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1. Inleiding
1.1. Doelstellingen
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ heeft meerdere doelstellingen, die zich situeren op het vlak van natuur, bedrijvigheid, waterbeheersing en recreatie.
De combinatie van de verschillende doelstellingen leidt tot de algemene doelstelling om de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied te verbeteren. In Lembeek-Noord
ligt een kans om een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke doelstellingen. In uitvoering van het strategisch project ‘Slimme transformatie in de
verstedelijkte Zennevallei’ wordt gewerkt aan een integrale oplossing voor een langdurige tegenstelling tussen verschillende belangen en doelstellingen. Een deel
van de oplossing ligt in het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn in het plangebied.
Bedrijvigheid
In het plangebied zijn meerdere grootschalige bedrijven aanwezig, waarvan sommige van oudsher voorkomen aan de oevers van de Zenne. Grote delen van het
plangebied zijn bestemd als industriegebied volgens het gewestplan. De realisatie van de bestemming industriegebied verloopt moeizaam, vooral omdat de ligging
van de Zenne de toegankelijkheid van het kanaal bemoeilijkt. De kosten voor de aanleg van kade-infrastructuur zijn daarom hoog. Bovendien is de plek van een
mogelijke loskade bestemd als natuurgebied. Het is daardoor lastig om het terrein te ontwikkelen voor watergebonden bedrijvigheid.
Een braakliggend stuk industriegrond in het zuidelijk deel van het plangebied ligt in overstromingsgevoelig gebied. Dit beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden voor
bedrijvigheid. De afstand tot de woonbebouwing van Lembeek is bovendien klein, waardoor er meer inspanningen gedaan moeten worden om bovenmatige
hinder te voorkomen.
De ontwikkeling van het bedrijventerrein is om bovenstaande redenen moeilijk haalbaar en voor een gedeelte ook niet langer wenselijk. Tegelijkertijd is het
kleinstedelijk gebied van Halle de plek waar regionale bedrijvigheid tot ontwikkeling moet kunnen komen. De ruimte voor bijkomende bedrijventerreinen in de
regio is schaars. Het is daarom van groot belang dat de reeds bestemde gebieden worden ingevuld en daadwerkelijk voor bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. In
het provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle is geconcludeerd dat de activering van moeilijk ontwikkelbare
terreinen en strategische grondreserves van bestaande bedrijven in belangrijke mate kan bijdragen aan de wens om ruimte te bieden aan grootschalige
economische activiteiten. Het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ heeft tot doel deze activering te bewerkstelligen. Een intensivering van het
ruimtegebruik wordt hierbij nagestreefd.
Waterbeheersing
Recente overstromingen hebben duidelijk gemaakt dat er inspanningen gedaan moeten worden om een gecontroleerde afvoer van hemelwater ook bij intense en
langdurige regenval te kunnen garanderen. Door de lage ligging aan de oevers van de Zenne zijn aanzienlijke delen van het plangebied overstromingsgevoelig. De
onbebouwde gebieden spelen van nature een rol bij de berging van overstromingswater. In het kader van bekkenbeheerplannen om het overstromingsrisico te
verminderen wordt voorgesteld open ruimtes te behouden en gecontroleerd in te kunnen zetten als waterbergingsgebied. De kans op overstromingen in
bebouwde gebieden kan zo worden verminderd. Naast het vrijhouden van open ruimte kunnen bouwkundige maatregelen helpen om schade bij overstromingen te
beperken.
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Met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ wil het provinciebestuur de laagst gelegen gronden vrij houden van bebouwing en een expliciete rol
toebedelen in de vermindering van overstromingsrisico’s.
Natuur
Het vrijwaren van de open ruimte ten behoeve van de waterberging biedt kansen voor natuurontwikkeling. Het terrein ligt er na de afbraak van de oude
fabrieksgebouwen verlaten bij en heeft slechts beperkte natuurwaarde. Door het water meer ruimte te geven kan de natuurwaarde van het gebied worden
vergroot. In de directe omgeving van het plangebied liggen bestaande natuurgebieden, waardoor het toekennen van een natuurbestemming aan het laaggelegen
terrein extra waardevol is voor natuurontwikkeling. Een van de doelen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan is het versterken van de natuurlijke structuur
in de verstedelijkte zuidelijke Zennevallei.
Recreatie
Bij aangenaam wonen in stedelijke gebieden hoort voldoende publiek toegankelijk groen in de nabije omgeving. Het laaggelegen terrein is nu in privéhanden en
afgesloten voor het publiek. De inschakeling van het terrein voor waterbeheersing en het vergroten van de natuurwaarde doet een waardevol groengebied
ontstaan dat een recreatieve functie kan vervullen voor de bewoners van Lembeek. In uitvoering van het strategisch project Zennevallei wordt dit gebied publiek
toegankelijk gemaakt. Het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan heeft tot doel extensieve recreatie toe te laten in het gebied.
Woonkwaliteiten versterken
Sinds de afbraak van de fabrieksgebouwen in 1995 is een aanzienlijk deel van de industriegronden niet meer in gebruik voor economische activiteiten. Op grond
van de huidige bestemming is het mogelijk dat nieuwe bedrijfsgebouwen worden gebouwd op het laaggelegen, braakliggende terrein. De afstand tot de woningen
van de dorpskern is relatief kort. Een invulling van de bedrijvenzone tot aan de woonkern zou een significante impact hebben op de woonkwaliteiten van Lembeek,
onder meer op vlak van geluid, visuele impact en verkeersdrukte. Ook voor het woon- en leefklimaat in de dorpskern is het wenselijk dat het braakliggende terrein
vrij blijft van bedrijfsactiviteiten. Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ heeft daarom ook tot doel de woonkwaliteiten van de dorpskern van Lembeek te
vrijwaren.

1.2. Aanleiding
Tijdens het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Halle is door de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos gewezen op de
kansen voor waterberging en natuurontwikkeling in Lembeek-Noord. Er was echter nog onvoldoende inzicht in mogelijke alternatieven en in de financiële gevolgen
van een eventuele herbestemming. Om die reden in de provincieraad niet overgegaan tot de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor
Lembeek-Noord.
In uitvoering van het strategisch project Zennevallei is overeenstemming bereikt tussen alle belanghebbenden over de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling
van Lembeek-Noord. De belangrijkste partners hebben hierover een principiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vandaar dat er nu een solide basis is om
de toekomstvisie zijn beslag te laten krijgen in nieuwe bestemmings- en inrichtingsvoorschriften. Daarom wil het provinciebestuur het ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Lembeek-Noord’ in procedure brengen.
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1.3. Ligging en begrenzing plangebied
Lembeek is een deelgemeente van de stad Halle in de provincie Vlaams-Brabant. De
dorpskern is gelegen aan de Zenne, het Kanaal Brussel-Charleroi, de spoorlijn Halle-‘sGravenbrakel en de Bergensesteenweg, vlak aan de gewestgrens met Wallonië.
De woonkern Lembeek vindt haar oorsprong aan de Zenne en maakt zo onderdeel uit
van de historische groei van landbouw, nederzettingen en industrie in de Zennevallei.
Het kanaal, de spoorweg en later de wegeninfrastructuur leidden tot een mozaïek van
verstedelijkte woonomgevingen en industriële ontwikkelingen op grote schaal. Het
kanaal en de Zenne speelden hierin een belangrijke rol. Ze vormen nog steeds een
belangrijke industriële as en vormen opnieuw de drager voor aantrekkelijke woon- en
werklocaties. Dit reikt van Vilvoorde-Machelen tot en met Tubeke.
Op de volgende bladzijde is een situering in de regio en in de omgeving van Lembeek
opgenomen. Lembeek ligt in het uiterste zuiden van het Vlaamse deel van de
Zennevallei, niet ver van het stadscentrum van Halle. Grote delen van de deelgemeente
zijn opgenomen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle, waaronder
de bedrijventerreinen ten noorden en ten zuiden van de dorpskern, de dorpskern zelf
en het bebouwde gebied richting de Edingensesteenweg.
Het plangebied wordt begrensd door de het Kanaal Brussel-Charleroi in het oosten en
de spoorlijn tussen Halle en ’s-Gravenbrakel in het noordwesten. In het noorden komen
deze grenzen samen bij de autoweg E429/N203a. In het zuiden wordt het plangebied
begrensd door de Kleine Zenne. Deze oude arm van de Zenne vormt de natuurlijke
begrenzing met de dorpskern. Zie figuur 1 voor de begrenzing van het plangebied.
Figuur 1: Begrenzing plangebied
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Figuur 2: Situering in Zennevallei

Kleinstedelijk gebied Halle
woonkern Lembeek en
bedrijventerrein Lembeek-Noord
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2. Bestaande situatie
2.1. Historische ontwikkeling
In Lembeek maakte de Zenne een geweldige meander van ongeveer achthonderd meter breed, waarvan de huidige Torenvijvers nog overblijfselen zijn. Dit
fenomeen is te verklaren door de cambriumrots die hier aan de oppervlakte komt, waardoor de rivier haar weg moest zoeken langs het rotsmassief. De oudste
sporen van een versterkte woning of kasteel dateren uit de twaalfde of dertiende eeuw en zijn teruggevonden op de plaats waar later het zeventiende-eeuwse
kasteel verrees.
In 1853 verwierf jeneverbaron Paul Claes het kasteeldomein van de hertog van Ursel en startte prompt met de restauratie van het kasteel en het park. Hij liet de
huidige Malakofftoren optrekken en vijvers graven. Naast het kasteel bouwde hij een wintertuin. Door de aanleg van het Kanaal Brussel-Charleroi werd het
kasteeldomein doormidden gesneden, waardoor de loop van de Zenne een flink stuk ingekort werd. De beide delen van het park bleven evenwel met elkaar
1
verbonden (via de ‘Duivelsbrug’ over de Zenne en het ‘souterrantje’ over het kanaal). Met de aanleg van het nieuwe kanaal in de jaren dertig werden beide delen
definitief van elkaar gescheiden. Zo ontstond het natuurgebied dat we thans kennen als de Grote Zenne of het Malakoffdomein.

Figuur 3: Uitsnede Ferraris-kaart ca. 1775

1

Figuur 4: Uitsnede Vandermaelen-kaart ca. 1850

Figuur 5: Uitsnede Popp-kaart 1842-1879

Bron: http://ifthenisnow.eu/nl/pointsofinterest/kasteelpark-duivelsbrug
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In 1904 verwierven de Broeders der Christelijke Scholen het kasteeldomein. Zij
vestigden er hun administratieve hoofdzetel. Nieuwe gebouwen werden in snel
tempo opgetrokken om de vloed van broeders te kunnen opvangen. Aan tuin
en park werd zeer veel aandacht geschonken. Een boomgaard en moestuin
mochten niet ontbreken. Met het vertrek van de broeders op het einde van de
jaren zestig begon ook de periode van verval voor het domein met als klap op
de vuurpijl de afbraak van het zeventiende-eeuwse kasteel door de nieuwe
eigenaar in 1971.

Figuur 6 Foto kasteel Lembeek

Figuur 7 Uitsnede Villaret-kaart ca. 1750
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Figuur 9: Luchtfoto 1979

Figuur 10: Gesloopte fabrieksgebouwen

Op en nabij de site van Lembeek-Noord zijn de gronden lang als weilanden en graslanden gebruikt. In de zeventiende eeuw ontstond hier een korenmolen aan de
Kleine Zenne. In 1838 werd dit uitgebreid met een papiermolen en deels een graanmolen. Het was dus een dubbelmolen met een molengebouw aan weerszijden
van de Zenne. In 1891 werden beide molengebouwen beschreven als stoompapierfabriek. Die stond rond 1900 bekend onder de benaming Papeterie De
Ruysscher. Ook meer noordelijk gelegen werden fabrieken gebouwd tussen het kanaal, de Zenne en de spoorweg. Na 1994 werden de vervallen gebouwen van
2
de papierfabriek, waaronder de molens, gesloopt. De modernere loodsen aan de noordzijde van de site van de papierfabriek werden overgenomen door de
papierfabriek Papyrus. Deze gebruikte de terreinen en gebouwen voor opslag en logistiek van papier.

2

Bron: http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=4666
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2.2. Stedenbouwkundige structuur
Structurerende lijnen in het plangebied worden enerzijds gevormd door de natuurlijke vormen van de Zenne en haar oude meanders. Anderzijds zijn er rechtlijnige
elementen, die samenhangen met infrastructuren uit de zeventiende en achttiende eeuw: de steenweg, de spoorlijn en het kanaal. De bebouwing is ongelijk
verdeeld over het plangebied. Door de sloop van de oude gebouwen van de papierfabriek, staat het nog resterende gebouw van Papyrus nu geïsoleerd van het
bebouwde weefsel van de dorpskern. De meeste bebouwing is nu gelegen in het noorden van het plangebied, langs de oevers van de Zenne. Het betreft
grootschalige bebouwing die afgestemd is op de beschikbare ruimte tussen de Zenne en het kanaal. Meer zuidelijk volgt de bebouwing een rationeler
verkavelingspatroon. Deze gronden zijn opgehoogd in functie van verdere stedelijke ontwikkeling. De wegenstructuur bestaat uit een vertakte straat, die via een
brug over de spoorlijn aansluit op de Bergensesteenweg. Ook langs de randen van het plangebied zijn wegen te vinden, die echter van een andere orde zijn en niet
altijd geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Figuur 11: Verbeelding stedenbouwkundige structuur
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2.3. Functionele structuur
De belangrijkste functies die nu in het plangebied voorkomen, zijn bedrijvigheid, natuur en landbouw. Bedrijvigheid komt voor in het noorden van het plangebied
en in het midden. In het noorden staan meerdere gebouwen en constructies van een kartonfabriek. Het bedrijfsterrein neemt een bebouwde oppervlakte van 4,5
hectare in beslag. De 150 medewerkers zijn verdeeld over vier productiehallen, de opslagruimte voor papier (6000 m²), de productieruimte (15.000 m²), de
3
expeditie en opslag van afgewerkte producten (21.000 m²), en het administratief gebouw, de commerciële dienst en een afdeling onderzoek en ontwikkeling.
In het midden van het plangebied, ten zuiden van de Kleine Zenne, is Papyrus actief. De site in Lembeek wordt gebruikt voor opslag en distributie van papier. De
4
magazijnen hebben een opslagcapaciteit van 18.000 palletten en zijn voorzien van een automatisch computergestuurd ‘picking-systeem’.
Er wordt voornamelijk aan landbouw gedaan in het midden van het plangebied. Er zijn zowel akkers als weiden te vinden. Op de kaarten van het geregistreerde
landbouwgebruik is te zien dat de akkers gebruikt worden voor de teelt van mais. Deze gronden zijn reeds opgehoogd voor de realisatie om te kunnen bebouwen
voor bedrijvigheid. De weiden bevinden zich op de lager gelegen gronden, waaronder het stuk tussen de Zenne en het Kanaal Brussel-Charleroi. Er bevinden zich
geen landbouwbedrijfsgebouwen in het gebied.
De belangrijkste natuurlijke gebieden bevinden zich langs de waterlopen en tussen de Zenne en het terrein van Papyrus. De natuurlijke waarden komen tot uiting in
het open water, riet- en oeverzones en moerasvegetatie. Dit natuurlijke gebied sluit aan op het Kasteelpark Lembeek, dat biologisch gezien ook een zeer waardevol
gebied is. De natuurlijke gebieden hebben deels ook een recreatieve functie. Dit geldt niet alleen voor het Kasteelpark, maar ook voor de oevers van het kanaal. Er
loopt een recreatieve fietsroute door het plangebied via de Malheidebrug. Er loopt ook een bewegwijzerde mountainbikeroute langs de oostkant van het kanaal.
De verkeersfunctie is in het plangebied vrij beperkt. Voor gemotoriseerd verkeer is er één toegang tot het gebied vanaf de Bergensesteenweg. Door middel van een
brug over de spoorlijn is het gebied te bereiken. De Noorderstraat heeft daardoor praktisch alleen een functie als erftoegangsweg. Het is een straat met enkele
rijbaan, zonder trottoirs of fietspaden. In het zuiden van het plangebied loopt de Kazernestraat langs de Kleine Zenne. Deze straat vormt een verbinding tussen
Lembeek-dorp en Berendries middels een brug over de Zenne en het kanaal, maar deze route is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en
voetgangers is er ook een verbinding langs de spoorlijn tussen de Weerstandsstraat (Lembeek-dorp) en de bedrijvigheid in Lembeek-Noord. Ook het jaagpad langs
het kanaal kan gebruikt worden door fietsers en voetgangers. Er is evenwel geen verbinding vanaf het jaagpad naar het plangebied. Het kanaal zelf is een
belangrijke route voor het scheepvaartverkeer.
Parallel aan de oostelijke oever van het kanaal is een ondergrondse elektriciteitskabel gepland. Aan de Noorderstraat bevindt zich een transformatorstation ten
behoeve van de stroomvoorziening van de spoorweg.
De volgende pagina’s geven een beeld van het plangebied aan de hand van diverse luchtbeelden en foto’s. De loodrechte luchtfoto is gemaakt in het voorjaar van
2017. De beelden in vogelvlucht zijn in de zomer van 2017 genomen.

3
4

Bron: http://www.pacapime.be/nl/
Bron: https://www.papyrus.com/nlBE/contactUs/13400044/Lembeek/view.htm
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2.4. Huidige bestemmingen
De huidige bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van Lembeek-Noord zijn voor het overgrote deel
bepaald in het bijzonder plan van aanleg ‘Lembeek-Noord’. Dit gemeentelijke bestemmingsplan is
goedgekeurd door de bevoegde minister op 19 augustus 1996. Het plan geldt als een uitwerking van het
gewestplan, dat de bestemmingen in hoofdlijnen heeft vastgelegd. Het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’,
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977, heeft het plangebied verdeeld in industriegebied en
natuurgebied. Op het grafisch plan van het bijzonder plan van aanleg zijn meer bestemmingszones te zien.
Dit plan legt onder andere de plek vast van de bufferzones en de wegenis. In de stedenbouwkundige
voorschriften zijn ook gedetailleerde voorschriften opgenomen over de inplanting van de gebouwen, de
maximale bouwhoogte, groenaanplant, verhardingspercentages en dergelijke. Zie figuur 12 voor een beeld
van het grafisch plan van het bijzonder plan van aanleg ‘Lembeek-Noord’.
Een klein gedeelte van de weide in het zuidwesten van het plangebied valt nu binnen het bijzonder plan van
aanleg ‘Lembeek-Dorp’, goedgekeurd op 5 april 2005. De gronden zijn deels bestemd voor groen en deels
voor woningen en tuinen. Een stukje van de Kleine Zenne langs de Kazernestraat valt nu binnen het
bijzonder plan van aanleg ‘Kasteeldomein’, goedgekeurd op 17 augustus 1994.

