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1. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
crematorium Hofheide. Naast een globale inleiding en kadering van het RUP wordt ingegaan op
de bestaande toestand, de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke verordenende voorschriften.
Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en reden voor de opmaak van het provinciaal RUP, de
motivatie en lokatiekeuze en te volgen procedure weer.
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het
plangebied en bevatten een overzicht van de relevante juridische elementen.
Hoofdstuk 5 geeft de gewenste ontwikkeling weer.
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt in hoofdstuk 6, 7 en 8 gekaderd binnen het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en
onderworpen aan de watertoets.
Hoofdstuk 9 geeft de operationalisering van hoger genoemde gewenste ontwikkeling aan.
Hoofdstuk 10 bevat de verordenende stedenbouwkundige voorschriften.
De bijlagen (hoofdstuk 12) bevatten het bijbehorend kaart- en fotomateriaal inclusief het
verordenend grafisch plan.
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.
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2. INLEIDING
2.1 Doelstelling
Het aantal crematies in de laatste decennia is sterk gestegen. In 1977 vonden in België
3.275 crematies plaats. Dit aantal kende vooral in de jaren tachtig een sterke toename en
steeg van 6.261 crematies in 1980 naar 20.873 crematies in 1990. In 2004 waren dat er
42.040 of circa 40%.
De verschillende crematoria geraken langzaam overbelast, waardoor de wachttijden voor de
crematie in het dichtstbijzijnde crematorium oplopen en er uitgeweken moet worden naar
verder afgelegen crematoria.
België telt momenteel 10 crematoria, zes in Vlaanderen, drie in Wallonië en één in Brussel.
Het dichtst bijgelegen crematorium voor de inwoners van het westelijk deel van het
arrondissement Leuven is het crematorium van Vilvoorde, voor de inwoners van het oostelijk
deel van het arrondissement is dit Hasselt. Dit betekent dat familie en vrienden toch nog
steeds een hele verplaatsing moeten organiseren naar het crematorium en terug naar de
asverstrooiweide of het columbarium dat meestal in de eigen gemeente gekozen wordt.
Het arrondissement Leuven heeft dus nood aan een crematorium. Voorliggend ruimtelijk
uitvoeringsplan tracht hier een antwoord op te bieden.
Op 21 april 2005 startte de bestendige deputatie een project op ten behoeve van de inplanting
van een crematoriumfunctie binnen het arrondissement Leuven. Hiertoe werd een projectfiche
en bijbehorend stappenplan opgemaakt.

2.2 Lokatiekeuze
De volgende 10 sites werden onderzocht als mogelijke inplantingsplaats voor een crematorium
voor het arrondissement Leuven:
•
•
•
•
•
•

Site 1: Hofheide (gemeente Holsbeek).
Site 2: Melkerijstraat (gemeente Rotselaar)
Site 3: Kwadenhoekstraat (gemeente Rotselaar en stad Leuven)
Site 4: Rotselaarsebaan (stad Leuven)
Site 5: Roeselbergdal (stad leuven)
Site 6: Karreelveld (stad Leuven)
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•
•
•
•

Site 7: Krijkelberg (gemeente Bierbeek)
Site 8: Herpendaal (gemeenten Bierbeek en Oud-Heverlee)
Site 9: Noëstraat (gemeente Bierbeek)
Site 10: Leutsberg (gemeente Oud-Heverlee)

