarische structuur.
Men kan aldus concluderen dat de mogelijke impact van de bepalingen van voorliggend
plandocument op de structuurbepalende functies van het buitengebied (natuur en bos,
landbouw en landschap) beperkt is en dat deze functies niet in het gedrang worden
gebracht.
Door de publieke toegankelijkheid tot de site maximaal te verzekeren (onder meer door
een beperkte uitbreiding van de verharding aan de inkomzone) en de uitbreiding van
het gebied voor landschapspark (waarbij een landschapsinrichtingsplan voor de hele
zone wordt opgemaakt) wordt een meerwaarde gecreëerd voor de kern Werchter en de
ruimere omgeving. De herziening doet geen afbreuk aan de principes van het
oorspronkelijke RUP Rock Werchter.
Dergelijke toeristisch-recreatieve knooppunten vervullen een centrumfunctie voor een ruimere
omgeving, een startpunt voor het verkennen van dat specifiek gebied/netwerk en dragen bij tot
de bereikbaarheid van de streek. In elk geval is een ruimtelijke afweging op niveau van het
betrokken gebied, de draagkracht van de ruimte en locatiebeleid belangrijk.
Het gebied, centraal gelegen tussen Mechelen, Leuven en Brussel, nabij de samenvloeiïng van
Demer en Dijle vormt een ideaal vertrekpunt voor de verkenning van deze streek en vervult een
duidelijke recreatieve centrumfunctie voor de ruimere omgeving. Er komen immers tal van
fietsroutes (van bovenlokaal belang) samen.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN DEELRUIMTEN RSVB
Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant is het studiegebied gelegen op de grens
tussen enerzijds de deelruimte het Verdicht Netwerk en het Demernetwerk.
Voor het Verdicht Netwerk worden volgende ruimtelijke principes naar voor geschoven:
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•
•
•
•
•
•

mozaïek van functies;
lijninfrastructuren vormen de ruggengraat voor ontwikkelingen;
openbaar en/of collectief vervoer maximaal uitbouwen en stimuleren;
openruimtefragmenten zo veel mogelijk beschermen en via een fijnmazig netwerk
onderling verbinden;
cultuur en natuur: kapstok voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio;
het Verdicht Netwerk: een regio met verscheidene deelruimten.

Binnen het Verdicht Netwerk ligt de site met ruime omgeving binnen het subgebied de 'Open
Schicht'. Hiervoor worden volgende principes vooropgesteld:
• de Open Schicht, een open wig tussen Leuven en Brussel;
• wonen en economische activiteiten laagdynamisch houden;
• ontsluiting van regio maximaal richten op het openbaar vervoer;
• open, maar verscheiden...;
• verzoenen van grootschalige natuurontwikkeling met agrarische bedrijvigheid;
• een fijnmazig toeristisch-recreatief knopennetwerk: een toegankelijke open schicht.
Het uitbouwen en verzekeren naar de toekomst toe van de festivalorganisatie en de inrichting
van kleinschalige lokale evenementen, evenals het inrichten van de site als publiek
landschapspark, met als klemtoon natuur- en landschapsontwikkeling, is een duidelijke invulling
van het vooropgestelde principe om de bestaande cultuur- en natuurwaarden als kapstok te
gebruiken voor de ontwikkeling van de regio. De uitbreiding van het gebied voor
landschapspark die deel uitmaakt van voorliggende herziening maakt deel uit van deze
doelstelling.
De kern van Werchter is een kruispunt van verscheidene langzaamverkeerroutes. De verdere
uitbouw en ondersteuning van de recreatieve knoopfunctie draagt bij tot de toegankelijkheid
van de regio.
Voor het Demernetwerk worden volgende principes vooropgesteld:
• het Demernetwerk: een netwerk van verschillende ruimtelijke componenten;
• Aarschot en Diest als complementaire stedelijke gebieden;
• ontwikkelen en verdichten tussenliggende kernen met goede
ontsluitingsmogelijkheden;
• uitbouwen van bundel infrastructuren als ondersteuning voor de ruimtelijke
ontwikkelingen;
• erkennen en versterken van de verschillende landschappelijke eenheden;
Landschap en natuur blijven als kernkwaliteiten opgenomen in voorliggend RUP. Recreatief
medegebruik draagt bij tot een erkenning van en kennismaking met de belangrijke natuur- en
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landschapswaarden van de streek. De aanpassingen die onderwerp uitmaken van voorliggende
herziening doen geen afbreuk aan deze visie.

SELECTIE LANDSCHAPPELIJKE BAKENS
Het samenvloeiïngsgebied van Demer en Dijle wordt geselecteerd als een landschappelijke
baken. Deze beleidscategorie doelt op visuele blikvangers die mee het landschapsbeeld
bepalen en dikwijls als oriëntatiepunt fungeren. De provincie wenst het zicht op deze bakens te
vrijwaren en de oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te versterken.
De hoofdfunctie van de site is landschap en natuur. De facilitering van recreatief medegebruik
en de organisatie van evenementen is niet in tegenstrijd met de selectie als landschappelijk
baken. Het recreatief medegebruik draagt bij aan de (h)erkenning van het geselecteerde baken
als waardevol cultuurhistorisch en geografisch puntelement.