Figuur 12: BPA Lembeek-Noord (zie bijlage 2 voor de ligging in de omgeving)
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3. Beleidscontext
3.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd in september 1997 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en in december 1997 bekrachtigd door het Vlaams
Parlement. In dit plan zijn vier basisdoelstellingen geformuleerd met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen:
1. de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het 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;
2. het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied;
3. het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen;
4. 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.
Halle als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
Halle is in het RSV geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het begrip stedelijk gebied gaat over die gebieden waar een intense ruimtelijke,
culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de verschillende menselijke activiteiten (wonen, werken,...), waar dichte bebouwing
overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. Uitgangspunten van beleid hierbij zijn groei, concentratie en verdichting. Dit
beleid staat tegenover het buitengebiedbeleid in de andere gebieden, waar een meer terughoudend beleid ten aanzien van onder andere het bouwen zal worden
gevoerd.
Halle als economisch knooppunt
Gezien de selectie van Halle als stedelijk gebied is Halle tevens een
economisch knooppunt. Voor de economische knooppunten stelt
het RSV het volgende voorop: de economische activiteiten moeten
zoveel mogelijk worden gebundeld, binnen een afgebakend
stedelijk gebied. Hierbij maakt het RSV een onderscheid tussen
regionale industriële bedrijventerreinen, die door de provincie
worden aangewezen en lokale ambachtelijke bedrijventerreinen
die door de gemeentelijke overheid worden aangewezen. Deze
differentiatie wordt ingevoerd om aan bedrijven de ruimtelijk best
geschikte terreinen te kunnen aanbieden. Op basis van de
kenmerken van het terrein en van de aard van de
bedrijfsactiviteiten worden aan bestaande en nieuwe
bedrijventerreinen specifieke vestigings- en
ontwikkelingsperspectieven toegekend.
Figuur 13: Ruimtelijke visie op Vlaanderen (1997)
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Het RSV maakt een onderscheid tussen specifieke regionale bedrijventerreinen en gemengde regionale bedrijventerreinen. De specifieke terreinen zijn bijvoorbeeld
wetenschapsparken, watergebonden bedrijventerreinen of transport- en distributiezones. De gemengde regionale bedrijventerreinen zijn bedoeld voor de vestiging
van industriële bedrijven inclusief de bouwnijverheid en het transport.
Behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden
Tot de stedelijke natuurelementen behoren enerzijds de gebieden van de natuurlijke structuur die doordringen tot in het stedelijk gebied (natuurgebieden,
boscomplexen en parken) en anderzijds onderdelen van de ecologische infrastructuur, zoals tuinen, bermen, oevers en beplantingen. Stedelijke natuurelementen
hebben verschillende maatschappelijke functies. Ze zijn ecologisch (buffer voor klimaat, absorptie van geluid en stof), esthetisch, sociaal (recreatie, educatie), en
psychologisch (geborgenheid, herkenbaarheid) belangrijk en bovendien stadslandschapsvormend (afbakening van pleinen en straten, verkeersgeleiding).
Binnen het stedelijk gebied zijn de randstedelijke groengebieden de gebieden met een open en multifunctioneel karakter. Zij komen in aanmerking voor de aanleg
van bossen, uitbouw van parkgebieden en stedelijke groenprojecten met socio-educatieve en/of recreatieve functie, natuurbouw en -ontwikkeling. Vanwege hun
belang voor de stedelijke leefbaarheid moeten de stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden worden behouden en ontwikkeld. Concreet
betekent dit dat in de randstedelijke groengebieden de mogelijkheid moet bestaan dat de overheid ruimte reserveert voor de aanleg van speelbossen en -parken.
Ook kan de ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke gebieden worden verbeterd door de relatie met de rivier- en beekvalleien, die onderdeel uitmaken van het
stedelijk gebied, te herwaarderen. Het is logisch om deze component van het fysisch systeem ook hier als ruimtelijk structurerend element te beschouwen en er te
streven naar het herstel van de ecologische verbindingsfunctie. Concreet kan dit door waar mogelijk, ingebuisde beken of rivieren weer ruimte te geven of
waterlopen samen met hun oevers opnieuw te laten fungeren als natuurlijke linten in het stedelijk.
Ruimtelijke ondersteuning van het integraal waterbeheer
Integraal waterbeheer zorgt ervoor dat het watersysteem zodanig wordt beheerd dat het voldoet aan alle functies (toevoer, afvoer, vervoer, recreatie, ecologisch
functioneren, watervoorziening, ...). Ondersteuning van het integraal waterbeheerdoor ruimtelijk beleid houdt onder andere in dat de infiltratie van hemelwater in
de bodem wordt bevorderd, voorzieningen worden getroffen voor de opslag en afvoer van hemelwater, valleien worden gevrijwaard van bebouwing, recreatief
medegebruik waar mogelijk wordt gestimuleerd en de economische functie van hoofdwaterwegen wordt uitgebouwd.
Recreatief medegebruik
Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn een essentieel element van de stedelijke gebieden. Ten aanzien van de ontwikkeling hiervan wordt onder meer
vooropgesteld dat gestreefd moet worden naar kwaliteitsvolle vormen van medegebruik door toeristisch-recreatieve activiteiten van infrastructuur die voor een
andere functie zijn uitgebouwd of door andere activiteiten benut worden. Randstedelijke groengebieden spelen hierin een belangrijke rol.

3.2. Waterbeleid
Water heeft ruimte nodig en ruimte is schaars in Vlaanderen. Daardoor reiken overstromingen soms tot in woongebied of andere kwetsbare plaatsen. Ongeveer
80.000 Vlaamse woningen hebben een middelgrote tot grote kans op overstromen. Door verdere verstedelijking en de invloed van klimaatverandering op het
watersysteem worden we steeds vaker met overstromingen geconfronteerd. Om schade door overstromingen zo veel mogelijk te vermijden, kiest Vlaanderen voor
duurzame oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Dit gebeurt volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid. Meerlaagse waterveiligheid staat voor
een combinatie van maatregelen die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen
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(preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet (paraatheid). Meerlaagse waterveiligheid
staat ook voor gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, ruimtelijke planners, crisis- en hulpdiensten én burgers. Enkel door samen te werken kunnen
we de gevolgen van overstromingen maximaal verminderen.
Beschermen tegen overstromingen (protectie)
Protectieve maatregelen zijn erop gericht om overstromingen in kwetsbare gebieden zoveel mogelijk te vermijden. Dijken, stuwen, wachtbekkens en pompstations
zijn hier de meest gekende voorbeelden van. Ze zorgen ervoor dat het water veilig afgevoerd wordt en de waterloop niet doet overstromen.
Van belang is om regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te hergebruiken (regenputten) of in de grond te laten sijpelen (via infiltratievoorzieningen). Het water
dat niet ter plekke kan vastgehouden worden, wordt zoveel mogelijk geborgen in valleigebieden (overstromingsgebieden, wachtbekkens) en pas als dat niet lukt,
wordt het gericht afgevoerd. Deze drietrapsstrategie van vasthouden, bergen en afvoeren blijft een belangrijke pijler in het waterkwantiteitsbeheer in Vlaanderen.
Schade vermijden of beperken (preventie)
Preventieve maatregelen pakken niet de overstroming zelf aan, maar richten zich op de schade die een overstroming kan veroorzaken. Het zijn maatregelen die
ervoor zorgen dat we minder kwetsbaar zijn voor overstromingen. Dit doen we bijvoorbeeld door in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen aangepast te
bouwen of verbouwen en in sommige gebieden bouwen zelfs niet langer toe te laten. In gebieden met een reële overstromingskans, waarin volgens de huidige
bestemmingsplannen nog ontwikkeling mogelijk is, bijvoorbeeld tot woon- of industriegebied, willen we ruimte voor water vrijwaren en zo overstromingsschade
voorkomen. In deze gebieden moet onderzocht worden of herbestemming noodzakelijk is of dat bouwen toch mogelijk is, mits de stedenbouwkundige
voorschriften worden aangepast op overstromingsvrij bouwen.
Klaar staan bij overstromingen (paraatheid)
Paraatheidverhogende maatregelen zorgen ervoor dat we ons niet laten verrassen door overstromingen en alert kunnen optreden zodat we erger voorkomen. Deze
laag heeft geen ruimtelijke component, maar is gericht op communicatie, crisismanagement en rampenplannen.

Figuur 14: Grafische weergave van beschermingsmaatregelen
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3.3. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
Halle behoort tot twee deelruimten volgens het ruimtelijk
structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant: het Verdicht
Netwerk en de Landelijke Kamer West. Binnen het Verdicht Netwerk
zijn volgende aandachtspunten van belang.
• de uitbouw en de versterking van Halle als scharnierfunctie
tussen het verstedelijkte gebied en het openruimtegebied (Landelijke
Kamer West);
• het behoud van een voldoende woonaanbod en voorzieningen;
• de afsluiting van de woonclusters van industriële activiteiten door
middel van groene buffers en openruimteverbindingen;
• de maximale inzet van alternatieven voor de auto en het
wegtransport;
• het behoud van de toeristische potenties, waarbij specifieke
aandacht wordt gevraagd voor het kanaal en haar relatie met de
omgeving en de ontwikkeling van een recreatief groen netwerk.
Wat betreft de openruimtestructuur wordt gepleit voor een
gedifferentieerd openruimtebeleid. Ter hoogte van belangrijke
infrastructuurassen worden de openruimtecompartimenten
maximaal ondersteund en versterkt door middel van ecologische
infrastructuur. Steden worden gekenmerkt door een
openruimtenetwerk van pleinen, groene lijnelementen en
waterlopen, waarbij de ecologische infrastructuur wordt versterkt en
de verbindingsfunctie van de waterlopen ruimtelijk wordt
ondersteund.

Figuur 15: Subgebied van deelruimte ‘Verdicht Netwerk’ Halle-Waterloo-Brussel
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De Zenne wordt beschouwd als drager van de natuurlijke structuur
die moet worden versterkt en waarvan de verbindende rol moet
worden ondersteund. Natuurverbindingen zijn hier onder andere de
zuidelijke Zennevallei als belangrijk element naar het boscomplex van
het Brabants plateau en de Groebegracht met haar beekvalleitjes.
Daarnaast wordt ook gestreefd naar een grotere samenhang tussen
de grote en kleinere boscomplexen via natuurverbindingen in de
droge sfeer ten oosten van de Zennevallei.
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De landbouwgebieden om het stedelijk gebied heen kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. De openheid is hier belangrijk. Het westelijk deel
van Halle behorend tot het Pajottenland, wordt gereserveerd voor productielandbouw, terwijl het oostelijk deel van het grondgebied wordt gereserveerd voor
structurele verbreding.
Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de Diestiaanrug ten oosten van Halle geselecteerd als structuurbepalende reliëfcomponent en wordt de Zenne aangeduid als
een van de belangrijkste componenten binnen de landschappelijke basisstructuur van rivier- en beekvalleien. Het Hallerbos behoort als één van de grote en kleine
boscomplexen van het Brabants plateau tot de te versterken structurerende bosgebieden. Gave landschappen op provinciaal niveau zijn:
• de Brabantse Ardennen met het Lembeekbos en Hallerbos-Zevenbronnen;
• het kleinschalig landschap van het Pajottenland;
• de Kastelengordel Vlaamse rand rond Brussel, waarbij wordt gekozen de kasteelsites te vrijwaren en een belangrijke structurerende rol te geven voor het
landschap (onder andere in de overgang naar de open ruimte).
Het kanaal naar Charleroi wordt als landschappelijk baken geselecteerd. De provincie wenst het zicht op dit baken te vrijwaren en de oriëntatiefunctie binnen het
landschap te behouden en te versterken.
Wat betreft de nederzettingsstructuur selecteert de provincie Halle (met inbegrip van Don Bosco, Stroppen en Grote Weide), Buizingen en Sint-Rochus als de
stedelijke kernen. Hierbij wordt evenwel vermeld dat ook bijkomende stedelijke kernen kunnen worden aangeduid naar aanleiding van het afbakeningsproces van
het kleinstedelijk gebied. Lembeek en Essenbeek zijn woonkernen. Binnen de stedelijke kernen wordt een stedelijkgebiedbeleid gevoerd, waarbij:
• wordt gestreefd naar hogere dichtheden;
• bijzondere aandacht gaat naar het aanbod aan groene en open ruimten;
• een divers woonaanbod wordt gecreëerd;
• de lokale en bovenlokale voorzieningen optimaal worden gestimuleerd;
• behoud van historische tekenen als prioritair wordt beschouwd;
• een maximale verweving van economische activiteiten wordt nagestreefd;
• de uitbouw van een openbaar en collectief vervoersnet (met onder andere GEN) maximaal wordt geïmplementeerd;
• hoogdynamische recreatie prioritair wordt gebundeld en een verbetering van openbare ruimten en plekken ter ondersteuning van de woonkwaliteit en het
recreatief gebruik voorop staat.
Wat betreft de gewenste economische structuur dient de ontwikkeling van Halle te gebeuren in samenhang met het Vlaams gebied ten zuidwesten van Brussel.
Naast de eerder industriële bedrijvigheid opteert de provincie voor de uitbouw van de woonfunctie en van personeelsintensieve functies, zoals kantoren en diensten
in de nabijheid van het station, en voor een uitbouw van de bestaande voornamelijk op logistiek en distributie gerichte bedrijvigheid. De grootte van de kantoren
dient in overeenstemming te zijn met de schaal van Halle en de kantoorfunctie dient zoveel mogelijk gemengd te worden met andere functies. De kantoren kunnen
een complementair aanbod vormen op het aanbod van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven. Er zal tevens
onderzocht worden hoe het aanbod aan kleinhandel buiten het kleinstedelijk gebied Halle een aanvulling betekent voor het voorzieningenniveau van het stedelijk
gebied.
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Wat betreft de mobiliteitsstructuur streeft de provincie naar een integratie van de verschillende fietsnetwerken. Hoofdroutes zijn hierin intensief gebruikte
doorgaande fietsroutes met een kwalitatief hoogwaardig karakter. Hun belang kan in sterk verstedelijkte gebieden nog toenemen langs structurerende
lijninfrastructuren in functie van de corridorfunctie. Fietscorridors zijn trajecten met een sterke bundeling van bestaande of potentiële functionele fietsstromen –
vooral dagelijks woon-school- en woon-werkverkeer – door ruimtelijke verdichting of door hun ligging langs (een aaneenschakeling van) belangrijke attractiepolen.
Halle wordt als interregionaal knooppunt voor het openbaar vervoer geselecteerd. Een goede overstap tussen het regionale en lokale openbaar vervoersnetwerk is
essentieel. De uitbouw van een performant voor- en natransport met de fiets of openbaar vervoer krijgt op deze knooppunten prioritaire aandacht,
autoparkeervoorzieningen blijven evenwel essentieel. In navolging van de categorisering van het wegennet in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen verfijnt de
provincie de categorisering van de secundaire wegen. In Halle worden volgende selecties gemaakt:
• secundaire wegen type I (verbinden op provinciaal niveau):
o N28 van Halle tot provinciegrens Oost-Vlaanderen.
• secundaire wegen type II (verzamelen en ontsluiten op provinciaal niveau):
o N6 van E429/N203a tot Halle (N7)
o N7 van E429/A8 tot Halle (N6)
o N231 (Alsembergsesteenweg) van N6 tot E19/A7
• secundaire wegen type III (openbaar vervoers- en langzaamverkeersas):
o N6 van Halle (N7) tot de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
o N6 van E429/N203a tot de grens met Waals-Brabant
o N7 van E429/A8 tot de grens met Waals-Brabant
o N231 (Alsembergsesteenweg) E19/A7 tot N235 (Brusselsesteenweg in Alsemberg)
o Suikerkaai-Deboecklaan van station Halle tot N6.
De selectie van de secundaire wegen kan onder voorwaarden nog aangepast worden.
Wat betreft de toeristisch-recreatieve structuur wordt het kleinstedelijk gebied Halle beschouwd als toeristisch-recreatief knooppunt in het Vlaams-Brabantse
toeristisch-recreatieve netwerk van kanalen en rivieren. Via Halle kan het toeristisch-recreatief netwerk Landelijke Kamer West verkend worden en Halle is tevens
uitvalsbasis (toeristisch-recreatief knooppunt) binnen het stedelijk toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel. In toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen
hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren worden uitgebouwd, voor zover er behoefte is, ze aansluiten bij bestaande infrastructuur of de kern, ze
goed bereikbaar zijn en passen binnen de natuurlijke, agrarische en landschappelijke waarden en de infrastructuur desgevallend een ruimtelijke meerwaarde geeft
aan de geselecteerde kernen.
Het kanaal Brussel-Charleroi wordt geselecteerd als lijnelement, waarlangs parallel een recreatief fietsroutenetwerk moet worden aangelegd. Aandacht moet gaan
naar de belevingswaarde van de lijnelementen en de directe omgeving.
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3.4. Conceptnota van het ruimtelijk beleidsplan Vlaams-Brabant
Op 19 maart 2019 heeft de provincieraad beslist om een provinciaal beleidsplan ruimte op te maken als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant.
Op die manier wil het provinciebestuur een antwoord bieden op nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De provincie hanteert hierbij drie fundamentele principes:
efficiënt ruimtegebruik, bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen op goed bereikbare plaatsen en het fysisch systeem structurerend laten werken.
De krachtlijnen voor het ruimtelijk beleid zijn verwoord in de conceptnota. De provincie wil aan de hand van zes strategieën een antwoord bieden op de
maatschappelijke uitdagingen:
•
Hoogdynamische corridors: de steden en de kleinere kernen daartussen, die ontsloten zijn door een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer, vormen een
harde ruggengraat voor ruimtelijke ontwikkelingen, waar de groei van wonen en werken wordt opgevangen.
•
Robuust openruimtenetwerk: de rivier- en beekvalleien, bossen en landbouwgebieden vormen een zachte ruggengraat voor ruimtelijke ontwikkelingen, waar
ecosystemen worden versterkt.
•
De open ruimte wordt beschouwd als een productief landschap met een grote maatschappelijke meerwaarde, die niet alleen geleverd wordt door landbouw,
maar ook door natuur.
•
Er wordt een netwerk uitgebouwd dat verschillende types van dorpskernen met elkaar verbindt, waardoor de kernen buiten de vervoerscorridors onderdeel
zijn van een netwerk van voorzieningen.
•
Om de internationale concurrentiepositie te versterken, wordt gekozen voor de verdere uitbouw van drie internationale groeipolen: de Vlaamse Rand rond
Brussel, de luchthavenregio en de Leuvense stadsregio.
•
Door nabijheid te stimuleren moet de energiebehoefte verminderen. Daarnaast moet er ruimte komen voor de opwekking van energie uit hernieuwbare
bronnen.
In de conceptnota worden naast bovenstaande strategieën concretere uitgangspunten en beleidslijnen geformuleerd voor een zestal thema’s: mobiliteit, wonen,
voorzieningen, economie, open ruimte en energie. Daarnaast worden de ontwikkelingsperspectieven geschetst voor de verschillende types van kernen in de
provincie.
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3.5. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Halle worden elementen voorgesteld,
die een rol kunnen hebben in de ruimtelijke afbakening van het kleinstedelijk gebied. Vanuit de
nederzettingsstructuur zijn dit:
• de hogere densiteit van de bebouwing en het hogere voorzieningenniveau van Halle-centrum, SintRochus en Buizingen;
• het historische patroon van Essenbeek en de aanwezigheid van de zuidelijke ring als mogelijke grens met
het stedelijk gebied te westen van deze kern;
• de grootschalige bedrijfsontwikkelingen te Dassenveld, Wilgenveld en Hellenbroek, die via
Edingsesteenweg aansluiten met het stedelijk weefsel in het centrum van Halle;
• het veeleer kleinschalige en historische stratenpatroon en de landelijke uitstraling van Lembeek met
uitzondering van de verbinding via de Bergensesteenweg;
• de woonreservegebieden en het ziekenhuis als stedelijke functie te Grote Weide;
• de ontwikkelingen te Stroppen, Bilkensveld langs het Kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweg met de
aanwezige en geplande bedrijvigheid, recreatie en steenwegontwikkelingen langs de Bergensesteenweg in
het noorden.
Vanuit de openruimtestructuur zijn dit:
• de belangrijke landbouwgebieden met gronden waar professionele landbouw prioritair is:
o
in het noorden het landbouwgebied te Stroppen;
o
in het westen de landbouwgebieden te Wolvendries en Elbeek;
o
in het zuidwesten het landbouwgebied tussen N203a, Bergensesteenweg en Edingsesteenweg;
o
in het zuidoosten het landbouwgebied te Berendries;
• de bosstructuur van het Kluisbos en de belangrijke open ruimte net ten zuiden hiervan.
Figuur 16: de deelruimte Verstedelijkte Zennevallei en
stedelijk gebied Halle