De verschillende sites werden getoetst aan onderstaande criteria:
- centrale ligging in arrondissement: Beschrijving van de site naar ligging binnen de eigen
gemeente en tot de andere gemeenten van het arrondissement.
- ontsluiting: De hoogste score wordt toegekend aan die site die op een vlotte manier
aansluit op het hoofdwegennet in het arrondissement zonder of zeer beperkt lokale wegen
of woonstraten te belasten.
- beschikbare ruimte: 5 ha volstaat ruimschoots voor de inplanting van een crematorium
met de nodige omringende groene ruimten en strooiweiden. Een groter aantal ha kan nuttig
zijn om een gehele betere landschappelijke inpassing te realiseren. Maar dit teveel aan
ruimte mag niet verkwist worden.
- landschappelijke inpassing: Niet op elke plaats kan een crematorium even passend of
landschappelijk verantwoord worden ingeplant. De combinatie van een crematorium met
aansluitend een voldoende ruim terrein voor mogelijke bebossing en de effectieve
landschappelijke mogelijkheid om bebossing in te passen geeft een goede score.
- omgevingskwaliteit: Een rustige omgeving is noodzakelijk voor een uitvaart. Indien er
mogelijkheden zijn om op een landschappelijk verantwoorde manier storende elementen
weg te werken kan nog een goed score worden gegeven.
- aansluiting op bebouwingsweefsel: De gebouwen van het crematorium sluiten het best
aan op een bestaand bebouwingsweefsel. Grote open gebieden kunnen wel gebruikt
worden in functie van het crematorium maar blijven zo gevrijwaard van bebouwing.
- gewestplan: Voor de inplanting van het crematorium zal er ruimte worden aangesneden.
Bij een inplanting in natuurgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied wordt een
negatieve score toegekend.
- biologische waarderingskaart: De aanwezigheid van veel biologisch waardevolle
elementen op het terrein geeft aanleiding tot een negatieve score. Indien er slechts enkel
elementen zijn hoeft de score niet negatief te zijn. Met een goede inplanting kan van de
aanwezige biologisch waardevolle elementen gebruik worden gemaakt om de kwaliteit van
de site te verbeteren. De nabijheid van biologisch waardevolle elementen in de omgeving
speelt eveneens een rol. De site kan enerzijds profiteren van de reeds aanwezige groene
structuur maar mag door haar aanwezigheid geen afbreuk doen aan, of storend werken op,
deze natuurlijke waarden.
- waterwinningsgebied: Een negatieve score wordt toegekend als de inplanting van het
crematoriumgebouw zelf in het waterwinningsgebied ligt. De delen van het terrein die in
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-

-

-

-

aanmerking komen voor de parkinrichting of compensatiebebossing en gelegen zijn binnen
een waterwinningsgebied hebben geen negatieve invloed op de score.
vogelrichtlijngebied: Een site in, of in de onmiddelijke omgeving van, een
vogelrichtlijngebied krijgt een negatieve score.
vlaams ecologisch netwerk: Een site gelegen binnen een Vlaams ecologisch netwerk
geeft een negatieve score. Een site gelegen naast of nabij een Vlaams ecologisch netwerk
kan een goede score krijgen zolang er geen afbreuk wordt gedaan aan, of een negatieve
invloed is op, dit Vlaams ecologisch netwerk door de inplanting van een crematorium.
reliëfkaart: Een crematorium mag niet opvallen in het landschap maar dient er eerder in
opgenomen te zijn. Afhankelijk van de plaatselijke reliëfsituatie leent het landschap zich
meer, of juist niet, tot de inplanting van een crematorium.
landschapsatlas: De verstoring van een traditioneel landschap geeft een negatieve score.
Afhankelijk van de inplanting en mogelijkheden tot bebossing kan anderzijds ook een
goede score worden toegekend in de mate dat het traditioneel landschap door de site net
versterkt kan worden.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant:
Een crematoriumfunctie wordt aanzien als een stedelijke functie. Een arrondissementeel
crematorium dient in of aansluitend op een stedelijk, bij voorkeur regionaalstedelijk, gebied
te worden ingeplant. Afhankelijk van de lokatie en inplanting ten aanzien van het
Regionaalstedelijk Gebied Leuven worden scores toebedeeld.
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Op basis van deze criteria werd de site Hofheide als meest optimale inplantingsplaats gekozen.