AANDUIDING NATUURLIJKE STRUCTUURDRAGERS EN SELECTIE
NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN
Demer en Dijle worden aangeduid als natuurlijke structuurdragers.
De hoofdfunctie van de site is natuur en landschapsontwikkeling. Permanente verhardingen en
constructies blijven tot een minimum beperkt. Recreatief medegebruik en de gelimiteerde
organisatie van festivals is niet fundamenteel strijdig met functie van de nabije Demer- en
Dijlevallei, als onderdeel van de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Zie ook hogere
bespreking en onderbouwing 'selectie toeristisch-recreatief knooppunt'.
De 'verbinding Leibeek-Dijle', 'natte verbinding via Lipsebeek van Kastanjebos-HambosMoesbroek' en de 'rivierduinen in het samenvloeiïngsgebied van Demer en Dijle (donk van
Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen-Tremelo, donk van Haacht en Werchter, donk van
Rotselaar-Wezemaal-Gelrode, donk van Meetshoven)' zijn geselecteerd als
natuurverbindingsgebieden. Binnen de natuurverbindingsgebieden beoogt de provincie de
natuurlijke verbindingsfunctie en een hogere ecologische basiskwaliteit te ondersteunen. De
natte natuurverbindingsgebieden kunnen tevens worden ingezet ter ruimtelijke ondersteuning
van integraal waterbeheer.
Een natuurverbindingsgebied is een aaneengesloten gebied waar de natuurfunctie
ondergeschikt is aan de andere functies, waar andere functies (zoals landbouw, bosbouw,
recreatie,...) als hoofdgebruiker aanwezig zijn en de natuur als nevengebruiker. Gelet op het feit
dat de aanpassingen die deel uitmaken van voorliggende herziening niets veranderen aan het
uitgangspunt dat natuur en landschap binnenhet RUP hoofdfunctie zijn is er geen invloed op of
tegenstrijdigheid met hoger genoemde selecties van natuurverbindingsgebieden.
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SELECTIE SECUNDAIRE WEGEN
De as Haachtsesteenweg-Provinciebaan-Stationsstraat, van Haacht centrum tot aan de N19,
wordt geselecteerd als secundaire weg type III. Deze categorie garandeert een vlotte
doorstroming van het openbaar vervoer en de fiets. De verbindingsfunctie voor het autoverkeer
is ondergeschikt aan het openbaar vervoer en de fiets.
De selectie als secundaire weg vormt een ondersteuning voor de bereikbaarheid en gewenste
bovenlokale uitbouw van de site. Bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets staat voorop.
De herziening van het RUP Rock Werchter houdt geen wijzigingen in de een invloed hebben op
de secundaire wegenstructuur.

3.2 Relatie Ruimtelijk Structuurplan Rotselaar
GLOBALE VISIE VOOR ROTSELAAR
De Plas en rock Werchter vormen een onderdeel van het toeristisch-recreatief knooppunt
Rotselaar. Deze omgevingen kunnen uitgebouwd worden als belangrijke knooppunten binnen
het lokale en bovenlokale toeristisch-recreatieve netwerken.
Op macroniveau heeft de gemeente in hoofdzaak bekendheid omwille van de aanwezigheid
van de terreinen van Rock Werchter en het bedrijf Danone. De rol voor Rock Werchter ligt op
het behoud van de terreinen.
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd Rotselaar geselecteerd als
toeristisch-recreatief knooppunt. In dergelijk knooppunt kan toerisme en recreatie reeds een
belangrijke gebruiker zijn en bepaalt de toeristisch-recreatieve visie ook mede de ruimtelijke
ontwikkeling. De rockweide te Werchter werd aangegeven als één van de prioriteiten bij het
opmaken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het RUP Rock Werchter had als doel
de toekomst en juridische zekerheid van de organisatie van het festival Rock Werchter op de
huidige locatie veilig te stellen. De herziening van dit RUP heeft dezelfde doelstelling. De
wijzigingen passen een aantal onlogische en onpraktische voorschriften aan, zodat de optimale
werking van zowel de festivalactiviteiten als het landschapspark wordt gegarandeerd.
GEWENSTE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR
Als bovengemeentelijke hoogdynamische recreatiepolen worden geselecteerd: De Plas, Rock
Werchter, Camping Klokkenberg. Voor de bovenlokale recreatiepolen worden enkel suggesties
gedaan. Het komt de gemeente niet toe hierover beleidsbeslissingen te nemen. Zij kan wel
suggesties doen aan de Vlaamse of provinciale overheid.
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In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd Rotselaar geselecteerd als
toeristisch-recreatief knooppunt. De rockweide te Werchter werd aangegeven als één van de
prioriteiten bij het opmaken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.
WERCHTER ALS RECREATIEF BAKEN
Werchter als recreatief baken krijgt vorm via de ontwikkeling van de omgeving van
Werchterbrug, de aanwezigheid van gedifferentieerde concentraties verblijfsrecreatie rond
Werchter en investeringen in openbaar domein, natuur- en landschapsschoon.
De omgeving van Werchterbrug is om verschillende redenen zeer strategisch:
Knooppunt van toeristisch-recreatieve netwerken;
Terreinen Rock Werchter;
Belangrijk lokaal verkeersknooppunt.
De omgeving dient uitgebouwd te worden als een OV-knooppunt dat het toeristisch-recreatief
knooppunt ondersteunt. Het OV-knooppunt functioneert zowel naar het station van Leuven via
de pendelbus als op het regulier OV-net van De Lijn. Bovendien kunnen de terreinen van Rock
Werchter zo ingericht worden dat indien er geen rockconcert plaats vindt, een deel van de
terreinen ondersteunend kunnen werken aan dit toeristisch-recreatief knooppunt. Zo kunnen
sanitaire blokken, nutsvoorzieningen en een kleine verharde parking gezamenlijk gebruikt
worden. De gemeente wenst maximaal het initiatief te ondersteunen van de bovenlokale
overheid voor een RUP Rock Werchter waarin de lokale en de bovenlokale elementen
complementair worden uitgewerkt. Zij geeft als randvoorwaarden mee dat er beperkingen
moeten opgelegd worden naar tijd en ruimtegebruik en dat er milderende maatregelen moeten
genomen worden om mogelijke overlast in Werchter af te remmen.
Er dient een duidelijke afstemming te komen tussen de natuurontwikkelingen in het
Werchterbroek en de recreatieve en festivalactiviteiten op de terreinen van Rock Werchter. Om
deze afstemming te bewerkstelligen dient een RUP Rock Werchter opgemaakt te worden. Het
deel over Rock Werchter kan niet in een gemeentelijk RUP uitgewerkt worden, maar dient door
de hogere overheid te gebeuren.
Voorliggende herziening brengt geen wijzigingen aan aan de doelstellingen en uitgangspunten
van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rock Werchter, dat een uitvoering was van de
principes uit het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.
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3.3 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos - regio Zenne-Dijle-Pajottenland