In 2016 heeft de provincieraad beslist over de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle.

De verstedelijkte Zennevallei vormt één van de deelruimten van de gewenste ruimtelijke structuur. Halle vraagt om deze deelruimte niet met het stedelijk gebied te
vereenzelvigen. De gemeente wenst het structuurbepalend karakter van de Zennevallei alle kansen te geven en prioriteit te geven aan de woonontwikkelingen in
het centrale deel van de stad, veeleer dan een verdere ontwikkeling van regionale bedrijvigheid. Voor Lembeek wil de gemeente dat het lokaal niveau van het
wonen behouden blijft. Ter hoogte van het stadscentrum wenst zij dat industriegebieden worden herbestemd voor wonen, gemeenschapsvoorzieningen en vormen
van bedrijvigheid die met het wonen te verweven zijn.
Voor het gewenste stedelijk gebied Halle worden volgende ontwikkelingsprincipes vooropgesteld.
• Halle moet het kloppend hart worden van de compacte binnenstad, waarbinnen de centrumfuncties worden geconcentreerd, de verschillende wijken weer met
elkaar in contact worden gebracht en een leefbare samenhang wordt gecreëerd door de historische samenhang met het water te herstellen.
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Halle centrum krijgt ruimte om in te wonen via projecten als Arkenvest en Stroppen en mogelijk ook Nederhem en ’t Parkske.
Rivier en openbaar domein worden als ademruimte in het stedelijk gebied opgewaardeerd en uitgebreid.
Rond een goed bereikbaar station worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd.
De Demaeghtlaan wordt als ‘stedelijke activiteitenas’ ontwikkeld.
De stad blijft bereikbaar via de verschillende invalswegen, die elk een duidelijke toegang tot het stedelijk kerngebied krijgen.
Rond het centrum krijgen de woongebieden een residentieel karakter en worden tot dusver onbebouwde woongebieden op een gefaseerde wijze aangesneden.
Er wordt ruimte gevrijwaard voor de Groebegracht, die als verstedelijkte vinger naar het verstedelijkte gebied wordt ontwikkeld.
De stedelijke begraafplaats Kerkhoflaan wordt uitgebreid.

De woonbebouwing van Lembeek heeft zich langs beide zijden van de steenweg ontwikkeld met een accent aan de westzijde. De gemeente wenst deze
ontwikkeling in de westelijke open ruimte te stoppen en opnieuw de klemtoon op de ‘historische kern’ te leggen. In functie van een kernversterkend beleid,
worden toekomstige ontwikkelingen, voorzieningen en handelszaken liefst bij de historische dorpskern, tussen de steenweg en de Zenne, ingeplant. De vestiging
van lokale buurtwinkels kan ook buiten dit gebied worden toegelaten.
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4. Gewenste situatie
4.1. Algemeen
De belangrijkste wijziging die dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil doorvoeren betreft de vrijwaring van de laaggelegen terreinen tussen de magazijnen van Papyrus en
de dorpskern. Om dit gebied te kunnen behouden als groengebied tussen Lembeek-dorp en het bedrijventerrein is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Deze
zone krijgt een bestemming als groengebied, waarin zowel waterberging, natuur en extensieve recreatie een plaats hebben. Het aansluitende natuurgebied blijft
gehandhaafd en wordt structureel verbeterd. In het noordelijke deel moet het bedrijventerrein verder tot ontwikkeling komen. Hier is een actualisatie van de
stedenbouwkundige voorschriften gewenst om de ontwikkeling te laten plaatsvinden volgens de recentste inzichten. Ook de bestaande gebouwen moeten
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben om te kunnen vernieuwen, met respect voor de huidige regels voor bouwen in de buurt van waterlopen. Er wordt
niet langer gestreefd naar watergebonden bedrijvigheid. De moeilijke toegang tot het kanaal maakt een ontwikkeling van een bedrijventerrein met watergebonden
karakter niet haalbaar. De schaarse ruimte die er is voor bedrijvigheid in de regio, moet ook ten volle benut kunnen worden. De nieuwe stedenbouwkundige
voorschriften moeten daarom ook bijdragen tot de uitbouw van het bedrijventerrein ten noorden van Lembeek.

4.2. Inrichtingsvisie Zenneweide
Gelet op de verstedelijking in de ruime regio is het van groot belang om de bestaande natuur te
verbinden en waar mogelijk uit te breiden. De strategie is erop gericht de bestaande natuurlijke
gebieden in de omgeving (Kasteelpark, Malakoffdomein, Maasdalbos etc.) te versterken en deze
met elkaar te verbinden via grote en kleine stapstenen (zie figuur 17). Het Kasteelpark en het
Malakoffdomein en het gebied tussen de Zenne en het kanaal werden opgewaardeerd en zijn nu
zowel fysiek als mentaal toegankelijk gemaakt voor het publiek. Voor de inwoners en
werknemers in de nabije omgeving heeft dit geleid tot een verhoging van de leefkwaliteit. Er is
een conceptplan gemaakt voor de herontwikkeling van het zuidelijk deel van het plangebied, dat
een goed beeld geeft van de toekomst van deze plek. Het doel is het terrein te ontwikkelen met
al zijn potenties voor natuur, waterberging, waterzuivering, recreatie, erfgoed en educatie. Dit
kan door het bestendigen, versterken en uitbreiden van de bestaande omliggende natuur. Het
plan steunt op vijf concepten.

Figuur 17: Strategie van verbinden en uitbreiden van natuurgebieden
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Het eerste concept heeft betrekking op water. De lozing van huishoudelijk afvalwater van de huizen aan de Weerstandsstraat wordt stopgezet. Het hele terrein
wordt beheerd als overstromingsgebied. De Kleine Zenne krijgt meer ruimte door afgraving van de taluds, verbreding van het wateroppervlak en het verwijderen
van beplanting. Als de Zenne veel water aangevoerd krijgt, dan wordt de Kleine Zenne ingezet om het extra water te bergen en af te voeren. De aanpassingen aan
het watersysteem gaan gepaard met een verbetering van de paai- en foerageergebieden voor vissen. Bij de bredere wateroppervlaktes kan perfect een terras
worden gemaakt als rust- en genietzone.

Figuur 18: Concept water
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Het tweede concept is de versterking van de natuur. De bosstructuur wordt versterkt door het verwijderen van uitheemse soorten en het uitbreiden van het bos.
Een brede houtkant zal het bedrijfsgebouw afschermen van het natuurgebied. Op andere delen zal een soortenrijk grasland tot ontwikkeling komen. Verruiging
van de oevers van de Kleine Zenne wordt tegengegaan. De combinatie van de Kleine Zenne, bos, houtkant, grasland, solitaire bomen en andere natuurlijke
elementen zorgt voor een grote aantrek van zang-, water-, en trekvogels.

Figuur 19: Concept natuur
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Het derde concept heeft betrekking op erfgoed. Van de oude papierfabrieken is weinig meer te bespeuren, maar de overgebleven bruggen zijn het behouden
waard. De opwaardering van deze bruggen zorgt ervoor dat het industriële verleden van het gebied zichtbaar wordt. Voor de bruggen en de versterking van de
kades zal gebruik gemaakt worden van arkose. Deze steensoort is eigen aan de regio, omdat ter hoogte van Lembeek de Zenne is uitgeschuurd tot in het primaire
gesteente. Ten slotte is het de bedoeling de herder weer te introduceren in het landschap. Dit doet recht aan een historisch landschapsbeeld en zorgt tegelijkertijd
voor een verrijking van soorten in de hooigraslanden.

Figuur 20: Concept erfgoed
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Het vierde concept is beleving. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het terrein toegankelijk wordt voor het publiek. Het stuk natuur biedt voor elk wat wils qua
beleving. Je kan er wandelen, even pauzeren aan het Zenneterras, keuvelen aan de picknickbank, hengelen naar vissen op de daarvoor bedoelde plaatsen aan de
opgewaardeerde Kleine Zenne en gracht. De werknemers van de naastgelegen bedrijvenzone kunnen even op adem komen, de fietsrecreanten van het kanaal
kunnen op verkenning gaan in Lembeek en daarbij genieten van mooie stukken natuur.

Figuur 21: Concept beleving
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Het vijfde concept heeft betrekking op educatie. De herontwikkeling als natuur- en recreatiegebied biedt tal van kansen om te leren over het rijke verleden van
Lembeek en zijn omgeving. Dit gaat niet alleen om de bewoningsgeschiedenis, maar ook om het rijke planten- en dierenleven. De herder kan scholen en groepen
mee op pad nemen om zo te leren over het werk van de schaapsherder en zijn herdershonden.

Figuur 22: Concept educatie
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Figuur 23: Sfeerbeeld natuurpark Zenneweide

Het beheer zal aansluiting vinden bij de bestaande beheerregeling voor het Kasteelpark. Door een herder in te schakelen kunnen we het grasland op een
ecologische manier beheren, in plaats van twee maal per jaar machinaal te maaien. Bovendien nemen schapen via hun vacht ook zaadjes mee, wat de biodiversiteit
ten goede komt. De Kleine Zenne wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Hun beheeracties worden afgestemd op de noden van het nieuwe
natuurpark.
Figuur 23 is een sfeerbeeld en geeft een idee hoe het gebied er uit kan zien na de realisatie van de inrichtingsvisie. Dit is een blik op het meer open stuk, waar de
waardevolle grassen en vegetatie worden behouden. Het bedrijfsgebouw wordt ingekapseld door een uit de kluiten gewassen houtkant. De Kleine Zenne wordt bij
uitstek een belevingsplek waar water, natuur en zicht op de kerk van Lembeek samenkomen.
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5. Reikwijdte en detailleringsniveau
De opties van het ruimtelijk uitvoeringsplan liggen op hoofdlijnen vast. Dat komt door de ligging binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle en de
ontwikkelingsperspectieven die hiervoor zijn opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. In deze
beleidsplannen op provinciaal en gewestelijk niveau is reeds bepaald dat het kleinstedelijk gebied een rol te vervullen heeft bij de bundeling van economische
functies op regionaal niveau. Dat geldt ook voor het zorgen voor voldoende aanbod van publiek toegankelijk groen in de buurt van stedelijke gebieden. Ook de
inspanningen die geleverd moeten worden om schadelijke overstromingen te vermijden, zijn vastgelegd op hoger niveau. Deze beleidskeuzes vallen buiten de
reikwijdte van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan is voor een groot deel ontwikkelingsgericht. Hierbij past een eerder globaal plan dat de nodige flexibiliteit biedt om verschillende
inrichtingsplannen mogelijk te maken. De bestemmingen worden daarom in hoofdlijnen vastgelegd. Voor de grote gehelen wordt aangegeven welke activiteiten en
functies toegelaten zijn. Op deze manier wordt de ruimtelijke structuur van het gebied vastgelegd. Voor zover nodig worden ook inrichtingsvoorschriften
opgenomen. Hiermee worden de belangrijkste elementen die bepalend zijn voor het stedenbouwkundig voorkomen geregeld. Dit heeft vooral betrekking op de
bebouwing: bouwhoogte, inplantingsmogelijkheden, maximale oppervlakte. Gedetailleerde inrichtingsplannen of verkavelingsplannen maken geen deel uit van het
ruimtelijk uitvoeringsplan. Zo wordt niet exact vastgelegd waar een toegangsweg komt of een toegangspoort. Ook het type beplanting of het materiaalgebruik van
de paden wordt niet vastgelegd met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het detailniveau is wel zo groot dat voor ieder perceel duidelijk wordt welk ruimtegebruik
toegelaten is.
Het wijzigen van de bestemmingen alleen is niet voldoende om de doelstellingen te kunnen bereiken (zie hoofdstuk 7). Naast het ruimtelijk uitvoeringsplan moeten
daarom andere instrumenten worden ingezet om de gewenste ruimtelijke inrichting te realiseren. Een belangrijk middel is de aankoop van de lager gelegen
gronden ten zuiden van Papyrus. Door die gronden in overheidshanden te brengen, kunnen ze daadwerkelijk ingericht worden als groen recreatie- en
overstromingsgebied. De inrichting en het beheer zullen aangestuurd worden door het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

5.1. Alternatieven
Voor het initiatief kunnen een paar alternatieven naar voren geschoven worden. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van deze alternatieven. Daarbij
worden ook de belangrijkste voor- en nadelen genoemd die een rol gespeeld hebben bij de keuze voor het voorkeursalternatief.
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Geen herbestemming
Dit kan ook gezien worden als het ‘nul-alternatief’, of ‘geen actie ondernemen’.
In dit alternatief kan het plangebied ontwikkeld worden volgens het bijzonder
plan van aanleg uit 1995. De stedenbouwkundige structuur blijft in dat geval
hetzelfde als nu. In principe verdwijnen dan een deel van de bestaande akkers
en groengebieden. Zowel ten noorden als ten zuiden van Papyrus kunnen
nieuwe bedrijfsgebouwen komen. Dit betekent dat er minder bergingsruimte is
voor overstromingswater. Ook wordt de afstand tussen de woningen en de
bedrijvigheid erg kort. Hierdoor ontstaat er een grotere kans op hinder.

Figuur 24: Ontwikkeling volgens huidige bestemmingen
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Inzet voor watergebonden bedrijvigheid
Tot nu toe werden de gronden gereserveerd voor watergebonden bedrijvigheid.
Om het kanaal te kunnen gebruiken voor transport of productie, moet het
toegankelijk worden gemaakt vanaf de gronden die bestemd zijn als
bedrijventerrein. Hiervoor moet kade-infrastructuur aangelegd worden en een
verbinding worden gemaakt door middel van een brug over de Zenne. De
investeringen om de niet-benutte terreinen te kunnen gebruiken voor
watergebonden bedrijvigheid zijn hierdoor groot. Het resultaat is bovendien niet
optimaal, want er is nauwelijks ruimte tussen het kanaal en de Zenne.
Bovendien gaan de kade en de verbindende infrastructuur ten koste van
natuurlijke waarden langs de Zenne.