2.3 Procedure en stappen
Een onderzoeksrapport werd opgesteld. Hierin werd hogergenoemd lokatieonderzoek
opgenomen. Tevens werden twee verkennende inplantingsscenario's verder onderzocht en
uitgewerkt.
Op basis van dit onderzoeksdocument werd in de maanden juli en augustus 2005 een bilateraal
overleg georganiseerd met enerzijds Afdeling Ruimtelijke Planning en anderzijds Administratie
Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap.
Op basis van de resultaten van respectievelijke besprekingen en terugkoppeling met de Raad
van Beheer van het Inter-Gemeentelijk Samenwerkingsverband Hofheide werden volgende
opties uitgestippeld en/of klemtonen gelegd:
- keuze voor het scenario waarbij een centrale inplanting wordt vooropgesteld;
- hoofdontsluiting te organiseren via de Jennekensstraat;
- kwalitatieve landschappelijke en architecturale uitwerking;
Voorliggend document, het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwt voort op het
onderzoeksrapport, het gekozen scenario en de resultaten van de diverse besprekingen.
Op basis hiervan wordt een plenair overleg georganiseerd met de te betrekken administraties
en instellingen (cfr. Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de
instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke
uitvoeringsplannen).
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De resultaten worden verwerkt in een ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, dat
eenmaal voorlopig vastgesteld, wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Na bundeling en coördinatie van de ingediende bezwaarschriften door de provinciale
commissie voor ruimtelijke ordening en eventuele aanpassingen wordt het dossier voorgelegd
aan de provincieraad voor definitieve vaststelling.
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
3.1 Bestaande ruimtelijke structuur
De bestaande ruimtelijke structuur wordt beschreven aan de hand van 3 thema's: open ruimte,
bebouwde ruimte, mobiliteit.
OPEN RUIMTE
Het projectgebied behoort geografisch gezien tot het Hageland, meer bepaald tot het droge
Hageland. Het terrein ligt op een getuigenheuvel, meerbepaald op de zachthellende noordflank
ervan. De getuigenheuvel loopt door tot de dorpskern Nieuwrode. De zuidelijke helling van
deze getuigenheuvel, naar de Grote Losting toe, is veel steiler. Het voorkomen van WZW-ONO
gerichte getuigenheuvels, afgewisseld met brede depressies en valleigebieden, zijn
kenmerkend voor het reliëf in deze geografische streek.
Het gebied is gelegen in de zandleemstreek. Bijgevolg bestaat de bodem overwegend uit
zandleem en lichte zandleemgronden. De bodem van het projectgebied op zich bestaat uit
matig nat zandleem. Op de zuidelijke grens van het projecgebied, op de heuvelrug, bestaat de
bodem uit droog zand.
In de noordoostelijke regio van de provincie Vlaams-Brabant zijn vooral de Demer en de Dijle
en hun valleien belangrijke elementen van het fysisch systeem. De waterlopen in de omgeving
van het projectgebied behoren geheel tot het stroombekken van deze twee rivieren: de Grote
en Kleine Losting, de Grote Motte, de Winge-Molenbeek en de Kleine Beek met hun zijrivieren
én de Demer zelf uiteraard. Ze stromen allemaal in oostwestelijke richting met uitzondering van
de Grote Motte. Deze rivier stroomt vanuit Tielt-Winge noordwaards richting de Demer en
mondt daarin uit net ten oosten van het stadscentrum van Aarschot. De Grote Losting bevindt
zich het dichtst bij het projectgebied. Ze stroomt net ten zuiden van het projectgebied van in het
Mostingbos richting Nieuwrode en heeft in het landschap een relatief steil en diep V-dal
gesneden. Voorbij Nieuwrode stroomt ze evenwijdig aan de Winge.
Wat het grondwater betreft, kan gesteld worden dat de watervoerende lagen zich op geringe