Het plangebied maakt geen deel uit van het herbevestigd agrarisch gebied, maar behoort tot de
Dijlevallei Leuven-Werchter. De opties van voorliggende herziening van het RUP Rock
Werchter zijn niet in strijd met de opties die worden vooropgesteld voor het plangebied in de
nota 'ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos - regio Zenne-Dijle-Pajottenland'. De
planopties gaan namelijk uit van een versterking van de aanwezige belangrijke open ruimte
waarden zoals natuur, landbouw, bos en landschap.
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4. Disciplines
In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van de nieuwe ontwikkelingen die de herziening
van het RUP Rock Werchter mogelijk maakt ten opzichte van de huidige mogelijkheden
volgens het huidige RUP Rock Werchter beschreven en beoordeeld.
Volgende (MER)disciplines komen hierbij aan bod:
 Bodem
 Water
 Fauna en Flora
 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
 Lucht
 Geluid en trillingen
 Mobiliteit (verkeersveiligheid, congestie en hinder)
 Mens: ruimtelijke functionele aspecten
 Mens: hinder en risico's

4.1 Discipline bodem
4.1.1 Beschrijving en analyse
TOPOGRAFIE
Uit de topografische kaart blijkt dat het reliëf binnen en in de omgeving van het plangebied zeer
vlak is.
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Figuur 1: Topografische kaart (1/10.000 - NGI AGIV)
Door de beperkte hellingsgraad van het terrein is de potentiële bodemerosie zeer laag tot
verwaarloosbaar.
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Figuur 2: Potentiële bodemerosie (2011 - LNE)

BODEMTYPOLOGIE
Het grootste deel van de zone voor landschapspark heeft een vochtige tot natte kleibodem als
ondergrond. Het zuidwesten van het plangebied wordt gekenmerkt door een ondergrond van
vochtige leem. Beide bodemtypes zijn aldus matig waterdoorlatend.
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Figuur 3: Bodemkaart (AGIV)
BODEMGEBRUIK
Het RUP Rock Werchter bestemt het voornaamste deel van het plangebied als 'Zone voor
landschapspark', waarbij de hoofdfuncties natuur- en landschapsontwikkeling en -beheer zijn.
Recreatief medegebruik en de organisatie van evenementen zijn nevenfuncties. Dit is een
bestemming met een gebruik dat weinig ingrijpt op de bodem. De herziening van het RUP
wijzigt de bestemming en het bijhorend gebruik in hoofdzaak niet.
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4.1.2 Effecten
De stedenbouwkundige voorschriften laten binnen het plangebied topografische wijzigingen toe
binnen het 'Gebied voor landschapspark' wanneer dit noodzakelijk is om de realisatie van de
bestemming mogelijk te maken. Aangezien er amper niveauverschillen te vinden zijn op het
terrein en het reliëf in de ruime omgeving zeer vlak is zullen de topografische wijzigingen
waartoe dit voorschrift zal leiden erg beperkt zijn..Reliëfwijzigingen zijn bovendien niet
toegestaan in overdrukzone A
De mogelijkheden die met het plan worden geboden zijn dus zeer beperkt en zorgen er niet
voor dat bodemerosie -een probleem dat zich vandaag de dag niet stelt- in de toekomst een
gevoeligheid zou kunnen worden.
De voorschriften van de herziening van het RUP laten slechts een kleine toename van de
verharde oppervlakte toe. De effecten hiervan worden zo minimaal mogelijk gehouden door een
uitvoering in waterdoorlatende materialen op te leggen.
Het bodemgebruik wijzigt door voorliggend plan amper ten opzichte van wat het bestaande
RUP Rock Werchter toelaat. De differentiëring in type activiteit heeft geen significante invloed
op de bodemgesteldheid tot gevolg omdat het aantal hoogdynamische occasionele recreatieve
activiteiten ook met voorliggende herziening beperkt blijft. Een mogelijk betere spreiding van de
activiteiten legt bovendien minder druk op de bodem.