Figuur 25: Ontwikkeling voor watergebonden bedrijvigheid
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Gebied ten zuiden van de Kleine Zenne natuurlijk inrichten met mogelijkheden
voor waterberging en extensieve recreatie
Het gebied ten zuiden van de Kleine Zenne is een lager gelegen gebied, dat
daardoor van nature overstromingsgevoelig is en grote potenties heeft voor
natuurontwikkeling. Om dit gebied volledig een natuurlijke invulling te geven,
moeten de bestaande magazijnen van het papierbedrijf afgebroken worden. Dit
biedt mogelijkheden om de Kleine Zenne te verbreden en het hele gebied te
benutten als overstromingsgebied. Dit kan gecombineerd worden met
wandelpaden en natuurlijke verblijfsplekken om een aangenaam
recreatiemogelijkheden te kunnen bieden op korte afstand van het dorp. Een
nadeel van dit alternatief is dat een gebouw dat nog in goede staat is, moet
verdwijnen. Het aankopen van dit perceel inclusief de magazijnen is dan ook
een grote investering.

Figuur 26: Ontwikkeling met volledige natuurontwikkeling ten zuiden van Kleine Zenne
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Uitbreiding natuur- en recreatiegebied en benutting bedrijventerrein
Dit kan gezien worden als het ‘voorkeursalternatief’ en vormt het uitgangspunt
voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. Een afweging van de voor- en nadelen van
de verschillende alternatieven maakt dit tot het gewenste toekomstbeeld voor
Lembeek-Noord. Er wordt afgezien van de kade-infrastructuur en de hiervoor
benodigde brug over de Zenne. Het bedrijventerrein kan hierdoor verder tot
ontwikkeling komen en de natuurlijke waarden langs de Zenne en het kanaal
blijven gespaard. Ten zuiden van de Kleine Zenne kan het bestaande gebouw
blijven staan, maar krijgt de rest van het gebied een natuurlijke invulling. Zo kan
het overstromingsgevoelige karakter worden ingezet om wateroverlast te
voorkomen en kan het aanbod aan toegankelijk groen worden vergroot.

Figuur 27: Uitbreiding natuur- en recreatiegebied en benutting bedrijventerrein
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6. Milieueffecten
In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle is er een onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten van diverse herbestemmingen in en
5
rond Halle. Ook voor Lembeek-Noord werd er een plan onderzocht dat gelijkaardig is aan het nu voorgestelde planinitiatief. Er is dus veel informatie beschikbaar
over de verwachte effecten op mens en milieu in het milieueffectrapport dat hoort bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Op basis hiervan wordt een
screening gedaan van de milieueffecten van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor Lembeek-Noord.
De screening wordt uitgevoerd om na te gaan of het ruimtelijk uitvoeringsplan aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Om de effecten in te schatten wordt een
vergelijking gemaakt tussen de toestand in het plangebied na realisatie van het plan en een toestand zonder realisatie van het plan. Van deze laatste toestand zijn
er twee situaties te onderscheiden: de planologische referentietoestand en de bestaande referentietoestand. De planologische referentietoestand is de situatie
waarin de ruimtelijke inrichting in het plangebied overeenkomt met de huidige stedenbouwkundige voorschriften. In deze situatie wordt geen nieuw ruimtelijk
uitvoeringsplan vastgesteld en ontwikkelt het plangebied zich conform het huidige bijzonder plan van aanleg ‘Lembeek-Noord’ (zie figuur 24). De bestaande
referentietoestand is de situatie die overeenkomst met de bestaande ruimtelijke inrichting, zoals deze nu feitelijk in het plangebied aanwezig is (zie hoofdstuk 2).
De vergelijking met de planologische referentietoestand geeft de enkel de milieueffecten aan die verwacht worden ten gevolge van de wijzigingen van de
stedenbouwkundige voorschriften, die worden doorgevoerd met dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Milieueffecten van ontwikkelingen in het plangebied die ook al
mogelijk zijn op basis van de huidige stedenbouwkundige voorschriften, komen niet tot uitdrukking in de vergelijking met de planologische referentietoestand. De
vergelijking met de bestaande referentietoestand geeft alle milieueffecten aan die verwacht mogen worden in vergelijking met de bestaande situatie.

6.1. Mobiliteit
Referentiesituatie
In de huidige situatie wordt het gebied ontsloten door middel van één hoofdtoegangsweg: de Noorderstraat. Via een brug over de spoorweg wordt de verbinding
gemaakt met de Bergensesteenweg, die gekarakteriseerd wordt als hoofdweg van het stedelijk gebied. De Heerstraat takt via een gelijkwaardig kruispunt aan op
de Noorderstraat. Via de Noorderstraat is momenteel ongeveer veertien hectare bedrijventerrein ontsloten. De Bergensesteenweg verwerkt tussen de 1.200 en
2.000 motorvoertuigen tijdens het drukste uur van de dag. De Bergensesteenweg is een hoofdinvalsweg met twee rijstroken, weinig kruispunten en aparte
fietspaden. De theoretische capaciteit van deze weg is 1.800 personenauto-equivalenten (pae) per uur per richting. Personenauto-equivalent houdt in dat een
vrachtwagen geteld wordt voor 2,5 personenauto.
Het centrum van Halle ligt op anderhalf tot twee kilometer afstand. De dorpskern van Lembeek ligt minder dan een kilometer ver. Voor fietsers en voetgangers is de
dorpskern te bereiken via een verbinding naar de Weerstandsstraat. Langs het kanaal ligt een jaagpad, maar dat is alleen bereikbaar via de dorpskern. Het jaagpad
vormt een snelle en veilige verbinding voor fietsers tussen Lembeek en het centrum van Halle. De oostelijke kanaaloever is onderdeel van fietssnelweg F20 van
Brussel naar Halle en verder richting Wallonië.

5

Royal Haskoning (2015) Plan-MER Afbakening Kleinstedelijk gebied Halle
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Langs het spoor ligt een fietspad dat directe toegang geeft tot het station van Lembeek. Afhankelijk van de positie in het plangebied ligt het station op 250 meter
tot 1 kilometer afstand. Een alternatieve ontsluiting met het openbaar vervoer verloopt via de Noorderstraat naar de bushaltes op de Bergensesteenweg. Deze
haltes liggen op ongeveer vijfhonderd meter van het plangebied. Een alternatief is de bushalte aan de kerk van Lembeek. Deze halte wordt bediend door lijn 156,
die een frequentere reismogelijkheid naar Halle biedt.
In de planologische referentietoestand is ongeveer 27 hectare bestemd voor industrie, middelgrote en grote ondernemingen. De percelen zijn minimaal vijfduizend
vierkante meter groot en de percelen mogen voor maximaal zestig procent worden bebouwd. In de bestaande toestand is ongeveer veertien hectare van het
bestemde bedrijventerrein ingevuld. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord’ kan daar nog ongeveer negen hectare bijkomen. Er geldt een minimale
vloer/terreinverhouding van 0,5.
Mobiliteitsprofiel
Het mobiliteitsprofiel geeft aan welke verkeersbewegingen gepaard gaan met een bepaald ruimtegebruik op een zekere locatie. Aangezien het gaat om een
toekomstige situatie, moet het mobiliteitsprofiel worden ingeschat. Het gaat om een inschatting op basis van aannames en vuistregels, waardoor altijd een zekere
marge moet worden aangehouden en de cijfers nooit als exacte gegevens mogen worden gehanteerd.
Wat betreft de toegelaten activiteiten binnen de bedrijfsbestemming is er geen substantieel verschil tussen het huidige bijzonder plan van aanleg en het nieuwe
ruimtelijk uitvoeringsplan. Wel wordt de oppervlakte van het bestemde bedrijventerrein ongeveer vier hectare kleiner. Het verschil in inrichtingsvoorschriften
(bebouwingspercentage, afstand tot de perceelsgrens) laat een intensiever ruimtegebruik toe, maar dit is moeilijk objectief te becijferen.
Om de omvang van de verwachte verkeersbewegingen te bepalen worden verschillende bronnen geraadpleegd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestemt ongeveer 23
hectare als gemengd regionaal bedrijventerrein. Een toepassing van de kencijfers CROW van 2012 geeft voor een terrein met een bruto-oppervlakte van 23 hectare
ongeveer 620 pae tijdens de ochtendspits. Hierbij is rekening gehouden met een omrekenfactor naar netto-oppervlakte (0,77) en een omrekenfactor naar een
werkdaggemiddelde (1,33), zoals aangegeven in de publicatie van CROW. Tevens is aangenomen dat 13% van het werkdaggemiddelde tijdens het ochtendspitsuur
op de weg zit.
Voor de avondspits zal dit aandeel kleiner zijn, bijvoorbeeld 9%. Voor de avondspits geeft de toepassing van de kencijfers CROW 420 pae per uur. Ook in het planMER (pagina 144) zijn deze cijfers (620 pae ochtendspits en 430 pae avondspits) te vinden voor de verwachte verkeersproductie tijdens de spitsmomenten.
Rekening houdend met een marge van 50 pae per uur kan gesteld worden dat voor het gehele bedrijventerrein een verkeersgeneratie verwacht tussen 600 en 650
pae per uur in de ochtendspits en tussen de 400 en 450 in de avondspits. Tijdens de ochtendspits betreft het vooral inkomend verkeer (87%), tijdens de avondspits
vooral uitgaand verkeer (86%).
6

Als wordt aangenomen dat 15% van de verplaatsingen naar het werk met de fiets gebeurt en 68% met de auto als bestuurder , dan kan het verwachte aantal
fietsers worden afgeleid van het verwachte aantal voertuigbewegingen met personenwagens. Toepassing van de cijfers van CROW geeft ongeveer 390 tot 420
auto’s tijdens de ochtendspits en 250 tot 280 auto’s tijdens de avondspits. Het nieuwe bedrijventerrein zal zorgen voor ongeveer 90 fietsers tijdens de ochtendspits
en ongeveer 60 tijdens de avondspits.
6

Departement Mobiliteit & Openbare werken (2017), Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, Samenvatting analyserapport
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Voor de referentiesituaties kan de verwachte verkeersgeneratie verhoudingsgewijs worden bepaald aan de hand van de oppervlakte van het bedrijventerrein. In de
planologische referentietoestand is er 27 hectare bedrijventerrein. Dat komt neer op 700 tot 760 pae in de ochtendspits en 470 tot 530 pae in de avondspits. In de
bestaande referentietoestand is er 14 hectare bedrijventerrein. Dat komt neer op 370 tot 400 pae in de ochtendspits en 240 tot 270 pae in de avondspits.
Ook voor het aantal fietsers kan deze oefening worden gedaan. Dit geeft in de planologische referentietoestand ongeveer 100 fietsers in de ochtendspits en
ongeveer 65 in de avondspits. Voor de bestaande referentietoestand gaat het om ongeveer 50 fietsers in de ochtendspits en 35 fietsers in de avondspits.
Mobiliteitseffecten
In de plansituatie zijn er naar verwachting minder verkeersbewegingen van en naar het plangebied in vergelijking met de planologische referentietoestand. Dat is
het gevolg van het behoud van het laaggelegen gebied nabij de dorpskern als groengebied. Mogelijk wordt deze afname teniet gedaan door een intensiever
ruimtegebruik in vergelijking met een ontwikkeling volgens het bijzonder plan van aanleg. In elk geval wordt er geen toename verwacht. Ten opzichte van de
planologische referentietoestand zijn geen aanzienlijk negatieve effecten te verwachten.
In vergelijking met de bestaande referentietoestand is er wel sprake van een toename van de verkeersbewegingen. Dat is het gevolg van de ontwikkeling van het
reeds bestemde, maar nog niet ingevulde bedrijventerrein. De toename in de ochtendspits is ongeveer 230 tot 250 pae. In de avondspits kunnen ongeveer 160 tot
180 extra pae verwacht worden.
De theoretische capaciteit van de Noorderstraat is voldoende om de verwachte verkeersintensiteiten te verwerken. Voor de Bergensesteenweg zijn negatieve
effecten te verwachten, omdat deze weg hoge intensiteiten heeft en omdat de intensiteiten in de toekomst naar verwachting nog hoger zullen liggen. Bepalend
voor de verkeersdoorstroming zijn het kruispunt van de Noorderstraat met de Bergensesteenweg en dat van de Noorderstraat met de Heerstraat. Om de ernst en
omvang van de negatieve effecten beter te kunnen inschatten, wordt het kruispunt met de Bergensesteenweg nader beschouwd.
De effecten voor de verkeersafwikkeling op het kruispunt met de Bergensesteenweg kunnen ingeschat worden door de lengte van de wachtrij voor het rode
verkeerslicht te bepalen. De bestaande verkeerslichtenregeling is zo afgesteld, dat het verkeer op de Bergensesteenweg altijd groen licht krijgt, tenzij er auto’s staan
te wachten op de Noorderstraat of de Schumanlaan. In dat geval krijgt de kruisende richting groen licht en moet het verkeer op de Bergensesteenweg wachten.
Aangezien de doorgaande verkeersstroom op de Bergensesteenweg veel groter is dan het verkeer op de Noorderstraat of de Schumanlaan, is het belangrijk de
wachttijd op de Bergensesteenweg zo beperkt mogelijk te houden.
In de ochtendspits gaat het overgrote deel van het verkeer naar het bedrijventerrein toe. Vanuit Tubeke kan het verkeer rechts afslaan richting de Noorderstraat,
zonder grote hinder voor het verkeer dat rechtdoor gaat. Vanuit Halle moet een links afslaande beweging worden gemaakt. Hiervoor is het noodzakelijk dat het
doorgaande verkeer op de Bergensesteenweg in de richting van Halle rood licht krijgt. Richting Tubeke kan het verkeer wel groen houden; hiervoor is het
noodzakelijk dat er een apart licht komt voor links afslaand verkeer richting de Noorderstraat.
In de avondspits rijdt het overgrote deel van het verkeer weg van het bedrijventerrein. Om de hinder voor het doorgaande verkeer op de Bergensesteenweg zo klein
mogelijk te houden, is het wenselijk om het rechts en links afslaande verkeer te scheiden op twee verschillende opstelstroken. Voor het links afslaande verkeer
richting Tubeke is het noodzakelijk dat het doorgaande verkeer op de Bergensesteenweg rood licht krijgt. Voor het rechts afslaande verkeer richting Halle is dit
enkel het geval voor het doorgaande verkeer richting Halle.
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Om een idee te krijgen van de duur van de roodlichtfases voor het doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg en de verwachte lengte van de wachtrijen, wordt
een inschatting gemaakt aan de hand van de verwachte verkeersintensiteiten. Deze oefening wordt zowel voor de ochtendspits als voor de avondspits gemaakt.
Hierbij wordt aangenomen dat het overgrote deel van het verkeer uit de richting van Halle komt. Niet alleen de dichtstbevolkte gebieden liggen aan deze kant, ook
de aansluiting met het hogere wegennet (R0, E429) bevindt zich immers ten noorden van het kruispunt.
Tijdens de ochtendspits wordt maximaal 650 pae per uur verwacht als gevolg van het bedrijventerrein. Het inkomend verkeer heeft ’s morgens een aandeel van
87%, wat neerkomt op 565 pae. Als wordt aangenomen dat 80% van het verkeer uit het noorden komt en 20% vanuit het zuiden, dan betekent dit 452 pae uit
de richting Halle en 113 uit de richting Tubeke. Voor de hoofdstroom wordt 1.000 pae per uur per richting aangehouden. Het uitgaand verkeer is ’s morgens
beperkt tot 85 pae.
Bij een cyclustijd van 120 seconden moet een dertigste van het verkeer verwerkt kunnen worden tijdens een cyclus. Dat is 15 pae vanuit Halle, 4 vanuit Tubeke en
33 rechtdoor in beide richtingen. Ook moet rekening gehouden worden met 3 pae vanaf het bedrijventerrein. Als er twee seconden wordt gerekend om een
voertuig het kruispunt te laten passeren, dan leidt dit tot de volgende faseregeling:
• 40 seconden groen licht voor de beweging linksaf vanuit Halle, met rood licht voor de rechtdoorgaande beweging vanuit Tubeke.
• 70 seconden groen voor de rechtdoorgaande beweging vanuit Tubeke, met rood licht voor linksaf vanuit Halle
• 10 seconden groen licht voor de Noorderstraat en Schumanlaan, met rood licht voor beide rechtdoorgaande bewegingen.
Voor de lengte van de wachtrij wordt rekening gehouden met vijf meter per pae. Voor de beweging linksaf vanuit Halle betekent dit een maximale wachtrij van 75
meter. Voor de doorgaande richting vanuit Tubeke maximaal 165 meter, maar gemiddeld een stuk korter. De doorgaande richting vanuit Halle heeft slechts tien
seconden rood licht per twee minuten, wat ruim voldoende is voor een vlotte doorstroming.
Tijdens de avondspits wordt maximaal 450 pae per uur verwacht als gevolg van het bedrijventerrein. Het uitgaand verkeer heeft ’s avonds een aandeel van 86%,
wat neerkomt op 387 pae. Als dezelfde verdeling van het verkeer wordt aangehouden als tijdens de ochtendspits, betekent dit 310 pae richting Halle en 77 richting
Tubeke. Voor de hoofdstroom wordt wederom 1.000 pae per uur per richting aangehouden. Het inkomend verkeer is ’s avonds beperkt tot 63 pae.
Bij een cyclustijd van 120 seconden moet een dertigste van het verkeer verwerkt kunnen worden tijdens een cyclus. Dat is 10 pae richting Halle, 3 richting Tubeke
en 33 rechtdoor in beide richtingen. Ook moet rekening gehouden worden met 2 pae naar het bedrijventerrein. Als er twee seconden wordt gerekend om een
voertuig het kruispunt te laten passeren, dan leidt dit tot de volgende faseregeling:
• 20 seconden groen licht voor rechtsaf richting Halle vanaf het bedrijventerrein, met tegelijkertijd groen licht voor verkeer vanuit Halle (ook linksaf) en rood vanuit
Tubeke;
• 10 seconden groen licht voor de Noorderstraat en Schumanlaan, met rood licht voor beide rechtdoorgaande bewegingen;
• 90 seconden groen licht voor de rechtdoorgaande bewegingen op de Bergensesteenweg.
De maximale wachtrij op de Noorderstraat is ongeveer vijftig meter lang. Dat is tot aan het kruispunt met de Heerstraat. Aangezien in de Heerstraat
eenrichtingsverkeer geldt van noord naar zuid, heeft dit geen negatieve gevolgen voor het functioneren van dit kruispunt. Het doorgaande verkeer op de
Bergensesteenweg heeft 100 seconden groen licht richting Halle en zelfs 110 richting Tubeke. Dit is ruim voldoende voor een vlotte doorstroming van het verkeer.
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Het kruispunt van de Noorderstraat met de Bergensesteenweg kan de verwachte verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein goed
verwerken, op voorwaarde dat het kruispunt opnieuw wordt ingericht. De lichtenregeling moet worden aangepast, waarbij er twee aparte opstelstroken komen op
de Noorderstraat: een voor rechtsaf richting Halle en een voor linksaf en rechtdoor (ongeveer twintig meter). De bestaande opstelstrook op de Bergensesteenweg
richting de Noorderstraat vanuit Halle moet met ongeveer vijftig meter worden verlengd.
Conclusie
Ten opzichte van de planologische referentietoestand treden geen negatieve milieueffecten op. Ten opzichte van de bestaande referentietoestand treden wel
negatieve effecten op, maar deze worden niet als aanzienlijk beschouwd. Grootschalige infrastructurele ingrepen, die een wijziging van de ruimtelijke bestemming
vragen, zijn niet nodig. De wenselijke aanpassingen aan het kruispunt van de Noorderstraat met de Bergensesteenweg kunnen worden uitgevoerd binnen de
huidige bestemming als hoofdverkeersweg en situeren zich dus op projectniveau.
Voor fietsers kan de bereikbaarheid verbeterd worden wanneer er een verbinding komt tussen het bedrijventerrein en de Kazernestraat. Hiervandaan kunnen het
jaagpad, de Malheidebrug en Lembeek-dorp gemakkelijk bereikt worden. De inbedding in het stedelijk gebied van Halle en de korte afstand tot bus- en treinhaltes
maken een aanzienlijk aandeel voor openbaar vervoer, fiets en voetganger in de verplaatsingen van de werknemers haalbaar. Bij de ontwikkeling van het
bedrijventerrein moet de Noorderstraat worden aangepast, zodat er een veilige weg komt voor fietsers en voetgangers. Ook het kruispunt met de
Bergensesteenweg moet op een veilige manier voor fietsers en voetgangers worden ingericht.