diepte bevinden. (1 tot 2m diep). De tertiare zandsubstraten worden nauwelijks beschermd
door ondoordringbare lagen, zodat het grondwater erg kwetsbaar is. Ter plaatse van heuvels zit
het grondwater uiteraard dieper, hoewel plaatselijk een ondiepe watertafel aanwezig kan zijn
omwille van bijvoorbeeld ijzerzandsteenbanken die inwendige drainage verminderen. Binnen de
perimeter van de site is zo’n gebied gelegen. Centraal op de site ligt een kwelgebied.
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De bosstructuur strekt zich grotendeels uit langs de valleigebieden o.a. in de vorm van
populieraanplantingen. Daarnaast zijn er nog enkele grote boscomplexen in de omgeving. Het
grootste daarvan is het Walenbos, gelegen ten zuidoosten van Hofheide, op het grondgebied
van de gemeente Tielt-Winge. Dit uitgestrekt bos bestaat uit een aaneenschakeling van zowel
broekbossen als hellingsbossen. Daarnaast zijn er de hellingsbossen ten zuiden van de
Demervallei. Deze bossen zijn restanten van de grote bossen die de Diestiaanheuvels, zelfs
het hele Hageland in vroegere tijden bedekten. Het projectgebied zelf is gelegen tussen
'sHertogenheide en het Kloesebos ten noordwesten, en de hellingsbossen Mostingbos en
Tienbunderbos ten zuidoosten en ten oosten.
Het gebied tussen de Demervallei, de Wingevallei, de Mottevallei en het Walenbos vormt een
groot aaneengesloten agrarisch gebied. Dit relatief gaaf agrarisch gebied, bestaande uit akkers
en weilanden met hier en daar enkele fruitboomgaarden, is in beperkte mate verstoord door
landelijke woonlinten en zonevreemde woonclusters. Het landbouwgebied wordt in
oostwestelijke richting doorsneden door de autosnelweg E 314. In noordzuid richting klieft de
N223 Aarschot-Tienen door het landschap.
Het agrarisch gebied op het plateau van Nieuwrode biedt een sterk versnipperd beeld. De
weinige aanwezige kleine landschapselementen liggen onder druk. Er ontbreken punt- en
lijnvormige elementen die het gebied structureren. De historische kleinfruitteelt op deze
percelen is er sterk op achteruitgegaan. De site Hofheide maakt deel uit van het agrarisch
gebied op het plateau van Nieuwrode.
Het landschap rond de site Hofheide bestaat uit een afwisseling van landbouwgebied en
woonzones. Het wordt begrensd door bossen en enkele valleigebieden. Waardevolle
elementen in dit landschap zijn de holle wegen en de struweelvegetaties die zich vooral ten
noorden van de autosnelweg en ter hoogte van de Benniksberg bevinden. Voor de rest is het
een zeer open gebied waar nauwelijks een groene structuur aanwezig is. Beeldbepalende
elementen in het landschap zijn de autosnelweg E314, de gewestweg N223 en de steilranden
van de Diestiaanheuvels.
BEBOUWDE RUIMTE
Het projectgebied ligt in de nabijheid van de stad Aarschot en binnen de invloedssfeer van
andere steden Leuven, Diest en Tienen. Naast deze steden bestaat de nederzettingsstructuur
in dit buitengebied uit een samenhangend geheel van gehuchten, dorpen, linten en verspreide
bebouwing in de open ruimte. De linten bevinden zich langs de oude verbindingswegen tussen
dorpskernen en als uitlopers van kernen.
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Ten zuidwesten van het projectgebied, langsheen de N223, is de dorpskern Nieuwrode
gelegen. Ze bestaat uit een kern met de nodige voorzieningen en uit enkel woonlinten, die
samen een landelijke wooncluster vormen.
Ten noorden wordt de site Hofheide begrensd door een landelijk woonlint. Op de zuidelijke
grens van de site ligt verspreide bebouwing.
MOBILITEIT
Op macroschaal wordt dit gebied ontsloten door de E314 Leuven-Lummen-Aken en de
regionale verbindingsweg N223 Aarschot-Tienen en de N2 Leuven-Diest. Ook de spoorweg
met een station in Aarschot zorgt voor de ontsluiting op macro niveau.