4.1.3 Beoordeling
Geen van de planopties gaat gepaard met een relevante verstoring van de bodem. De toename
aan verharde oppervlakte, eventuele kleinschalige reliëfwijzigingen en de verstoring van de
bodem zijn niet van dergelijke aard dat ze aanzienlijke milieueffecten zullen veroorzaken.

4.2 Discipline water
4.2.1 Beschrijving en analyse
OPPERVLAKTEWATER
Het plangebied maakt deel uit van het Dijlebekken en behoort tot de VHA-zone
'Leibeek/Laakbeek'. Het terrein wordt doorkruist door de Tarwelandbeek (categorie 6) en
bevindt zich nabij de Dijle en de Demer, evenals de onbevaarbare waterlopen Leibeek
(categorie 2) en Vitschoofbeek (categorie 6).
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Het uiterst oostelijke deel van het plangebied is gelegen in een effectief overstromingsgevoelig
gebied, het overige deel wordt als 'mogelijk overstromingsgevoelig' gecategoriseerd.

Figuur 4: Waterlopen en Overstromingsgevoelige gebieden (VMM en AGIV)
GRONDWATER
Het plangebied is zeer gevoelig voor grondwaterstroming. Deze stroming kan worden beïnvloed
en verstoord door ondergrondse constructies.
Het plangebied is niet gelegen in een infiltratiegevoelige zone.
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Figuur 5: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (AGIV)
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Figuur 6: Infiltratiegevoelige bodems (AGIV)

4.2.2 Effecten
Het waterbergend vermogen van de site wordt maximaal gevrijwaard. Verhardingen en
constructies die het waterbergend vermogen kunnen aantasten zijn mogelijk, doch hebben een
tijdelijk karakter en zijn slechts voor een zeer beperkte tijdsspanne aanwezig. De bijkomende
ontwikkelingen die voorliggende herziening op dit vlak mogelijk maakt ten opzichte van het
bestaande RUP Rock Werchter zijn zeer beperkt en hebben geen significante invloed.
De stedenbouwkundige voorschriften laten slechts een kleine uitbreiding van de te verharden
oppervlakte toe, die bovendien in waterdoorlatende materialen dient uitgevoerd te worden. In
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het effectief overstromingsgevoelig gebied, zijnde overdrukzone A; zijn geen reliëfwijzigingen
(ophogingen) toegestaan, zodat geen bijkomende ruimte voor water verloren gaat.
Alle voorziene verhardingen worden opgebouwd op basis van waterdoorlatende materialen,
met uitzondering van de buurtwegen die doorheen het gebied lopen. De veroorzaakte
schadelijke effecten van de verharde wegenis en de daaruit volgende verminderde
infiltratiemogelijkheden worden voor de belangrijkste weg, nr.47 aan de westrand van het
plangebied, gecompenseerd door een parallel grachtensysteem dat fungeert als buffering voor
hemelwater.
De verplichte grachtaanleg langs buurtweg 48 uit het oorspronkelijk RUP wordt in voorliggende
herziening geschrapt omdat een verplichte grachtaanleg op deze specifieke plek, midden in het
plangebied, voor praktische problemen bij evacuaties en toegankelijkheid kan zorgen. Het
schrappen van deze gracht leidt mogelijk tot een verhoging van de wateroverlastproblemen.
Daarom wordt in de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied voor landschapspark
ingeschreven dat bodemingrepen en het aanleggen van grachten die noodzakelijk zijn i.f.v. de
beheersing van de waterhuishouding in het hele gebied mogelijk zijn.
Verder zijn er geen bijkomende ontwikkelingen toegelaten die de oppervlaktewaterhuishouding
in negatieve zin beïnvloeden.
Doordat de herziening van het RUP Rock Werchter geen (bijkomende) ondergrondse
constructies toelaat binnen het plangebied heeft het plan geen invloed op de
grondwaterstroming. Het terrein ligt niet in een infiltratiegevoelige zone en de planopties zijn
niet van die aard dat ze een (lokale) verhoging van de hoeveelheid te infiltreren hemelwater tot
gevolg hebben,.
Om de oppervlaktewaterkwaliteit zoveel mogelijk te waarborgen heeft de VMM een aantal
aanbevelingen opgelijst voor organisatoren van evenementen. Deze zijn bij de toelichtingsnota
van het RUP gevoegd.

4.2.3 Beoordeling
Indien de maatregelen die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de heersende
(provinciale) waterverordeningen zijn vervat nagevolgd worden, kan worden geoordeeld dat het
plan niet leidt tot schadelijke effecten op de waterhuishouding.
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4.3 Discipline fauna en flora
4.3.1 Beschrijving en analyse
Een groot deel van de noordelijke zone die in het RUP Rock Werchter als buffer werd
ingetekend is volgens de biologische waarderingskaart biologisch zeer waardevol. Het betreft
een zone die voor een groot deel bebost is en deel uitmaakt van het Werchterbroek. De
herziening van het RUP heeft onder meer als doel een deel van deze bufferzone om te zetten
naar gebied voor landschapspark. Hierbij blijft er langsheen de Haachtsesteenweg een
voldoende brede bufferstrook behouden zodat een gedegen visuele afscherming gegarandeerd
wordt en ook de bufferende overgang naar het deel van Werchterbroek ten noorden van de
steenweg behouden blijft.
De zone die in het RUP Rock Werchter als zuidelijke buffer was ingekleurd is volgens de
biologische waarderingskaart niet waardevol.
Andere delen van het plangebied zijn respectievelijk biologisch waardevol, een complex van
biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen, en biologisch
minder waardevol. De overige aanpassingen die in de herziening beoogd worden hebben geen
invloed op de biologische waarde van voorvernoemde percelen.
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Figuur 7: Biologische waarderingskaart (INBO - AGIV)
Het plangebied behoort niet tot het Vlaams Ecologisch Netwerk en binnen en in de omgeving
van de site zijn geen habitat- of vogelrichtlijngebieden afgebakend.
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Figuur 8: Vlaams Ecologisch Netwerk en Natura2000-netwerk (ANB en AGIV)