6.2. Lucht
Referentiesituatie
Bronnen van luchtverontreiniging zijn het verkeer, de industrie en verwarming. In Vlaanderen zijn stikstofoxiden en fijnstof de componenten die bijzondere
aandacht behoeven bij de beoordeling van de luchtkwaliteit. Volgens de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij ligt de gemiddelde concentratie van
3
stikstofdioxide in 2017 ter hoogte van het plangebied tussen 16 en 25 µg/m . Ter hoogte van de N203a en de Bergensesteenweg bedraagt de concentratie 31 tot
3
3
3
50 µg/m . De concentratie fijnstof (PM10) ligt tussen 16 en 20 µg/m in het plangebied en tussen 21 en 25 µg/m ter hoogte van de Bergensesteenweg, de
3
Stokerijstraat en de De Lannoystraat. De concentratie van fijnstof van kleinere deeltjes (PM2,5) ligt tussen 11 en 12 µg/m . Op (zeer) korte afstand van de
3
Bergensesteenweg, de N203a, de Stokerijstraat en de De Lannoystraat liggen de concentraties tussen 13 en 20 µg/m . Voor stikstofdioxide en PM10 geldt een
3
3
grenswaarde van 40 µg/m . Voor PM2,5 ligt de grenswaarde op 25 µg/m . De achtergrondwaarden voldoen dus overal aan de Europese normen, behalve voor
stikstofdioxide ter hoogte van de Bergensesteenweg.
Effectbeoordeling
Veranderingen in de luchtkwaliteit treden enerzijds op als gevolg van de uitstoot van nieuwe activiteiten in het plangebied en anderzijds als gevolg van de uitstoot
van de gewijzigde verkeersstromen. De verwachte emissies van de nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn niet te berekenen, aangezien deze afhankelijk zijn van de concrete
installaties van de nieuwe bedrijven. De emissies van de bedrijven zijn zeer sterk afhankelijk van de aard van deze bedrijven. Er zijn meestal verschillen
in bedrijfstype, bedrijfsgrootte (in termen van productiecapaciteit, opgesteld vermogen, aantal medewerkers, productieoppervlak et cetera) en productiewijze
(processen, voorzieningen, milieuzorg). In algemene zin is er is een beperkt negatief effect te verwachten, vergeleken met de bestaande referentietoestand. Ten
opzichte van de planologische referentietoestand wordt het bedrijventerrein kleiner, waardoor een beperkt positief effect te verwachten is. Mogelijk wordt dit
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positieve effect teniet gedaan door een intensiever ruimtegebruik in vergelijking met een ontwikkeling volgens het bijzonder plan van aanleg. In elk geval worden er
geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht.
De verwachte toename in verkeersbewegingen bedraagt 1.775 tot 2.000 pae per etmaal. Dat is een stijging van ongeveer 65% ten opzichte van de bestaande
referentiesituatie. Al het gemotoriseerd verkeer komt terecht op de Bergensesteenweg. De huidige verkeersintensiteiten liggen daar een stuk hoger, waardoor de
procentuele toename daar 10% tot 17% is. De toename van het verkeer zal naar verwachting leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Om een beeld te
krijgen van de omvang van de bedrage aan de concentraties stikstofdioxide en fijnstof wordt een vergelijking gemaakt met de drempelwaarden volgens de
7
Nederlandse regeling ‘Niet in betekende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit’ . Van een project met maximaal 1.500 woningen bij minimaal één ontsluitingsweg
wordt gesteld dat de bijdrage aan de concentraties kleiner is dan 3%. Bij een dergelijk project kan in Vlaanderen een verkeerstoename worden verwacht van 4.000
pae per etmaal. Hierbij is rekening gehouden met 2,24 woninggerelateerde verplaatsingen per persoon, een gemiddelde gezinsgrootte van 2,38 en met 50% van
8
de verplaatsingen die wordt uitgevoerd als autobestuurder . Dit aantal ligt beduidend boven de verwachte verkeerstoename in Lembeek-Noord als gevolg van het
ruimtelijk uitvoeringsplan. Er kan bijgevolg verwacht worden dat de bijdrage aan de concentraties kleiner is dan 3%. Volgens het beoordelingskader in het planMER (tabel 14.2 op pagina 372) is er sprake van ‘geen aantoonbare impact’ tot ‘een beperkte bijdrage’.
Ten opzichte van de planologische referentiesituatie is er sprake van een daling van ongeveer 15% in verkeersbewegingen van en naar het plangebied. Dit verschil
is zo klein (780-850 pae per etmaal) dat er geen aantoonbare impact op de luchtkwaliteit zal zijn.
Voor een globaal beeld van de luchtkwaliteit in de toekomst moeten alle plannen en projecten voor het kleinstedelijk gebied Halle in rekening worden gebracht. In
9
het plan-MER staan de resultaten van modelberekeningen beschreven. De geplande initiatieven hebben een impact op de verkeersstromen en de luchtkwaliteit
rond Halle. Deze impact uit zich vooral in de toename van verkeersintensiteiten op de autosnelwegen en een afname op een aantal belangrijke wegen en in het
centrum van Halle. Deze mobiliteitseffecten hebben een gelijkaardig effect op de luchtkwaliteit. Ter hoogte van deze snelwegen en enkele lokale verbindingswegen
kan een verhoging in de concentraties verwacht worden. Op een aantal belangrijke wegen van het onderliggende net kan een beperkte verlaging verwacht
worden.
Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat er in vergelijking met beide referentiesituaties geen aanzienlijk negatieve milieueffecten optreden wat betreft de luchtkwaliteit.

7
8
9

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2007) Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
Departement Mobiliteit & Openbare werken (2018) Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER, pagina 150-154
Royal Haskoning (2015) Plan-MER Afbakening Kleinstedelijk gebied Halle, hoofdstuk 14
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6.3. Geluid
Referentiesituatie
Veranderingen in geluidsbelasting zijn zowel het gevolg van wijzigingen in verkeersstromen als van de vestiging van nieuwe lawaaiige activiteiten. In het plangebied
zijn de verkeersstromen momenteel gering. Dit is een logisch gevolg van de afwezigheid van een doorgaande weg met veel verkeer. De geluidsbelasting als gevolg
van het verkeer op de Noorderstraat is niet berekend. Dit is wel gebeurd voor het verkeer op de Bergensesteenweg en de E429. In het plangebied is het
geluidsniveau in verband met de Bergensesteenweg overal lager dan 55 dB. Voor de E429 is dat niet het geval. Tot ongeveer vierhonderd meter van de autoweg
worden waarden boven de 55 dB berekend. Niet alleen het wegverkeer zorgt voor geluid, maar ook het spoorverkeer. Tot ongeveer honderd meter van de
spoorweg worden nagenoeg overal waarden boven de 55 dB (daggemiddelde) berekend. Op sommige plekken ligt het gemiddelde geluidsniveau op 175 meter
van de spoorweg op 60 dB of meer.
Metingen van het lawaai afkomstig van de bedrijfsactiviteiten in het plangebied zijn niet bekend. Voor het omgevingslawaai zijn wel wettelijke
milieukwaliteitsnormen vastgelegd. In industriegebieden bedragen deze normen 55 dB voor de dagperiode en 50 dB voor ’s avonds en ’s nachts. In gebieden op
minder dan vijfhonderd meter van een industriegebied zijn deze normen respectievelijk 45 dB en 40 dB. De indeling in gebieden is gebaseerd op de planologische
situatie.
Effectbeoordeling
In het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle zijn modelberekeningen uitgevoerd om inzicht te krijgen in
de toekomstige geluidsbelasting. De geplande initiatieven hebben een impact op de verkeersstromen en de geluidsbelasting rond Halle. Deze impact uit zich vooral
in de toename van verkeersintensiteiten op de autosnelwegen en een afname op een aantal belangrijke wegen en in het centrum van Halle. Deze
mobiliteitseffecten hebben een gelijkaardig effect op de geluidsbelasting. Ter hoogte van deze snelwegen en enkele lokale verbindingswegen kan een verhoging
van het geluidsniveau verwacht worden. Rond een aantal belangrijke wegen van het onderliggende net kan een neutraal tot positief effect verwacht worden.
De verwachte toename in verkeersbewegingen bedraagt 1.775 tot 2.000 pae per etmaal. Dat is een stijging van ongeveer 65% ten opzichte van de bestaande
referentiesituatie. Ter hoogte van de Noorderstraat zal de verkeerstoename zorgen voor een hogere geluidsbelasting. Dit betreft een straat zonder bewoning. Al het
gemotoriseerd verkeer komt terecht op de Bergensesteenweg. De huidige verkeersintensiteiten liggen daar een stuk hoger, waardoor de procentuele toename daar
10% tot 17% is. Door het logaritmisch karakter van geluid is een verkeerstoename van 20-25% nodig voor een stijging van het geluidsniveau met 1 dB(A).
Verschillen kleiner dan 1 dB(A) zijn voor het menselijk oor niet waarneembaar.
Ten opzichte van de planologische referentietoestand is er sprake van een daling van ongeveer 15% in verkeersbewegingen van en naar het plangebied. Het
verschil in geluidsniveau is dus ook in vergelijking met deze situatie te klein om te kunnen waarnemen.
Door de invulling van het reeds bestemde bedrijventerrein zullen er meer bedrijven komen in het plangebied en zal het globale geluidsniveau van het
10
bedrijventerrein naar verwachting iets toenemen. Dit wordt ingeschat als een beperkt negatief effect. Alle bedrijven moeten individueel voldoen aan de normen
volgens het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. Ten opzichte van de planologische referentietoestand is er sprake van een beperkt positief effect. Het
10

Royal Haskoning (2015) Plan-MER Afbakening Kleinstedelijk gebied Halle, pagina 359.
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industriegebied wordt immers kleiner aan de kant van het dorpscentrum. Hierdoor verschuift het gebied met lagere geluidsnormen (gebied op maximaal 500 meter
van een bedrijventerrein).
Conclusie
Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft geen aanzienlijk negatieve effecten op het vlak van geluid.

Figuur 28: Gemiddelde geluidsbelasting (Lden) wegverkeer
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Figuur 29: Gemiddelde geluidsbelasting (Lden) spoorverkeer
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6.4. Bodem
Referentiesituatie
In de industriezone Lembeek-Noord bevinden zich heel wat opgehoogde terreinen op ongeveer 46 meter TAW. De Zenne en de Kleine Zenne liggen er heel wat
dieper (34 m TAW) en met name de Kleine Zenne zorgt voor een fors niveauverschil in het terrein.
De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een
drainageklasse en een profielontwikkeling.
Het deelgebied Lembeek-Noord is gedeeltelijk niet gekarteerd. De rest is lemig, behalve het westelijke talud van de Zenne (grindige leem) en de zone met opslag
(zandleem). De opgehoogde gronden zijn droog. In de valleien van Zenne en Kleine Zenne is de bodem matig nat. Ook het weiland aan de Kleine Zenne is voor een
deel matig nat. De hoger gelegen gronden vertonen een textuur-B-horizont of zijn niet gekarteerd. Rondom de Zenne en de Kleine Zenne is er geen
profielontwikkeling vanwege het alluviale karakter. Op de overgang tussen beide komt plaatselijk een sterk gevlekte of verbrokkelde klei-aanrijkingshorizont voor.
Betreding met zware en/of zwaar belaste machines kan bodemverdichting of -compactie veroorzaken. Op basis van de voornaamste parameters die een invloed
hebben op deze verdichting, is een classificatie van de gevoeligheid van de bodem voor verdichting opgesteld. Het plangebied Lembeek-Noord en het aansluitende
gebied langs de N6 zijn voor het grootste deel snel te betreden na een regenbui of in het vroege voorjaar. Voor ruim zeven hectare dient de bodem voldoende te
zijn uitgedroogd vooraleer deze betreden kan worden. In het voorjaar dient eveneens langer te worden gewacht met bewerkingen/betreding.
In het plangebied Lembeek-Noord zijn enkele beschrijvende en oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd. Er zijn geen bodemsaneringsprojecten bekend. De
hellende gronden tussen het opgehoogde terrein en de Kleine Zenne zijn zeer gevoelig voor erosie.
Effectbeoordeling
Een deel van het plangebied is nu nog een akker en zal na uitvoering van het plan grotendeels bebouwd en verhard zijn. Het bodemprofiel zal hierdoor wijzigen. Er
zal ook sprake zijn van een bodemverdichting. Dit kan beschouwd worden als een matig negatief effect in vergelijking met de bestaande referentietoestand. De
totale oppervlakte van het gebied waar dit effect optreedt (negen hectare), is relatief beperkt.
Ten opzichte van de planologische referentietoestand is er sprake van positieve effecten. Een deel van het bestemde bedrijventerrein wordt nu immers bestemd als
groengebied. Het braakliggende deel bij de Kleine Zenne blijft gevrijwaard van bebouwing. De meest kwetsbare bodems wat betreft bodemverdichting zijn gelegen
langs de Zenne en de Kleine Zenne. Deze blijven na de uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan vrij van bebouwing.
De erosiegevoelige gronden krijgen een groenbestemming. Dit betekent dat aanplantingen mogelijk zijn die erosie helpen tegengaan.
Conclusie
Er worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwachten voor wat betreft de bodem. Ten opzichte van de planologische referentietoestand is er sprake van
beperkt positieve effecten.

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord – toelichtingsnota

50

6.5. Water
Referentiesituatie
In het plangebied stromen de Zenne en de Kleine Zenne (beide categorie 1, beheerd
door de Vlaamse Milieumaatschappij). Er zijn geen waterlopen van de tweede of
derde categorie gelegen in het plangebied. De gronden rondom de waterlopen van
categorie 1 zijn natuurlijk overstromingsgebied (NOG). Ook de zone die ingesloten
is door de Zenne en de Kleine Zenne, is natuurlijk overstromingsgebied. Dat geldt
niet voor de hoger gelegen zones. Volgens de watertoetskaart is de onmiddellijke
omgeving van de Zenne en de Kleine Zenne effectief en mogelijk
overstromingsgevoelig. Daarnaast is ook rond de aanwezige industrie effectief en
mogelijk overstromingsgebied aanwezig (zie figuur 30).
Op het zoneringsplan zijn delen van het plangebied aangeduid als collectief te
optimaliseren buitengebied. Andere delen zijn ingekleurd als individueel te
optimaliseren buitengebied. Er is momenteel dus geen riolering aanwezig. Wel sluit
het gebied aan op een zone met riolering langs de Bergensesteenweg. Ten zuiden
van het gebied situeert zich een collector.
Effectbeoordeling
De uitvoering van het plan zorgt voor een toename van bebouwing en verharding.
Dit veroorzaakt in principe een grotere afstroom van hemelwater. De negatieve
effecten kunnen zo veel mogelijk beperkt worden door te zorgen voor infiltratie en
berging van hemelwater. Ten opzichte van de planologische referentietoestand is er
juist sprake van een afname van bebouwing en verharding.
De resterende natuurlijke overstromingsgebieden zullen ten opzichte van de
bestaande toestand behouden blijven. Er is geen verlies aan ruimte voor
overstromingswater. Ten opzichte van de planologische referentietoestand is er juist
een positief effect, omdat een deel van de bestaande overstromingsgebieden in die
situatie opgehoogd, bebouwd of verhard zijn.

Figuur 30: Overstromingsgevoelige gebieden
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De extra bedrijfsactiviteiten zorgen naar verwachting voor een verslechtering van de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Er zijn mogelijkheden om aan te
sluiten op het rioleringsstelsel. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel kan
de negatieve effecten op de waterkwaliteit sterk verminderen. Ten opzichte van de
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planologische referentiesituatie is er sprake van een verbetering van de waterkwaliteit,
omdat het bedrijventerrein in vergelijking met deze situatie kleiner wordt.
Conclusie
Ten opzichte van de planologische referentietoestand zijn er positieve effecten te
verwachten, zowel wat betreft infiltratie, ruimte voor overstromingswater en
waterkwaliteit. Ten opzichte van de bestaande referentietoestand kan het plan geen
aanzienlijk negatieve effecten hebben, op voorwaarde dat op projectniveau de gepaste
maatregelen worden getroffen (opvang en infiltratiehemelwater, gescheiden afvoer, …).