3.2 Plangebied
Het afgebakende gebied is gelegen in de gewestplanbestemming agrarisch gebied.
De site wordt afgebakend door enerzijds de N223 in het westen, de Jennekensstraat en
bijbehorend landelijk woonlint in het noorden en de landweg, Langaard genaamd, in het
zuiden.
Het gebied ligt op de zacht hellende noordelijke flank van een getuigenheuvel. Het bestaat uit
akkers, weiden aan de heuvelvoet, aansluitend op het landelijk woonlint, en een fruitboomgaard
centraal op de site. Twee langgerekte, oost-west georiënteerde houtkanten structureren de site.
Structuurbepalende elementen van het plangebied zijn:
- de twee langgerekte oostwest georiënteerde houtkanten;
- de centrale fruitboomgaard;
- het aanwezige kwelgebied;
- de aanwezige grenslijnen (landelijk woonlint, steenweg en landweg Langaard);
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4. BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND
4.1 Bestaande feitelijke toestand
zie kaart bestaande feitelijke toestand - situering.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - luchtfoto.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - kadasterplan.

4.2 Bestaande juridische toestand
zie kaart bestaande juridische toestand - gewestplan.
zie kaart bestaande juridische toestand - andere plannen.
Type plan
gewestplan(nen)
gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
algemene plannen van
aanleg
bijzondere plannen van
aanleg
verkavelingsvergunningen
ankerplaats
beschermde monumenten
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde landschappen
buurt- en voetwegen

in het gebied
Gewestplan Leuven (KB
7/4/'77 en latere wijzigingen)
geen

aangrenzend
Gewestplan Leuven (KB 7/4/'77
en latere wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen

geen
- buurtweg n°1
- buurtweg n°16
- buurtweg n°43
- buurtweg n° 42
- buurtweg n°5
- buurtweg n°22
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Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden
Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)

geen
geen
geen

Natuurreservaten
Bosreservaten
Beschermingszones
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen

geen
geen
zone 3 - Het Rot

risicozone
overstromingsgebied

geen

geen
geen

- buurtweg n°7
- buurtweg n° 79
- buurtweg n° 34
- buurtweg n° 33
- buurtweg n° 14
geen
Demervallei
Grote Eenheid Natuur Eikelberg,
Wijngaardberg, Beninksberg en
's Hertogenheide
geen
geen
zone 2 - Het Rot - P 4, 5, 6, 7
zone 1 - Het Rot - P 4, 5, 6, 7
geen
Grote Losting, categorie 6
Wielantsvliet, categorie 3
risicozone Grote Losting
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5. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING - EEN
STRUCTUURSCHETS
De volgende algemene principes en ontwikkelingsperspectieven voor de site Hofheide en
omgeving staan voorop:


Ondersteuning uitbouw ecologische verbinding Winge-Molenbeek via
Benninksberg naar 's Hertogenheide
De site is gesitueerd in een behoorlijk tot groot aaneengesloten agrarisch gebied,
doorsneden door verscheidene verkeersassen, meer specifiek in grote mate door de
N223 en de E314. Daarnaast treedt her en der verstoring op door bebouwingsclusters
en linten. De ecologische connectiviteit tussen de omgevende bos- en natuurgehelen is
gering.
De uitbouw van een ecologische stapsteen staat voorop. Deze vormt een
ondersteuning van de gewenste ecologische verbinding tussen de vallei van Winge en
Molenbeek enerzijds en 's Hertogenheide anderzijds. Tevens wordt het Mostingbos en
meer oostwaarts liggend Tienbundersbos op deze wijze verbonden met 's
Hertogenheide.



Bestaande landschap en structuren benutten als basis en onderlegger voor
ontwikkeling
Het gebied heeft een duidelijke en typerende landschappelijke identiteit en een aantal
duidelijk structurerende elementen. Deze fungeren als basis voor toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen.
De aanwezige helling en topografie van het terrein, het open karakter, evenals de
aanwezige structuurbepalende houtkanten, het centraal gelegen kwelgebied en de
duidelijke landschappelijke grenzen vormen het kader en de onderlegger. Bestaande
landbouwactiviteiten worden maximaal gevrijwaard.