4.3.2 Effecten
De beperkte uitbreiding van het gebied voor landschapspark in noordelijke richting betekent de
gedeeltelijke inname van een bebost gebied dat volgens de biologische waarderingskaart
biologisch zeer waardevol is. Een uitbreiding van het landschapspark in deze richting gaat
echter gepaard met het behoud van een voldoende brede bufferstrook zodat een gedegen
visuele afscherming gegarandeerd wordt en ook de bufferende overgang naar het deel van
Werchterbroek dat zich ten noorden van de steenweg bevindt behouden blijft. Het westelijke
aaneengesloten deel van Werchterbroek wordt niet aangesneden. De duidelijke aflijning uit het
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bestaande RUP tussen de zone voor landschapspark en Werchterbroek onder de vorm van
een grachtinrichting langsheen voetweg nr.47 blijft behouden.
Alle huidige (onvergunde) inrichtingen in Werchterbroek die gerelateerd zijn aan de activiteiten
binnen het plangebied en aangrenzend hieraan gelegen zijn dienen binnen de begrenzing van
het RUP te worden gebracht.
De noordelijke zone voor buffer wordt op dit ogenblik in de praktijk reeds doorsneden door een
tweetal relatief brede onbebouwde veiligheidsdoorsteken naar de zone voor landschapspark.
Deze ontwikkelingen zijn conform de voorschriften van het RUP Rock Werchter, die onder
andere de aanleg van niet permanent verharde doorsteken in functie van de veiligheid
(minimale breedte 5m) en het plaatsen van tijdelijke constructies in functie van veiligheids- en
hulpdiensten tijdens evenementen toelaten. Hierdoor is de natuurwaarde, zeker in het oostelijk
deel, met het RUP Rock Werchter reeds potentieel beperkt ten opzichte van de
gewestplanbestemming 'natuurgebied' die voor de opmaak het RUP gold, en is de mogelijk
bijkomende impact van de ontwikkeling die door de herziening wordt toegelaten klein.
Hoofdfuncties in de zone voor landschapspark zijn namelijk natuur- en landschapsontwikkeling
en -beheer, waarbij de realisatie onder meer gebeurt door natuurgerichte maatregelen, die de
instandhouding en/of verhoging van de biodiversiteit beogen.
De uitbreiding van het gebied voor landschapspark in zuidelijke richting heeft een minimale
impact op de fauna en flora en de biologische waarde van het gebied. De betreffende
voormalige bufferstrook is op dit ogenblik nog niet ingericht met een bufferende beplanting.
De nieuwe voorschriften geven de kans om deze strook beter te integreren in het gehele
parkgebied en tegelijk ook de integratie in het omgevende landschap en de aansluitende open
ruimte te verzekeren.
De uitbreiding van de zone voor landschapspark wordt samen bekeken met de rest van de
landschapsparkzone, zodat het gehele gebied als één natuurlijk geheel wordt ingericht. De
planwijziging heeft aldus geen negatieve invloed op de natuurwaarden van de omgeving.
De wijziging in de timing waarbinnen evenementen kunnen plaatsvinden heeft geen negatieve
impact op de natuurwaarden binnen het plangebied. De uitsluitingsbepaling houdt een
duidelijke bescherming in van de momenten die op het vlak van natuurbehoud belangrijk zijn.
Daarnaast laat de aanpassing toe om een betere spreiding van de activiteiten te krijgen, wat de
impact op de omgeving kan verlagen. Aangezien het aantal toegelaten hoogdynamische
occasionele recreatieve activiteiten beperkt wordt betekent een verruiming in de tijd geen
toename van de activiteit op de site.
Verder werd in de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebeid voor landschapspark
toegevoegd dat de bestaande waardevolle landschapselementen worden zoveel mogelijk
bewaard dienen te worden
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4.3.3 Beoordeling
De bijkomende ontwikkelingen die door de opmaak van de herziening van het RUP Rock
Werchter mogelijk worden gemaakt hebben geen significante invloed op de aanwezige fauna
en flora.