6.6. Externe veiligheid
Referentiesituatie
In het plangebied zijn momenteel geen Seveso-inrichtingen gelegen. Ook in de directe
omgeving komen deze niet voor. In de directe omgeving zijn wel kwetsbare gebieden en
gebouwen aanwezig. Er bevinden zich te Lembeek twee scholen op relatief korte afstand
van het plangebied. Het gaat om het Sancta Maria Instituut, met vestigingen aan de
Heerweg en aan het Stevens de Waelplein. Grenzend aan het plangebied liggen de
woongebieden van Lembeek en aan de overzijde van het kanaal die van Berendries. Er
zijn verder geen gebouwen of terreinen waar grote concentraties van personen worden
verwacht (gemiddeld tweehonderd personen per dag of op piekmomenten duizend
personen). Het Lembeekbos op anderhalf tot twee kilometer is het dichtstbijzijnde
Habitatrichtlijngebied.
Effectbeoordeling
In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle is in 2013 een
11
ruimtelijk veiligheidsrapport opgesteld. Voor het plangebied is onderzocht in welke mate
de vestiging mogelijk is van bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Dit is
belangrijk om de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu zo beperkt
mogelijk te houden. Door voldoende afstand te bewaren tussen deze bedrijven (Sevesoinrichtingen) enerzijds en woongebieden en drukbezochte gebieden anderzijds, kunnen
ernstige gevolgen van een ongeval voor de menselijke gezondheid en het milieu sterk
beperkt worden.
Figuur 31: Aanwijzingsgetallen brandbare en explosieve stoffen
11

RVR 13/13, goedgekeurd 18 oktober 2013, AIB-VINÇOTTE International NV (2013), Ruimtelijk veiligheidsrapport t.b.v. de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle
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Ter beheersing van de externe risico’s voor de mens worden twee parameters gehanteerd: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico
is de kans dat een persoon overlijdt bij een ongeval, indien deze zich permanent op een bepaalde plek in de directe omgeving van de Seveso-inrichting zou
bevinden. Deze overlijdenskansen kunnen op een kaart worden weergegeven. Het groepsrisico is de kans dat een groep van een bepaalde omvang, bijvoorbeeld
honderd of duizend personen, zou komen te overlijden bij een ongeval. Deze kans kan met een diagram worden weergegeven.
Voor het bepalen van de risico’s wordt gebruik gemaakt van het subselectiesysteem. Dat is een indexeringsmethode die moet toelaten een onderscheid te maken
tussen delen van een inrichting waarvan verwacht wordt dat ze geen relevante bijdrage leveren tot het externe risico en andere delen waarvan dat mogelijk wel
verwacht kan worden. Op basis van de afstand tussen de bestaande woongebieden en bijzondere functies zoals scholen en het te ontwikkelen bedrijventerrein is in
het ruimtelijk veiligheidsrapport bepaald of en waar Seveso-inrichtingen mogelijk zijn. Dit wordt weergegeven met behulp van aanwijzingsgetallen. Hoe hoger het
aanwijzingsgetal, des te gemakkelijker de risico’s van de bedrijven met gevaarlijke stoffen aanvaardbaar zullen zijn.
Het ruimtelijk veiligheidsrapport toont aan dat er beperkte mogelijkheden zijn voor de vestiging van Seveso-inrichtingen in het plangebied. Figuur 31 maakt
duidelijk dat de beste mogelijkheden voor de inplanting van Seveso-inrichtingen voorkomen ten zuiden van de kartonfabriek. De afstand tot de woongebieden en
scholen is hier het grootst. Er kunnen Seveso-inrichtingen komen, op voorwaarde dat de risico’s onderzocht worden en deze verantwoord worden aan de hand van
de in Vlaanderen geldende risicocriteria. Er zijn geen natuurgebieden in de directe omgeving aanwezig die relevant zijn ten aanzien van het te ontwikkelen
bedrijventerrein. Bij de beoordeling van de risico’s moet de aanwezigheid van het LPG-tankstation aan de Bergensesteenweg 441 in beschouwing genomen
worden. Andere externe gevarenbronnen zijn voor Lembeek-Noord niet relevant.
Conclusie
Het Team Externe Veiligheid van het departement Omgeving heeft op 12 april 2019 geadviseerd dat het ruimtelijk veiligheidsrapport nog voldoende actueel is. Het
toelaten van Seveso-activiteiten is onder voorwaarden mogelijk.

6.7. Biodiversiteit
Referentiesituatie
Het plangebied is niet gelegen in een speciale beschermingszone van de habitat- of vogelrichtlijn. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied is het Lembeekbos
op ongeveer anderhalve kilometer. Dichterbij ligt de Grote Zenne/Berendries, onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk. In de Zenne zijn meerdere vissoorten
waargenomen, waaronder de zeldzame serpeling. In de buurt van de Kleine Zenne is de zeldzame iepenpage aangetroffen. In het plangebied zijn de loop van de
Zenne en de Kleine Zenne gekarteerd als zeer waardevol open water met rietvegetaties. De opslag in het zuiden van het gebied en het weiland langs de Kleine
Zenne zijn als waardevol gekarteerd. Op de geëgaliseerde terreinen komt nog een matig tot waardevol grasland voor, de overige zijn als urbaan gekarteerd.
Effectbeoordeling
Ten opzichte van de bestaande referentietoestand gaat een deel van waardevolle begroeiing verloren, maar dit wordt gecompenseerd door de natuurontwikkeling
in het zuiden van het plangebied langs de Kleine Zenne. Zeker ten opzichte van de planologische referentietoestand kunnen positieve effecten verwacht worden.
Door de inrichting als overstromingsgebied kan een aaneengesloten gebied ontstaan met de omliggende waardevolle natuurgebieden langs de Zenne. Dit is een
gunstige habitat voor verschillende vissoorten en de waargenomen iepenpage. De waardevolle oeverzones langs de Zenne en de Kleine Zenne blijven behouden,
evenals de waardevolle graslanden in het gebied.
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6.8. Mens: ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid
Referentiesituatie
Het bedrijventerrein past goed in de omgeving, doordat de spoorlijn en het kanaal een besloten gebied afbakenen. Het gebied omvat een aantal bedrijven die
potentiële bronnen voor hinder naar de omgeving zijn. Het gebied ligt nabij de dorpskern van Lembeek, maar er ligt een brede buffer ten opzichte van deze kern,
bestaande uit een onbebouwde, braakliggende zone. De spoorwegberm vormt een buffer in het westen. In het oosten loopt de Zenne als groene ruggengraat door
het terrein. Zij vormt samen met de aanpalende dijken langs het kanaal een buffer ten opzichte van de open ruimte in het oosten.
Effectbeoordeling
Er wordt geen extra ruimtelijke barrière gevormd. Het geplande park aan de Kleine Zenne zorgt voor een bufferende werking naar de dorpskern. Dit groengebied
heeft een functionele meerwaarde voor de omgeving. Er komt meer ruimte voor de functies bedrijvigheid en groen. Het plan gaat gepaard met een verlies aan
landbouwgrond, maar er gaan geen bedrijfszetels verloren. Het betreft zonevreemd landbouwgebruik, dat niet binnen het plangebied kan worden voortgezet.
Wegens de grote impact op de landbouwbedrijven is het toepassen van de instrumentenkoffer van de Vlaamse Landmaatschappij aangewezen.
Ten opzichte van de planologische referentietoestand doet het effect op het landbouwgebruik zich niet voor, omdat er na uitvoering van het bijzonder plan van
aanleg geen landbouw aanwezig is in het plangebied. De positieve effecten van het groengebied doen zich sterker voor, omdat dit deel van het plangebied volgens
het bijzonder plan van aanleg ook bestemd is als bedrijventerrein. Wel is er hierdoor een beperkt verlies van het gebruik voor bedrijfsactiviteiten.
De nieuwe bedrijfsactiviteiten zullen de kans op hinder voor de omliggende woonbebouwing vergroten. Ook het recreatief functioneren van de kanaalkades en de
tegenoverliggende open ruimte kan door hinderaspecten negatief worden beïnvloed. Gelet op de reeds aanwezige bedrijvigheid en de voorgestelde buffers kan
ervan worden uitgegaan dat dat de bijkomende milieubelasting niet zal leiden tot een structurele verslechtering in het functioneren van de omgeving. Ten opzichte
van de planologische referentietoestand is er sprake van een positief effect. De bestaande open ruimte tussen de dorpskern en het bedrijventerrein blijft met het
nieuwe plan gehandhaafd, waardoor voorkomen wordt dat potentieel hinderlijke bedrijven zich op korte afstand van de dorpskern kunnen vestigen.
Conclusie
Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft geen aanzienlijk negatieve effecten op het vlak van ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid.

6.9. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Referentiesituatie
Op macroniveau is de ligging in de Zennevallei relevant. Deze vallei is sterk geïndustrialiseerd. De sterk meanderende Zenne is versneden door infrastructuren,
verstedelijking en industrie. Op mesoniveau is het plangebied te karakteriseren als een aangetaste grotere open ruimte in de vallei ten zuiden van Halle, in een
traditioneel landschap dat algemeen sterk is versneden door infrastructuren en bebouwing en een historiek van industrialisering kent. Stroomopwaarts zijn grotere
open ruimten aanwezig, al is hier ook versnijding aanwezig. Door de open ruimte is de dorpskern van Lembeek herkenbaar als traditionele kern langs de Zenne. Op
microniveau is opvallend dat het noordelijk deel van het plangebied geëgaliseerd is. Het microreliëf is verdwenen en gereduceerd tot een steile helling naar de vallei
van de Zenne. In het westen wordt de open ruimte begrensd door infrastructuur (de spoorweg). In het oosten ligt de meanderende Zenne. Er ligt een geïsoleerde
bedrijfsruimte omgeven door een oude meander van de Zenne, met sterke aanwezigheid van opgaand groen aan de rand van de dorpskern. Dit deel is niet
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opgehoogd en kent nog een potentiële landschaps-ecologische relatie met de Zenne. De Zenne heeft een landschaps-ecologische waarde als natuurlijke verbinding
in het oosten van het plangebied. De Zenne wordt hierin versterkt door de Kleine Zenne. Behalve met de directe oevers zijn de dwarsrelaties met de ruimere vallei
verdwenen. Het landschapsvormend karakter van Zenne is ingeperkt.
Het gebied heeft een matige beeldwaarde. Het beeld in het gebied wordt volledig begrensd binnen een afstand van vijfhonderd meter. Naar het oosten zijn er sterk
gefilterde doorzichten door de begroeiing langs de Zenne heen. Het beeld wordt bepaald door de sterk rationele egalisatie van het gebied en de ongebruikte weg
en heeft geen waarde. Relevante standplaatsen met zicht naar en door het gebied zijn er langs de Heerweg, de Hoefstraat, het kanaal, de Malheidebrug en
Berendries.
Er is geen beschermd bouwkundig erfgoed of geomorfologisch of bodemkundig erfgoed in het plangebied aanwezig. Het gebied bevat ook geen bekend
archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: er zijn verschillende vondsten gedaan in de omgeving en in de nabijheid van de burcht. Het
terrein is opgehoogd en geëffend. In het oosten liggen delen van het gebied in de ankerplaats Hallerbos-Lembeekbos-Maasdalbos. Het betreft een vastgesteld
landschapsatlasrelict. De waarden die bij de aanduiding zijn benoemd, betreffen voornamelijk het ruimtelijk (landschaps)-structurerend karakter van de Zennevallei
(ecologische beemden, meanders, en aan de overzijde van het kanaal het geologisch erfgoed in de steengroeve Rodenem).
Het gebied heeft een lage belevingswaarde. Het gebied is voorbereid op industriële ontwikkeling, maar ligt braak. Toekomstverwachtingen worden niet ingelost.
Deze beleving is ook aanwezig langs het spoor. De snelheid laat nagenoeg niet toe de open ruimte op de achtergrond te beleven. Langs de Kazernestraat
contrasteert het braakliggende terrein met het groene kader van de Kleine Zenne. Vanaf de recreatieve routes langs het kanaal en Malheidebrug is er een
onbebouwde ruimte waar te nemen en wordt de Zennevallei optimaal beleefd als groene as. Het gebied zelf wordt niet beleefd.
Effectbeoordeling
De uitvoering van het plan kan zorgen voor positieve effecten op de landschappelijke structuur. De inrichting van een voldoende brede buffer rond de Kleine Zenne
verbetert de structuurkwaliteit van deze waterloop. De belevingswaarde kan vergroten door een betere stedenbouwkundige samenhang. De landschappelijke
waarde van de meanders wordt versterkt, doordat de Kleine Zenne meer ruimte krijgt en de natuurlijke invulling van het laaggelegen gebied groter wordt. Dit heeft
ook een positieve impact op de belevingswaarde. Er gaan geen waardevolle bouwkundige erfgoedelementen (bouwwerken met monumentenstatus) verloren. De
landschappelijke structuur van de ankerplaats wordt niet aangetast. Er ontstaat een bebouwd beeld langs de Heerweg. Afhankelijk van de hoogte van de
bebouwing kan een deel van het zicht naar de oostelijke valleiflank verdwijnen of worden de daken van de gebouwen zichtbaar. Voor bodemingrepen moet
archeologisch vooronderzoek gedaan worden om eventuele waardevolle resten te kunnen bewaren. Dit wordt gewaarborgd door de betreffende bepalingen van
het Onroerenderfgoeddecreet. Een bureaustudie naar archeologisch erfgoed in het zuiden van het plangebied heeft een middelmatige tot hoge verwachting
12
opgeleverd . Nader onderzoek met ingreep in de bodem is noodzakelijk om een voldoende gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de aard en omvang van de
archeologische waarden. De positieve effecten zijn meer uitgesproken in vergelijking met de planologische referentietoestand, omdat in die situatie meer industriële
bebouwing voorkomt in het plangebied.

12

Devroe, A. (2017) Archeologienota Lembeek - Noorderstraat
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6.10. MER-beoordeling
Het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid legt in titel IV vast in welke gevallen een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd moet worden. In principe moet
dit gebeuren voor ieder plan of programma dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project. De mer-wetgeving is eveneens van
toepassing op ieder plan of programma waarvoor een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.
Dit betekent niet automatisch dat altijd een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden. Dat is alleen verplicht als het plan betrekking heeft op landbouw,
bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme, ruimtelijke ordening of grondgebruik, en het kader
vormt voor de toekenning van een vergunning voor een van de projecten op een lijst met projecten. Een uitzondering wordt gemaakt voor plannen die het gebruik
bepalen van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhouden. Er moet dan wel worden aangetoond dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten
kan hebben.
Het voorgenomen plan is een ruimtelijk uitvoeringsplan uit hoofde van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en heeft daarom betrekking op ruimtelijke ordening
en grondgebruik. Dit plan vormt het kader voor vergunningen voor industrieterreinontwikkeling kleiner dan vijftig hectare, diverse bedrijfsactiviteiten en bebossing
kleiner dan tien hectare. Dit betekent dat een plan-MER opgemaakt moet worden, tenzij op gemotiveerde basis een uitzondering wordt gemaakt.
Het plangebied is met ruim veertig hectare geen klein gebied, waardoor het plan aanzienlijke milieueffecten zou kunnen hebben. De gewenste ruimtelijke structuur
wijkt echter niet heel erg af van de huidige situatie. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat het plan een kleine wijziging inhoudt. Dit wordt ondersteund
door de systematische beoordeling van de verschillende milieudisciplines in de vorige paragrafen. Die maakt duidelijk dat er geen aanzienlijke milieueffecten te
verwachten zijn bij dit plan. De beschikbare informatie over de milieueffecten volstaat om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het
plan. Om die reden is de opmaak van een plan-MER niet nodig.

6.11. Grensoverschrijdende effecten
Het plangebied ligt op ongeveer een kilometer van het Waals Gewest (gemeente Tubeke) en op ongeveer negen kilometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(gemeente Ukkel). In Wallonië zijn enige effecten niet uit te sluiten, bijvoorbeeld een toename van verkeersintensiteiten op de N6 of A8. Aanzienlijke milieueffecten
over de gewestgrens zijn niet te verwachten.

6.12. Beslissing team Mer
Het team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving heeft op 25 september 2019 beslist dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden (zie
bijlage 3).
Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moest worden, hield het team Mer rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de
adviezen en met de verwerking hiervan in de scopingnota. De scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau van het
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten milieueffecten.
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Alle opmerkingen worden beschreven in hoofdstuk 9 van de tweede scopingnota (versie juni 2019). Hierin wordt vermeld hoe de opmerkingen verwerkt zijn. De
aanvullende adviezen van MOW en AWV zijn hier niet in opgenomen, maar werden apart bezorgd aan het team Mer.
Verscheidene adviesinstanties hadden opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een
voldoende wijze beantwoord in de tweede scopingnota (versie juni 2019). Zoals gevraagd door AWV en door het team Mer werd het onderzoek naar de effecten
op mobiliteit uitgebreid. AWV bevestigt in het tweede advies de negatieve effecten op mobiliteit. Alles in acht genomen zijn de effecten op het milieu echter niet
als aanzienlijk negatief te beschouwen.
Er werd één inspraakreactie ontvangen, deze bevatte geen opmerkingen over de milieueffectbeoordeling. Uit het verslag van het participatiemoment (opgenomen
in de procesnota) blijkt dat er geen opmerkingen waren over de milieueffectbeoordeling.
Enkele adviezen en de inspraakreactie bevatten opmerkingen over het plan zelf. Deze opmerkingen hebben geen invloed op de beoordeling van de aanzienlijkheid
van de milieueffecten van het plan.
Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de tweede scopingnota (versie juni 2019) opgenomen beschrijving van de kenmerken
van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan, van de effecten ervan en van de gebieden die door het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen worden beïnvloed en
met de verwerking van de inspraak en adviezen, besluit het team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord – toelichtingsnota

57

7. Juridische aspecten
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Op het grafisch plan worden de bestemmingszones weergegeven.
Deze kaart bevat tevens enkele nadere aanduidingen in overdruk. Het document met de voorschriften somt per bestemmingszone op welke bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften van toepassing zijn. In dit document staan links de verordenende stedenbouwkundige voorschriften. Rechts staat een artikelsgewijze
toelichting bij deze voorschriften.