Uitbouw van een parkbos met openbaar karakter
De uitwerking van de site als een totaalconcept staat voorop. De crematoriumfunctie
maakt hier deel van uit. De site dient maximaal te worden geïntegreerd in de bestaande
omgeving en gemeenschap. Toegankelijkheid en recreatief medegebruik met respect
voor de crematoriumfunctie staan voorop.
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De site wordt uitgewerkt als een parkbos met openbaar karakter. Aandacht dient te
gaan naar de realisatie van een kwalitatief park en beperkte mogelijkheden voor
laagdynamische recreatie.
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6. OVEREENSTEMMING RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
VLAANDEREN EN RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
VLAAMS-BRABANT
De site Hofheide is gesitueerd in het buitengebied. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
stelt volgende doelstellingen voor het buitengebied voorop:
 Vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies;
 Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;
 Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;
 Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen;
 Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied;
 Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch
systeem;
 Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied;
De keuze en optie om een crematoriumfunctie in te planten op de site Hofheide is niet in
overeenstemming met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, meer specifiek diens opties en
ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant kadert binnen en is een verdere verfijning van de
beleidslijnen en krachtlijnen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, onder meer voor de
bepalingen inzake het buitengebied. Aldus is de genoemde optie tevens tegenstrijdig met de
uitgangshouding van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.
De inplanting van een crematoriumfunctie binnen het arrondissement Leuven kent een
uitermate dringend karakter. Het betreft hier een onvoorziene ruimtelijke ontwikkeling omwille
van een dringende sociale reden.
Om die reden wordt, conform het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
een afwijking gevraagd van het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen evenals van het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan VlaamsBrabant.
Artikel 19, §3 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dd 18 mei
1999 en latere wijzigingen stelt het volgende:
" Het richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan is het deel van het ruimtelijk
structuurplan waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet mag afwijken, tenzij
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omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende
maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale, economische of budgettaire
redenen. De uitzonderingsgronden voor een afwijking worden uitgebreid gemotiveerd. Ze
mogen in geen geval aanleiding zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke
draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook in het gedrang te brengen."
In onderstaande wordt in eerste instantie bijkomende toelichting gegeven bij het dringende
sociale karakter. In een tweede stap wordt aangetoond dat de voorziene ontwikkeling in geen
geval de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht of ruimtelijke kwaliteit in
het gedrang brengt.
De ontwikkelingsperspectieven en krachtlijnen van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
fungeren als bijzondere randvoorwaarden voor ontwikkeling. Deze worden behandeld in een
derde stap.

6.1 Motivatie 'dringende sociale reden'
In onderstaande wordt op basis van een aantal statistische gegevens een zicht gegeven op het
aantal crematies dat vandaag de dag plaatsvindt en de ingeschatte evolutie in de tijd. Hier kan
concreet de nood aan de inplanting van crematoria-complexen uit worden afgeleid.
België
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

overlijdens
112.208
115.090
112.156
113.698
112.326
111.871
114.562
110.687
111.612
111.343
105.426
104.577
107.336
104.130

crematies
3.275
4.200
5.287
6.261
7.170
8.184
10.400
11.369
13.271
14.433
15.160
16.671
18.493
20.873

aandeel
2,92%
3,65%
4,71%
5,51%
6,38%
7,32%
9,08%
10,27%
11,89%
12,96%
14,38%
15,94%
17,23%
20,05%

%groei
28,24%
25,88%
18,42%
14,52%
14,14%
27,08%
9,32%
16,73%
8,76%
5,04%
9,97%
10,93%
12,87%
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2004

104.149
104.200
106.601
103.566
104.590
104.140
103.802
104.853
104.904
104.903
103.447
107.0391

21.953
24.111
26.748
27.684
29.082
29.115
30.580
32.263
33.831
35.793
36.788
42.020