4.4 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
4.4.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied ligt binnen de ankerplaats 'Samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer' en het
vlakrelict 'Dijlevallei stroomafwaarts Leuven'.
De landschapsatlas schrijft de betreffende ankerplaats volgende landschapswaarden toe:
- Wetenschappelijke waarde
In de Dijlebeemden liggen, naast talrijke sporen van afgesneden vrije meanders, een aantal
fossiele meanders van de Dijle die dateren uit het Laatglaciaal. De oeverwallen langsheen de
huidige Dijle zijn nadien gevormd. Het landschap bestaat voor een groot deel uit eerder
voedselarme graas- en hooiweiden. De Demervallei is de meest oostelijke uitloper van de
‘Vlaamse Vallei’ en vormt de spil van een beemdenlandschap met talrijke afgesneden
meanders en één fossiele meander (Vorsdonk), met een grote rijkdom aan (vooral
watergebonden) biotopen. De biologische diversiteit bereikt haar hoogtepunt in het gebied
Vorsdonk-Turfputten.
- Historische waarde
Het landschap is een leesboek in prehistorie en geschiedenis: de (pre-)historische lopen van
Dijle en Demer kunnen worden gereconstrueerd aan de hand van de talrijke meandercoupures,
de gemeentegrenzen en de topografie. Er komen verschillende historische ensembles en sites
voor met regionale uitstraling (rivieren te Gelrode, Molen van Rotselaar, Antitankgracht van
Haacht,…). Het landschap bezit nog alle ingrediënten van het oorspronkelijke oude
rivierenlandschap met o.a. dijken, verlandde verlaten meanders, waterrijke hooi- en
graasweiden, broekbosjes, naaldhoutaanplantingen, houtkanten.
- Esthetische waarde
De esthetische waarde houdt verband met de gevarieerde begroeiing, de sterk versneden
bosranden, de talrijke bomenrijen, houtkanten en hagen op de kavelgrenzen, de bloemrijke
graslanden en laagveenvegetaties en een aantal monumentale gebouwen.
Als knelpunt voor de ankerplaats wordt de verspreide bebouwing (vooral) tussen Haacht en
Werchter, tussen Wakkerzeel en Rotselaar en tussen Betekom en Gelrode aangehaald.
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Volgens de Inventaris van het bouwkundig erfgoed van het VIOE bevinden er zich geen relicten
of bouwkundige gehelen binnen het plangebied. De Craeneveldhoeve; die westelijk buiten het
plangebied valt, is gecatalogeerd als bewaard relict.

Figuur 9: Landschapsatlas (AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen)

4.4.2 Effecten
Met voorliggende herziening van het RUP Rock Werchter worden geen ingrepen mogelijk
gemaakt die sterk ingrijpen op het landschap. De uitbreiding van de zone voor landschapspark
wordt voor wat betreft de parkinrichting als één geheel bekeken met de rest van de zone,
waarbij de algemene inrichtingsprincipes, zoals aandacht voor een publiek toegankelijke
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kwalitatieve inrichting, de realisatie van langzaam verkeersverbindingen met dreefkarakter e.d.
voorop staan. De gehele zone wordt aldus als één geheel vormgegeven en krijgt een specifieke
landschappelijke eigenheid mee.
Er wordt geen bijkomende bebouwing mogelijk gemaakt die de esthetische waarde van het
gebied kan aantasten. Andere significante verhardingen of ondergrondse voorzieningen worden
ook met de herziening niet toegelaten in het plangebied, zodat er geen invloed is op mogelijke
archeologische sporen in de ondergrond.
In de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebeid voor landschapspark werd toegevoegd
dat de bestaande waardevolle landschapselementen worden zoveel mogelijk bewaard dienen
te worden

4.4.3 Beoordeling
Inzake landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden geen significante effecten
verwacht.

4.5 Discipline lucht
4.5.1 Beschrijving en analyse
De plangebiedbestemmingen betreffen allen zachte functies die geen directe of indirecte
emissies veroorzaken. Het betreft de inrichting van de site met een landschapspark en groene
buffers. De bebouwing en verharding die is zeer beperkt en tijdelijk van aard, en is geen bron
van uitstoot. De inrichting van grootschalige evenementen heeft tijdelijk een
verkeersaantrekkend karakter.

4.5.2 Effecten
Het tijdelijk verkeersaantrekkend karakter (personenvervoer en vrachtvervoer) van
grootschalige evenementen heeft amper een invloed op de lucht(kwaliteit) aangezien in de
herziening van het RUP Rock Werchter een beperking van het aantal hoogdynamische
occasionele recreatieve activiteiten blijft ingeschreven. Hierdoor blijft de mogelijke bijkomende
hinder ten opzichte van wat mogelijk is volgens de voorschriften van het RUP Rock Werchter
sterk beperkt.
De betere spreiding van de activiteiten in de tijd die mogelijk wordt gemaakt binnen de
herziening zorgt dan weer voor een licht positief effect.
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4.5.3 Beoordeling
De herziening van het RUP Rock Werchter veroorzaakt geen significante effecten voor de
discipline lucht.

4.6 Discipline geluid en trillingen
4.6.1 Beschrijving en analyse
In de huidige situatie wordt er in het plangebied enkel geluidshinder veroorzaakt tijdens een
vastgelegd aantal momenten binnen een beperkte tijdsspanne waarop hoogdynamische
occasionele recreatieve evenementen (festivals) worden ingericht. De herziening laat een
spreiding toe van dergelijke activiteiten over een ruimere periode en stelt dat de beperking in
aantal onderdeel dient uit te maken van een samenwerkingsovereenkomst. Er worden met de
herziening geen andere bijkomende activiteiten of constructies toegelaten die hinder op het vlak
van geluid en trillingen kunnen veroorzaken.