7.1. Op te heffen voorschriften
Met de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden de volgende plannen binnen de begrenzing van het plangebied opgeheven:
• Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, KB 7 maart 1977.
• Bijzonder plan van aanleg Kasteeldomein, MB 17 augustus 1994.
• Bijzonder plan van aanleg Lembeek-Noord, MB 19 augustus 1996.
• Bijzonder plan van aanleg Lembeek-Dorp, MB 5 april 2005.
Zie paragraaf 2.4 voor de betrokken bestemmingsgebieden.

7.2. Register van plancompensaties
Een ruimtelijk uitvoeringsplan dat aan een stuk grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van die grond beïnvloeden. Er zijn specifieke
financiële regelingen voor planschade, kapitaalschade en gebruikersschade, waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een
planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging.
Overeenkomstig artikel 2.2.5 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of
gebruikersschadecompensatie. Bijlage 4 is een grafisch register in die zin.
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt geen onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen,
naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing noch naar het voorhanden zijn van uitzonderingsgronden inzake de genoemde
vergoedingen.
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7.2.1. Planschade
De planschadevergoeding
De planschaderegeling is een vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden die door een bestemmingswijziging minder waard worden. Het moet gaan om een
bestemmingswijziging waarbij de grond vóór de wijziging bebouwbaar was, terwijl bouwen of verkavelen na de wijziging niet meer toegelaten is.
Het bedrag van de vergoeding
De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging. De waardevermindering wordt
berekend als het verschil tussen de geactualiseerde verwervingswaarde en de waarde van de grond bij het ontstaan van het recht op planschadevergoeding.
Toekenning van planschadevergoeding
Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, dient een planschadevordering in bij de rechtbank van
eerste aanleg. De rechtbank beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige aan die een raming maakt van de geleden schade (de
waardevermindering).
De aanvraag voor planschadevergoeding moet worden ingediend binnen het jaar, na:
•
verkoop van de grond of inbreng in een vennootschap;
•
weigering van een vergunning;
•
aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest.
Het recht op planschadevergoeding kan vijf jaar na de inwerkingtreding van het plan niet meer ontstaan.
Uitzonderingen en vrijstellingen
Een planschadevergoeding wordt slechts toegekend onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:
•
het perceel moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg;
•
het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
Er gelden diverse uitzonderingen waarin geen planschadevergoeding verkregen kan worden. Zo is er geen recht op een planschadevergoeding in volgende
gevallen:
•
bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing;
•
wanneer de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de geactualiseerde verwervingswaarde van het perceel.
Meer informatie over planschade
Meer informatie over de planschaderegeling is te vinden in artikel 2.6.1 tot en met 2.6.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De codex kan geraadpleegd
worden op www.ruimtelijkeordening.be onder de rubriek wetgeving.
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7.2.2. Planbaten
De planbatenheffing
De planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een grond krijgt door een bestemmingswijziging. Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij
onbebouwbare gronden herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone.
Het bedrag van de heffing
De planbatenheffing bedraagt tussen 1% en 30% van de geschatte meerwaarde van het perceel.
De meerwaarde wordt onderverdeeld in opeenvolgende schijven waarop een stijgend percentage tussen 1 en 30 van toepassing is. Hoe groter de meerwaarde, hoe
meer die dus belast wordt.
Inning van de planbatenheffing
De eigenaar van een perceel waarop een planbatenheffing rust, ontvangt een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst. Een heffingsplichtige kan bij de
Vlaamse Belastingdienst een bezwaar indienen tegen de aanslag. De voorwaarden zijn vermeld op het aanslagbiljet.
De planbaten worden in principe slechts betaald op het moment dat de meerwaarde wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld bij verkoop van de grond of het bebouwen
van de grond). Wie vroeger betaalt, kan echter een vermindering krijgen.
Uitzonderingen en vrijstellingen
Op de planbatenregeling gelden een aantal uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste:
•
er is geen planbatenheffing verschuldigd, wanneer de bestemmingswijziging die planbaten veroorzaakt, op minder dan 25% van het perceel betrekking heeft
of op minder dan 200 m²;
•
percelen waarop een vergunde zonevreemde woning of bedrijf staat zijn vrijgesteld van planbatenheffing indien de grond wordt bestemd voor woningen of
bedrijven;
•
er is geen planbatenheffing verschuldigd, wanneer de bestemmingswijziging niet tot gevolg heeft dat voor de grond een verkavelingsvergunning of een
stedenbouwkundige vergunning kan verkregen worden.
Er geldt een vrijstelling van de planbatenheffing, als percelen worden onteigend of in der minne worden overgedragen ten algemenen nutte. Voorwaarde is wel dat
geen rekening gehouden wordt met de meerwaarde en dat de overdracht gebeurt ten laste van de heffingsplichtige.
Meer informatie over planbaten
Meer informatie over de planbatenregeling is te vinden in artikel 2.6.4. tot een met 2.6.19. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De codex kan
geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be onder de rubriek wetgeving.
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7.3. Ruimtebalans
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan leidt tot de volgende wijzigingen per gebiedscategorie:
•
Gebiedscategorie Wonen
nihil
•
Gebiedscategorie Bedrijvigheid
– 3,7 hectare
•
Gebiedscategorie Overig groen
+ 3,7 hectare
•
Gebiedscategorie Reservaat en natuur
nihil
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8. Uitvoeringsinstrumenten
Voor de uitvoering van het plan is het provinciebestuur van Vlaams-Brabant afhankelijk van verschillende partners, zowel overheidsinstanties als privébedrijven. De
bestemmingswijziging is slechts een van de vele stappen die gezet moeten worden om de gewenste ruimtelijke structuur te bereiken. De coördinatie van al deze
stappen gebeurt door het team van het strategisch project voor de Zennevallei.
In uitvoering van het strategisch project werden gesprekken en inhoudelijke onderhandelingen opgestart over de toekomst van Lembeek-Noord. Een kans hierbij
was de komst van een nieuwe privé-speler. Deze kocht de lager gelegen percelen van Papyrus en is bereid investeringen te doen in de toekomst van LembeekNoord.
Overeenkomsten
Er volgde een reeks gesprekken en onderhandelingen met:
• Stad Halle
• Provincie Vlaams-Brabant
• De Vlaamse Waterweg
• Vlaamse Milieumaatschappij
• Agentschap Natuur en Bos
• Privébedrijf
Dit heeft geleid tot de ondertekening van een principiële samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant, het privébedrijf en De
Vlaamse Waterweg. Dit is een afsprakenkader, afgesloten in juni 2017, waarin de werkwijze en voorwaarden zijn vastgelegd om te komen tot vruchtbare
onderhandelingen en een bevredigende uitkomst.
Subsidies
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar om het plan mee te helpen realiseren. Zo heeft het departement Omgeving 500.000 euro ter beschikking
gesteld voor uitvoeringsgerichte kosten (aankoop gronden of gebouwen) ter realisatie van een strategisch project. Het Agentschap Natuur en Bos heeft een
subsidieregeling voor de realisatie van publiek toegankelijk groen in de ruime Vlaamse rand rond Brussel. In dit kader is een bedrag van 431.000 euro beschikbaar.
Ten slotte stelt het departement Omgeving 244.000 euro beschikbaar voor de sloop van een deel van de bebouwing en het verwijderen van resten van
bouwmateriaal uit de bovenste laag van de bodem.
Naast subsidies kunnen ook reguliere investeringsmiddelen worden ingezet voor de uitvoering van het plan. Zo investeert de Vlaamse Milieumaatschappij in de
structuurverbetering van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie. Ook de stad kan ter verbetering van de openbare ruimte een bijdrage doen voor de
realisatie van het natuurpark Zenneweide. Voor de aankoop van de gronden heeft de stad 431.000 euro gereserveerd.

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord – toelichtingsnota

62

Inrichtingsplannen
De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos worden verder betrokken bij de opmaak van de inrichtingsplannen voor het nieuwe natuurpark
Zenneweide. Hiervoor zal het regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei een leidende rol spelen. Voor de inrichting van het bedrijventerrein zal de nieuwe
privé-eigenaar het voortouw nemen.
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9. Inspraak en advisering
9.1. Fase startnota
Deze paragraaf bevat de behandeling van de adviezen en inspraakreacties die zijn gegeven naar aanleiding van de startnota. Er wordt een samenvatting gegeven
van het advies of de bemerking in cursief schrift, met daaronder een omschrijving van de manier waarop het provinciebestuur hiermee omgaat tijdens het vervolg
van het planningsproces.
1. Elia

De beheerder van het Belgische hoogspanningsnet Elia plant een ondergrondse kabelverbinding langs het Kanaal Brussel-Charleroi aan de oostzijde. Boven en vlak
bij de ondergrondse leidingen mag geen diepwortelende beplanting begroeiing komen. Er mag ook niet worden gebouwd. In de onmiddellijke omgeving van de
hoogspanningsgeleiders moeten enkele wettelijke bepalingen worden eerbiedigd. Deze zijn als bijlage bij het advies gevoegd.
De aanwezigheid van de toekomstige hoogspanningsverbinding zal vermeld worden in de toelichtingsnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De
hoogspanningsverbinding heeft verder geen relatie met het voorgenomen plan. Het staat de uitvoering ervan niet in de weg.
2. Agentschap Wegen & Verkeer

In de inleiding aangaande de milieueffecten wordt er verwezen naar het plan-MER in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle, waarin
een gelijkaardig plan is onderzocht. Mijn afdeling is van oordeel dat het de leesbaarheid sterk zou vergroten mocht er ofwel concreet verwezen worden naar de
relevante pagina's van dat document ofwel de meest relevante informatie in dit document of in bijlage ervan te vermelden.
De relevante informatie uit het plan-MER betreffende de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle is geanalyseerd en vervolgens gegroepeerd vermeld in de
startnota. De documenten van het ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord bevatten dus de relevante informatie uit het plan-MER. Deze wordt op een
inzichtelijke manier vermeld in de startnota.

In de beschrijving van de referentietoestand staat: “De Bergensesteenweg verwerkt tussen de 1.200 en 2.000 motorvoertuigen per etmaal.” Het aantal
motorvoertuigen per etmaal op de N6 wordt met een factor 10 onderschat.
Dit betreft een materiële fout. Het gaat hier om de verkeersbewegingen tijdens het drukste spitsuur, waarbij wordt aangenomen dat de N6 tijdens dat uur tien
procent van het etmaalgemiddelde verwerkt.

Voor het mobiliteitsprofiel valt het niet te achterhalen of te verifiëren hoe de vermelde intensiteiten, zowel de toename als de totale verkeersgeneratie, is bepaald.
Om de omvang van de verwachte verkeersbewegingen te bepalen worden verschillende bronnen geraadpleegd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestemt ongeveer 23
hectare als gemengd regionaal bedrijventerrein. Een toepassing van de kencijfers CROW van 2012 geeft voor een terrein met een bruto-oppervlakte van 23 hectare
ongeveer 620 pae tijdens de ochtendspits. Hierbij is rekening gehouden met een omrekenfactor naar netto-oppervlakte (0,77) en een omrekenfactor naar een
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werkdaggemiddelde (1,33), zoals aangegeven in de publicatie van CROW. Tevens is aangenomen dat 13% van het werkdaggemiddelde tijdens het ochtendspitsuur
op de weg zit.
Voor de avondspits zal dit aandeel kleiner zijn, bijvoorbeeld 9%. Voor de avondspits geeft de toepassing van de kencijfers CROW 420 pae per uur. Ook in het planMER (pagina 144) zijn deze cijfers (620 pae ochtendspits en 430 pae avondspits) te vinden voor de verwachte verkeersproductie tijdens de spitsmomenten.
Rekening houdend met een marge van 50 pae per uur kan gesteld worden dat voor het gehele bedrijventerrein een verkeersgeneratie verwacht tussen 600 en 650
pae per uur in de ochtendspits en tussen de 400 en 450 in de avondspits. Tijdens de ochtendspits betreft het vooral inkomend verkeer (87%), tijdens de avondspits
vooral uitgaand verkeer (86%).

Er zijn negatieve mobiliteitseffecten te verwachten op de gewestweg N6, Bergensesteenweg. Omdat het belangrijkste mobiliteitseffect op één kruispunt slaat, in
het bijzonder dit met de Noorderstraat, is het ontoereikend uitspraken te doen op wegvakniveau (theoretische capaciteit) en is het verantwoord al bij het
bestuderen van de milieueffecten de verkeersafwikkeling van dit kruispunt te onderzoeken op basis van de bekende en voorspelde intensiteiten. Dit kan later meer
in detail worden onderzocht, maar gelet op de voorspelde verkeersgeneratie is het beter nu al te weten in welke mate de verkeersafwikkeling van het kruispunt
problematisch wordt en welke milderende maatregelen mogelijk zijn.
Er zal bij het opstellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan meer in detail gekeken worden naar de verkeersafwikkeling op dit kruispunt. Aan de hand van de
bestaande lichtenregeling zal globaal worden nagegaan wat de gevolgen zijn van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Lembeek-Noord.

Verwijzend naar de MER-beoordeling wenst het Agentschap een meer gedetailleerd onderzoek van de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de N6 met de
Noorderstraat, vooraleer zich aan te sluiten bij de conclusie dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn.
Het onderzoek naar de verkeersafwikkeling op dit kruispunt zal worden uitgevoerd, voordat aan de dienst Mer wordt gevraagd om een beslissing te nemen over de
eventuele opmaak van een plan-MER.
3. De Lijn

De dichtstbijzijnde haltes voor het plangebied zijn inderdaad deze op de Bergensesteenweg, zoals vermeld in de startnota op pagina 41. Maar ook aan de kerk van
Lembeek is er een halte van lijn 156 (Halle - Lembeek), die gemakkelijk bereikbaar is voor de bezoekers van het park en waar er een frequenter aanbod is, alle
dagen van de week.
Deze informatie wordt toegevoegd aan het dossier.
4. Departement Landbouw & Visserij

Een van de betrokken landbouwers bewerkt ongeveer 23% van zijn bedrijfsareaal binnen het plangebied. Het verlies van dat areaal zal zonder twijfel een groot
effect hebben op het duurzaam voortbestaan van dit bedrijf. In de startnota is geen rubriek mens opgenomen, waarin het effect van het verdwijnen van de
landbouw op de verschillende betrokken bedrijven wordt geëvalueerd. Vanuit landbouwkundig oogpunt kan bij de startnota enkel een gunstig advies gegeven
worden op voorwaarde dat het effect op de landbouw objectief wordt onderzocht.
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De effecten op landbouw worden toegevoegd aan het dossier.

Een bijkomende voorwaarde is dat de eventuele compensaties, die opgelegd zouden kunnen worden voor het verlies aan ruimte voor water of groen ten nadele
van andere bestemmingen, binnen het plangebied zelf gepland wordt en niet elders in agrarisch gebied.
Binnen het plangebied wordt juist voorzien in extra ruimte voor water en groen, waardoor van compensaties in agrarisch gebied buiten het plangebied geen sprake
is.