4.6.2 Effecten
De inperking van het aantal hoogdynamische occasionele recreatieve activiteiten dient
onderdeel uit te maken van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotselaar
en de organisator, waarvoor een aantal grensstellende randvoorwaarden worden opgelegd in
het herziene RUP. De gemeente ziet er hierbij onder meer op toe dat de geluidsoverlast voor
haar inwoners beperkt blijft.
In het kader van het RUP Rock Werchter werd reeds een samenwerkingsakkoord afgesloten
tussen de betrokken actoren. Hierin is onder meer vastgelegd dat de organisatie van
evenementen dient voorafgegaan te worden door de opmaak van een 'organisatieschema', dat
telkens moet voorgelegd worden aan de betrokken bevoegde overheden. Dergelijk plan dient
onder andere een overzicht van de maatregelen ter beperking van de geluidsoverlast te
bevatten, zodat de gemeente met kennis van zaken over de aanvraag kan oordelen.

4.6.3 Beoordeling
De herziening van het RUP Rock Werchter veroorzaakt geen significante effecten voor de
discipline geluid en trillingen.
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4.7 Discipline mobiliteit (verkeersveiligheid, congestie en hinder)
4.7.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied is gelegen langsheen de Haachtsesteenweg (N21), nabij het kruispunt van de
Haachtsesteenweg, de Provinciebaan en de Nieuwe Baan, die de verbinding maakt met het
centrum van Werchter.
De inrichting van festivals op de site zorgt steeds voor een tijdelijke mobiliteitshinder in de
nabije en ruimere omgeving. Wegen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer,
verkeersomleidingen worden uitgezet en er wordt een vervoersplan uitgewerkt met De Lijn, die
tijdens het festival voor bijkomende busverbindingen van en naar de weide zorgt. Door de
jarenlange inrichting van festivals binnen het plangebied werd een expertise opgebouwd in het
omgaan met dergelijke grootschalige activiteiten op
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mobiliteitsvlak.

Figuur 10: Stratenplan NAVSTREETS (AGIV)

4.7.2 Effecten
De bijkomende hinder die met de herziening van het RUP Rock Werchter op mobiliteitsvlak zal
worden gecreëerd blijft beperkt. Er wordt namelijk geen directe uitbreiding van het aantal
activiteiten ingeschreven in de herziening. Het vastleggen van het maximum aantal
hoogdynamische evenementen maakt onderdeel uit van een samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente Rotselaar en de organisator, waarvoor een aantal grensstellende
randvoorwaarden worden opgelegd in het herziene RUP. De gemeente ziet er hierbij onder
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meer op toe dat de mobiliteitshinder voor haar inwoners en bezoekers beperkt blijft, en kan het
aantal toegestane activiteiten onder meer afstemmen op de draagkracht van de omgeving en
de organisatiemogelijkheden voor wat betreft het mobiliteitsverhaal.
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst die naar aanleiding van het oorspronkelijke
RUP Rock Werchter werd afgesloten is er gestart met de opmaak van een masterplan voor de
ruime omgeving van de festivalweide Rock Werchter. Hierin zullen knelpunten behandeld
worden die niet binnen het plangebied zelf kunnen worden opgelost. De mobiliteitsproblematiek
in de omgeving is een aspect dat als hierbinnen als één van de prioritaire aandachtspunten zal
behandeld worden
De herziening van het RUP maakt geen bijkomende ontwikkelingen mogelijk die voor een
veranderd mobiliteitsprofiel zorgen.

4.7.3 Beoordeling
Er zijn geen significante effecten te verwachten op mobiliteitsvlak.

4.8 Discipline mens: ruimtelijke functionele aspecten
4.8.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied wordt niet uitgebreid in vergelijking met het bestaande RUP Rock Werchter.
Enkel binnen de plancontouren is er een kleine verschuiving waarbij een deel van de
noordelijke buffer mee wordt ingenomen door de aangrenzende zone voor landschapspark.
In uitvoering van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Rock Werchter en de
voorliggende herziening wordt een inrichtingsschets opgemaakt voor het volledige plangebied,
waarbij de algemene inrichtingsprincipes, zoals aandacht voor een publiek toegankelijke
kwalitatieve inrichting, de realisatie van langzaam verkeersverbindingen met dreefkarakter e.d.
voorop staan.

4.8.2 Effecten
Er wordt voor gekozen de uitbreiding van de zone voor landschapspark te realiseren binnen de
plancontouren, door een gedeelte van de bufferzone om te zetten. Op die manier dienen geen
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bijkomende percelen van het omgevende aaneengesloten open ruimtegebied bijkomend
aangesneden te worden.
Het bijkomende gedeelte voor landschapspark wordt geïntegreerd in de inrichting voor het
volledige parkgebied. Er wordt een inrichtingsschets opgemaakt die de hele zone als één
ruimtelijk geheel bekijkt zodat dit ook op die manier kan functioneren.

4.8.3 Beoordeling
De planopties zorgen voor een optimalisatie van de ruimtelijke functionele inrichting zodat er
geen negatieve effecten optreden voor wat betreft de discipline mens: ruimtelijke functionele
aspecten.

4.9 Discipline mens: hinder en risico's
4.9.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied bevindt zich langsheen de Haachtsesteenweg, aan de westelijk uitloper van de
bebouwing van de kern van Werchter.
Doel van de planherziening blijft net als in het oorspronkelijke RUP een evenwicht zoeken
tussen de organisatie van toeristisch-recreatieve evenementen op de site en het opwaarderen
van de open ruimte waarden. Het gebied is bestemd voor de inrichting en aanleg van een
ingebufferd landschapspark waarbij natuur- en landschapsontwikkeling en -beheer
hoofdfuncties zijn en recreatief medegebruik en de organisatie van evenementen
nevenfuncties.

4.9.2 Effecten
Er worden met de planherziening geen bijkomende functies aan het gebied toegevoegd. Enkel
tijdsverschuivingen voor de momenteel reeds toegestane functies kunnen een impact hebben
op de omwonenden en bezoekers.
Gezien het tijdelijk en nevengeschikt karakter van de evenementen die op de site kunnen
worden ingericht blijft de algemene hinder beperkt. De inperking van het aantal
hoogdynamische occasionele recreatieve activiteiten dient onderdeel uit te maken van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotselaar en de organisator, waarvoor een
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aantal grensstellende randvoorwaarden worden opgelegd in het herziene RUP. De gemeente
ziet hierbij onder meer op toe op een inperking van de mogelijke hinder.
Zowel de inperking van de (noordelijke) buffer als de verhoging van het verhardingspercentage
in de overdrukzone A komt de veiligheid en de toegankelijkheid van de site voor bezoekers ten
goede.

4.9.3 Beoordeling
Er worden geen betekenisvolle negatieve effecten gegenereerd ten aanzien van de discipline
mens: hinder en risico's.
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5. Besluit waarom de opmaak van een plan-MER niet
noodzakelijk wordt geacht
Er dient geconcludeerd te worden dat voor de activiteiten die binnen het kader van de
herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rock Werchter kunnen worden
gerealiseerd er van rechtswege geen plan-MER-plicht is. Het resultaat van bovenstaande
m.e.r.-screening toont ook aan dat de uitvoering van de voorliggende herziening van het RUP
geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken die de opmaak van een plan-MER
noodzakelijk maken. Zeker in relatie tot het bestaande RUP Rock Werchter zijn er geen
aanzienlijke milieueffecten.
De bestemmings-, inrichtings- en beheersvoorschriften die voorzien worden in het RUP zijn van
dergelijke aard dat ze de ontwikkeling van activiteiten met aanzienlijke milieueffecten niet
toelaten.
Het plangebied is niet gevoelig aan de voorgestelde ontwikkelingen voor wat betreft de
disciplines bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap en bouwkundig erfgoed en
archeologie, lucht en mens: ruimtelijke functionele aspecten.
De planopties houden slechts een beperkte wijziging in van wat met het RUP Rock Werchter
reeds wordt mogelijk gemaakt. De uitbreiding van de zone voor landschapspark heeft een
beperkte invloed op de fauna en flora doordat een deel van de noordelijke dichte
bufferinrichting een minder dichtbegroeide parkinrichting kan krijgen (wel met nog steeds een
zachte functie als hoofdfunctie, met name natuur- en landschapsontwikkeling en -beheer).
Het zuidelijk uitbreidingsgebied bevat op dit moment nog geen bufferende beplanting. De
voorschriften bieden hier de kans om een inrichting te voorzien die de strook zowel in de rest
van het parkgebied als in de omgeving integreert, zodat een vlotte natuurlijke overgang tussen
het plangebied en zijn natuurlijke omgeving wordt bekomen.
Bovendien hoeft door de voorgestelde planoptie het omringende aaneengesloten open
ruimtegebied niet aangesneden worden voor de uitbreiding, en wordt er in het plan voor
gezorgd dat er nog steeds een voldoende brede buffer behouden blijft om voor een visuele
afscherming langsheen de Haachtsesteenweg te zorgen en de bufferende overgang naar het
deel van Werchterbroek ten noorden van de steenweg te behouden.
Het schrappen van het vastgelegd aantal hoogdynamische occasionele recreatieve
evenementen in de stedenbouwkundige voorschriften, wat een mogelijke impact zou kunnen
hebben op de geluidsimpact, mobiliteitsprofiel en de hinder voor de bewoners van de ruime
omgeving, wordt opgevangen. In de stedenbouwkundige voorschriften wordt namelijk als
maatregel ingeschreven dat de beperking van het aantal dergelijke activiteiten zal worden
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotselaar en de
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evenementorganisator, waarbij een aantal randvoorwaarden grensstellend zijn. Op die manier
kan de gemeente erover waken dat de hinder op alle vlakken voor haar inwoners en bezoekers
zoveel mogelijk wordt beperkt en de invloed op mens en omgeving minimaal is.
Het plangebied is helemaal niet gevoelig wat betreft bodem, waterkwaliteit en –kwantiteit en
fauna en flora. Bovendien worden er maatregelen genomen om eventuele negatieve effecten te
beperken. De effecten op mens en ruimte zijn eerder positief te noemen met een verhoging van
de leefkwaliteit in de omgeving en een kwalitatieve inrichting van de ruimte.
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst die naar aanleiding van het oorspronkelijke
RUP Rock Werchter werd afgesloten is er gestart met de opmaak van een masterplan voor de
ruime omgeving van de festivalweide Rock Werchter. Hierin zullen knelpunten behandeld
worden die niet binnen het plangebied zelf kunnen worden opgelost.
Een breed spectrum aan actoren maakt deel uit van de werkgroep die zal instaan voor de
opmaak.
Doelstelling van het masterplan is de effecten op de omgeving van zowel de activiteiten die
kunnen plaatsvinden op de site als van de randactiviteiten maximaal te beperken.
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