Het departement Landbouw en Visserij verwacht niet dat er binnen het plangebied een nieuwe bestemming agrarisch gebied of gemend openruimtegebied met
landbouw als een van de verschillende nevenbestemmingen zal komen, omdat het begrazen van natuurgebied door schapen vanuit agrarisch oogpunt niet als
landbouw, maar als een natuurtechnische ingreep wordt beschouwd.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen en in overweging genomen bij de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
5. Thils en Niemegeerts

Een deel van ons perceel aan de Kazernestraat nummer 4 in Lembeek (kadastrale gegevens sectie C, nummer 89/B/2/P0000 met een oppervlakte van 1275 m²)
wordt naar de mening van de heer Thils en mevrouw Niemegeerts ten onrechte ingekleurd om groene zone te worden. Dit werd ons op de informatieavond (6
maart 2018) bevestigd. De overdracht van de eigendom wordt bevestigd door de notariële akte tussen In bijlage vindt u de notariële acte die de overdracht van
eigendom tussen de heer Thils en mevrouw Niemegeerts en de firma NV Lembeek Logistic Platform.
Dit perceel heeft in het bijzonder plan van aanleg de bestemming bufferzone gekregen. Het ligt dus nu in een groene zone, waardoor de bestaande woning een
zonevreemd karakter heeft. Er is geen aanleiding om dit woonperceel een groene invulling te geven, zeker niet nu het nieuwe Zennepark een belangrijke rol gaat
vervullen als buffer tussen het bedrijventerrein en de dorpskern. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal een passende bestemming geven aan dit perceel, waarbij
uitgegaan wordt van het behoud van deze woning.
6. Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen adviseert positief, omdat het belangrijk is dat er in de nabijheid van de woonkern voldoende, publiek toegankelijke ruimte is om te recreëren. Er
worden enkele mogelijkheden meegegeven voor de recreatieve invulling van de site, waaronder de Fit-o-meter en een Loopomloop.
De mogelijkheden voor de recreatieve invulling worden doorgegeven aan het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Er loopt een permanente, bewegwijzerde mountainbikeroute langs de oostkant van het Kanaal, grenzend aan het plangebied (zie bijlage 1). Voor de volledigheid
kan dit opgenomen worden in de startnota.
Dit wordt toegevoegd aan de documenten.
7. Toerisme Vlaanderen
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Toerisme Vlaanderen staat positief tegenover het vrijwaren van een gedeelte van het plangebied als groene ruimte waarin recreatie wordt mogelijk gemaakt en
heeft verder geen opmerkingen.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Agentschap Innoveren & Ondernemen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen onderschrijft het idee om de bestemming van het plangebied te herbekijken en over te gaan tot de activering van de
percelen die, op basis van het onderzoek, wel in aanmerking kunnen komen voor grootschalige economische activiteiten.
Toch vraagt het agentschap om duidelijker aan te geven hoe het aanbodbeleid zal inspelen op de bekende vraag naar ruimte voor bedrijvigheid in de regio.
Voorliggend plan beoogt, op basis van het voorkeursscenario, immers een inkrimping van het areaal aan ruimte voor bedrijvigheid.
Er ligt circa dertig hectare aan gronden binnen bestaande bedrijventerreinen die momenteel niet in gebruik zijn. Door deze reserves op de markt te brengen kan
heel wat bijkomende werkgelegenheid worden gecreëerd zonder bijkomende inname van de open ruimte. Vanuit de kwalitatieve ruimtelijke insteek wordt het
stedelijkgebiedbeleid inzake bedrijventerreinen prioritair ingezet op (her)ontwikkeling van de bestaande voorraden.
Van de bestemde bedrijventerreinen is ongeveer dertig hectare niet in gebruik. Dit betreft voor een groot deel gronden die in reserve worden gehouden door
individuele bedrijven, voor een fractie gronden die direct te bebouwen zijn en voor het grootste deel terreinen die om verschillende redenen moeilijk ontwikkelbaar
zijn. Door deze onbenutte gronden in gebruik te nemen kan er heel wat bijkomende bedrijvigheid een plek vinden in het kleinstedelijk gebied, zonder extra open
ruimte in te nemen. Het beleid voor het kleinstedelijk gebied is prioritair het beschikbaar maken van de bestaande voorraden.
Daarnaast zijn er de optimalisatiemogelijkheden of kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijventerreinen Wilgenveld en Hellebroek. Tot slot is er ook de
verdere invulling en optimalisatie van het terrein voor ambachtelijke bedrijven en KMO te Bergensesteenweg Noord. Omdat deze uitbreidingsmogelijkheden geen
volledige invulling geven aan de vooropgestelde taakstelling van 15 ha bijkomend bedrijventerrein, zijn ook de mogelijkheden voor een volledig nieuw
bedrijventerrein onderzocht. Op basis hiervan is besloten tot de voorwaardelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Dassenveld. Het totaal komt op ongeveer 17,5
hectare bijkomende bedrijventerreinen.
Als gevolg van het plan voor Lembeek-Noord gaat er weliswaar bijna vier hectare aan bestemd bedrijventerrein verloren, maar tegelijkertijd kan ruim acht hectare
daadwerkelijk in gebruik genomen worden. Dit past binnen het beleid om prioritair de bestaande voorraden te benutten voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Tot slot vraagt het agentschap om binnen de toekomstige zone voor bedrijvigheid maximaal in te zetten op ruimte voor bedrijvigheid, waarbij het aangrenzend
waterbergings- en natuurgebied kan ingezet worden voor waterberging en buffering.
Dit principe van zorgvuldig ruimtegebruik kan worden gevolgd en zal als zodanig ook worden opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen in welke mate het technisch mogelijk is de verplichte infiltratievoorzieningen te realiseren in het laaggelegen groengebied.
9. Agentschap Onroerend Erfgoed
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Het Agentschap Onroerend Erfgoed vindt dat de mer-screening voldoende aantoont dat het ruimtelijk uitvoeringsplan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke
milieueffecten zal genereren voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. Het agentschap heeft verder geen opmerkingen.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
10. Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening heeft tijdens de vergadering van 26 februari 2018 de startnota voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Lembeek-Noord’ besproken. De PROCORO verleent een gunstig advies, op voorwaarde dat rekening gehouden wordt met de volgende bemerkingen.
Er dient bij het uitwerken van de stedenbouwkundige voorschriften voldoende aandacht te gaan naar het soort bedrijvigheid dat zich kan vestigen in dit gebied.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de afstand tot de dorpskern en de verwachte mobiliteitseffecten. Er moet voor gewaakt worden dat de conclusie in
de mer-beoordeling (het plan houdt een kleine wijziging in) stand houdt, als de vergelijking wordt gemaakt met de huidige stedenbouwkundige voorschriften. De
PROCORO adviseert ook om de referentiesituatie te verhelderen, zodat zowel de bestaande toestand op het terrein als de mogelijkheden die het huidig juridisch
kader biedt, voor iedereen duidelijk en leesbaar zijn.
De doelstelling om het bedrijventerrein te optimaliseren en te intensiveren dient benoemd te worden bij de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit
dient ook in de stedenbouwkundige voorschriften doorvertaald te worden.
De inrichting van de open ruimte dient meer benadrukt te worden in het toelichtend gedeelte van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Hier moet beleving voorop staan.
Bij het opstellen van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal rekening gehouden worden met deze bemerkingen.

9.2. Fase scopingnota en voorontwerp
Deze paragraaf bevat de behandeling van de adviezen die zijn gegeven naar aanleiding van de scopingnota en het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Er wordt een samenvatting gegeven van het advies of de bemerking in cursief schrift, met daaronder een omschrijving van de manier waarop het provinciebestuur
hiermee omgaat tijdens het vervolg van het planningsproces. Zie ook het verslag van de plenaire vergadering over het voorontwerp in de procesnota.
1. Stad Halle

Het voorontwerp betreft een juridische vertaling van de doelstellingen die voor de site door het stadsbestuur van Halle worden gedragen en ondersteund. Het
ruimtelijk uitvoeringsplan is een belangrijke voorwaarde om het strategisch project Zennevallei en de reeds aangegane samenwerkingsovereenkomsten juridisch te
kunnen verankeren en wordt gunstig onthaald, mits rekening wordt gehouden met een aantal bemerkingen, opmerkingen en voorwaarden.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

Het bijzonder plan van aanleg ‘Lembeek-dorp’ plande een woonontwikkeling aan de Weerstandsstraat. De voorgestelde herbestemming naar groen zorgt voor een
ongewenste toestand. De voorgestelde bestemmingsgrens heeft als resultaat dat enkele meters van de in het bijzonder plan van aanleg opgenomen
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woonbestemming blijven bestaan. Er blijft ter plaatse een openbaar domein over van dertig meter breed ter ontsluiting van nog maar één woonfront. Deze zone
moet herbekeken worden.
Er wordt voor gekozen de grens van het ruimtelijk uitvoeringsplan in zuidelijke richting op te schuiven, waardoor het plan beter aansluit op de bestemmingen van
het bijzonder plan van aanleg ‘Lembeek-dorp’. De grens wordt gelegd op tien meter afstand van de bestaande bebouwing en loopt evenwijdig met de gevel van
deze bebouwing. Er blijft dus een strook van tien meter breed over met de bestemming ‘zone voor openbare wegen’ aansluitend aan de bestaande bebouwing. De
noordelijke bouwstrook uit het bijzonder plan van aanleg komt te vervallen ten gunste van het behoud van de bestaande weide tussen het dorp en het te
ontwikkelen bedrijventerrein.

De bestemming ‘gemengd regionaal bedrijventerrein’ laat onder andere afvalverwerking met inbegrip van recyclage en het verwerken en bewerken van
grondstoffen met inbegrip van delfstoffen toe. In het huidige bijzonder plan van aanleg staat expliciet dat activiteiten geen abnormale hinder, geluidshinder, stank,
trillingshinder kunnen hebben. Daarom werden in het verleden voorstellen van firma’s met breekinstallaties geweerd. Zoals de voorschriften nu geschreven zijn,
kunnen dergelijke activiteiten toegelaten worden. Beide mogelijke bestemmingen dienen geschrapt te worden.
Het provinciebestuur heeft de opdracht om ruimte te vinden voor grootschalige bedrijvigheid op bovenlokaal niveau. Ook meer industriële activiteiten moeten
ergens in de regio een plek kunnen krijgen en dat gebeurt het beste binnen het kleinstedelijk gebied. Het bedrijventerrein ten noorden van Lembeek wordt hiervoor
geschikt geacht. Er wordt daarom gekozen om deze bestemmingen te handhaven en deze bedrijfsactiviteiten niet op voorhand uit te sluiten. Niettemin mogen de
activiteiten geen abnormale hinder veroorzaken. Hiertoe moeten de milieuvoorschriften in acht worden genomen.

Is er een noodzaak dat de voet- en fietsersverbinding richting de Kazernestraat ook voor hulpdiensten geschikt zijn? Dit vraagt een voldoende brede verharding.
De bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt niet langer verordenend vastgelegd.
2. Agentschap Innoveren en Ondernemen

We ondersteunen voorliggend plan, aangezien de focus ligt op het activeren van een onderbenut bedrijventerrein. Binnen voorliggend plan werd er rekening
gehouden met onze opmerkingen die wij gemaakt hebben over de start- en procesnota.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

In het voorschrift voor het gemengd regionaal bedrijventerrein wordt een ondergeschikte functie van detailhandel van 400 m² toegelaten. Het is aan te bevelen dat
de maximale winkeloppervlakte ook uitgedrukt wordt als een percentage van de totale netto bedrijfsoppervlakte. Dit om te vermijden dat het niet de bovenhand
neemt.
Gelet op de voorschriften met betrekking tot de minimale perceelsgrootte en de minimale vloer/terreinverhouding wordt dit niet nodig geacht.

Het Agentschap vraagt de maximale bouwhoogte te schrappen uit de voorschriften om een maximaal ruimtelijk rendement mogelijk te maken.
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Een maximale bouwhoogte van achttien meter moet volstaan voor de meeste activiteiten. Nog hogere bebouwing moet gelet op de impact op de omgeving zeer
grondig gemotiveerd worden en kan slechts bij uitzondering worden toegelaten.
3. Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap onderschrijft de te verwachten negatieve mobiliteitseffecten op de gewestweg N6, Bergensesteenweg. Voor de beschreven milderende
maatregelen kan geen engagement worden verwacht van het Agentschap Wegen en Verkeer. De noodzakelijke ruimte voor het realiseren van deze milderende
maatregelen moet in de mate van het mogelijke reeds worden voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. Een bijkomende of langere opstelstrook kan gerealiseerd worden op basis van de huidige stedenbouwkundige
voorschriften die ter plaatse van toepassing zijn.
4. De Vlaamse Waterweg

Er wordt een gunstig advies gegeven. Het ruimtelijk uitvoeringsplan past binnen de afspraken die vastgelegd zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen De
Vlaamse Waterweg, de stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant en de private ontwikkelaar Resolve.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

Er wordt aandacht gevraagd voor de breedte van de buffer langs de Zenne. Deze is breder dan die in het bijzonder plan van aanleg. Wij vragen de bufferbreedte uit
het bijzonder plan van aanleg te behouden.
Een van de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan is het zo veel mogelijk behouden van het natuurlijk karakter van de Zenne en de aangrenzende
oeverzones. Het bestaande begroeide talud moet daarom bewaard blijven.
5. Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Geen opmerkingen.

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Vlaamse Milieumaatschappij

Langs de Kleine Zenne wordt een zone ‘Groen’ afgebakend. Binnen de meander van de Kleine Zenne wenst de VMM een gronddijk aan te leggen rond de zone
voor ‘Gemengd Regionaal Bedrijventerrein’, langs twee zijden van de Kleine Zenne. De bestemming ‘Groen’ mag dit niet in het gedrang brengen.
De aanleg van een dijk is mogelijk binnen de bestemming ‘Groen’. Dit zijn werken in functie van het waterbeheer.

Op het verordenend grafisch plan zijn drie ontsluitingen voor langzaam verkeer en een ontsluiting gemotoriseerd verkeer aangeduid. In het zuiden van het
plangebied liggen twee bruggen over de Kleine Zenne, die enkel dienen voor de ontsluiting van langzaam verkeer. Deze moeten op het verordenend grafisch plan
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aangeduid worden. Daarnaast dient er nog een verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen de afzonderlijke bestemmingszone ‘Gemengd Regionaal
Bedrijventerrein’ binnen de Kleine Zenne en de rest van het bedrijventerrein aangeduid te worden.
Niet alle bruggen staan aangeduid op het grafisch plan. Alleen de strikt noodzakelijke verbindingen worden verordenend vastgelegd. In de voorschriften zal
expliciet worden opgenomen dat binnen de bestemming ‘Groen’ bruggen ter ontsluiting van aangrenzende bestemmingszones toegelaten zijn.

Het terrein binnen de Kleine Zenne is een voormalige industriële site. Er werd een milieuhygiënisch grondonderzoek uitgevoerd in de eerste tien meter langs de
waterloop. Hieruit is gebleken dat er verontreinigingen aanwezig zijn in deze zone. Vermoedelijk is er ook verder van de waterloop verontreiniging aanwezig.
Dit vermoeden over de bodemkwaliteit wordt gedeeld. Bij grondwerken dient rekening gehouden te worden met de toepasselijke bepalingen van het
Bodemdecreet.
7. Sport Vlaanderen

Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan bijdraagt aan het aanbod aan toegankelijke, groene ruimte om te recreëren. Sport Vlaanderen adviseert dit voorontwerp van
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dan ook positief.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening geeft een gunstig advies.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Bijlage 1
Overzichtstabel
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Type plan of aanduiding

In of nabij het plangebied

gewestplan

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, KB 7 maart 1977
Gewestplanwijziging H.S.T., BVR 24 juli 1991

gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

-

provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan

Afbakening kleinstedelijk gebied Halle, MB 28 september 2016

gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

Lembeek dorp herziening 1, besluit deputatie 23 oktober 2014

algemeen plan van aanleg

-

bijzonder plan van aanleg

verkavelingsvergunning

Lembeek-Noord, MB 19 augustus 1996
Lembeek-Dorp, MB 5 april 2005
Kasteeldomein, MB 17 augustus 1994
Kasteeldomein Lembeek herziening 1, MB 28 juli 2008
-

beschermde monumenten

-

beschermde stads- en
dorpsgezichten

-

beschermde landschappen

-

ontwerp van lijst van voor
bescherming vatbare
monumenten, stads- en
dorpsgezichten
buurt- en voetwegen

-

Voetweg nr. 41

vogelrichtlijngebied
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habitatrichtlijngebied

-

Vlaams ecologisch netwerk
(VEN)

Grote Zenne/Berendries

natuurreservaten

-

bosreservaten

-

beschermingszone
grondwaterwinning

-

bevaarbare waterlopen

Kanaal Brussel-Charleroi

onbevaarbare waterlopen

Zenne, Kleine Zenne
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Bijlage 3
Beslissing team Mer
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Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten
Milieueffectrapportage
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
T 02/553 80 79
mer@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be

Bepaling over de plan-MER-plicht van het PRUP Lembeek-Noord
Dossiernummer: SCRI19022

1.

Toetsing aan het toepassingsgebied1

De provincie Vlaams-Brabant stelt een PRUP op met meerdere doelstellingen, die zich situeren
op het vlak van natuur, bedrijvigheid, waterbeheersing en recreatie. De combinatie van de
verschillende doelstellingen leidt tot de algemene doelstelling om de ruimtelijke kwaliteit in het
plangebied te verbeteren. De belangrijkste wijziging die dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil
doorvoeren betreft de vrijwaring van de laaggelegen terreinen tussen de magazijnen van
Papyrus en de dorpskern. In het noordelijke deel moet het bedrijventerrein verder tot
ontwikkeling komen. Hier is een actualisatie van de stedenbouwkundige voorschriften gewenst
om de ontwikkeling te laten plaatsvinden volgens de recentste inzichten.
Het team Mer ontving op 4 april 2019 de resultaten van de participatie, de adviezen en de
toelichtingsnota (versie februari 2019). Over deze versie van de toelichtingsnota had de dienst
bevoegd voor milieueffectrapportage nog enkele vragen en opmerkingen. Er werd aanvankelijk
onvoldoende aangetoond dat het RUP niet tot aanzienlijk negatieve effecten zou leiden. Er
werden daarom aanpassingen en aanvullingen gevraagd op 5 juni 2019. Het dossier werd
opnieuw ingediend op 30 augustus 2019 (scopingnota 2, versie juni 2019), samen met nieuwe
adviezen van Departement MOW en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek
tot milieueffectrapportage.
Het team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld.

2.

Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage

Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt het team Mer
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking
hiervan in de scopingnota.
De scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau
van het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten
milieueffecten.

1

Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.

Alle opmerkingen worden beschreven in hoofdstuk 9 van de scopingnota (versie juni 2019).
Hierin wordt vermeld hoe de opmerkingen verwerkt zijn. De nieuwe adviezen van MOW en AWV
zijn hier niet in opgenomen, maar werden apart bezorgd.
Verscheidene adviesinstanties hadden opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de
milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord in de
scopingnota (versie juni 2019). Zoals gevraagd door AWV en door team Mer werd het onderzoek
naar de effecten op mobiliteit uitgebreid. AWV bevestigt in het tweede advies de negatieve
effecten op mobiliteit. Alles in acht genomen zijn de effecten op het milieu echter niet als
aanzienlijk negatief te beschouwen.
Er werd één inspraakreactie ontvangen, deze bevatte geen opmerkingen over de
milieueffectbeoordeling. Uit het verslag van het participatiemoment (opgenomen in de
procesnota) blijkt dat er geen opmerkingen waren over de milieueffectbeoordeling.
Enkele adviezen en de inspraakreactie bevatten opmerkingen over het plan zelf. Deze
opmerkingen hebben geen invloed op de beoordeling van de aanzienlijkheid van de
milieueffecten van het plan.
Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota
(versie juni 2019) opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de
effecten ervan en van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de
verwerking van de inspraak en adviezen, besluit het team Mer dat werd aangetoond dat
voorliggend plan geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

3.

Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt het team Mer dat er geen plan-MER opgesteld
moet worden voor het voorliggende RUP.
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere
reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is
voor het gewijzigde plan. Indien nodig kan u het team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de
opmaak van een plan-MER nodig is.

Liesl Vanautgaerden
Directiehoofd Gebiedsontwikkeling
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Departement Omgeving
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