21,08%
23,14%
25,09%
26,73%
27,81%
27,96%
29,46%
30,77%
32,25%
34,12%
35,56%
39,26%

5,17%
9,83%
10,94%
3,50%
5,05%
0,11%
5,03%
5,50%
4,86%
5,80%
2,78%
14,22%

In 1977 vonden in België 3.275 crematies plaats. Dit aantal kende vooral in de jaren tachtig een
sterke toename en steeg van 6.261 crematies in 1980 naar 20.873 crematies in 1990. In 2001
waren dat er 36.788 of ruim 35%. In 2004 klom dit aantal naar 42.040, wat overeenstemt met
40%.
Deze stijging wordt bevestigd door de klimmende cijfergegevens van de bestaande crematoria.
Onderstaande tabel geeft een beeld van de crematies per jaar per crematorium. Vandaag
nemen de crematoria te Ukkel, Vilvoorde en Hasselt de crematies van de provincie VlaamsBrabant, en meer specifiek het arrondissement Leuven op zich.

1

Het aantal overlijdens voor het jaar 2004 is gebaseerd op de cijfergegevens van 2003.
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Antwerpen
Brugge
Ukkel
Lochristi
Liège
Charleroi
Mons
Turnhout*
Vilvoorde*
Hasselt**
Totaal

1989
5.114
1.879
7.276
1.601
2.623
0
0
0
0
0
18.493

1991
5.462
2.242
6.939
2.496
3.093
1.143
578
0
0
0
21.953

1993
5.603
2.997
5.802
3.441
3.367
1.489
985
552
1.949
564
26.749

1995
5.532
3.108
5.477
4.037
3.510
1.707
1.312
736
2.643
1.020
29.082

1997
5.509
3.424
5.166
4.450
3.025
1.909
1.493
840
3.361
1.403
30.580

1999
5.688
3.836
5.322
5.007
3.232
2.082
1.595
1.146
3.873
2.050
33.831

2001
5.770
4.428
5.439
5.447
3.543
2.565
1.782
1.324
4.214
2.276
36.788

2005
5.946
5.261
6.026
6.678
4.005
3.237
2.046
2.104
4.143
3.996
43.442

* vanaf september 1992
** vanaf november 1992

Uitgaande van bovenstaande cijfergegevens komen we tot volgende conclusies:
 Gelet op het bevolkingsaantal van de provincie Vlaams-Brabant (1.031.904 inwoners in
2004) in relatie tot het bevolkingsaantal van België, kan men concluderen dat VlaamsBrabant circa 10% van de Belgische bevolking voor zijn rekening neemt. Het
arrondissement Leuven (463.113 inwoners) huisvest circa 45% van de VlaamsBrabanders.
 Het sterftecijfer op jaarbasis ligt op circa 1 op 100, in absolute cijfers betekent dit
103.447 overlijdens in 2001. Eenvoudig doorgerekend betekent dit dat Vlaams-Brabant
jaarlijks zo'n 10.000 overlijdens voor zijn rekening neemt, arrondissement Leuven
4.500;
 Op basis van de huidige ratio (dd 2004) van 4 crematies op 10 overlijdens betekent dit
circa 4.000 crematies voor de provincie Vlaams-Brabant per jaar, ofwel 1800 crematies
binnen het arrondissement Leuven.
 Wordt dit aantal vergeleken met het aantal crematies in andere noordwest Europese
landen, bijvoorbeeld Nederland en Zweden (ca. 43%), Groot-Brittannië (70%), dan blijkt
er nog een belangrijk groeipotentieel voor het aantal crematies in België te zijn.
De capaciteit van een crematorium wordt in eerste instantie bepaald door het aantal ovens. Er
wordt aangenomen dat de gemiddelde capaciteit per oven ongeveer 1.000 crematies per jaar
bedraagt. Minimaal twee ovens dienen voorzien per crematoriumcomplex omwille van
onderhoudstechnische overwegingen.
De crematies van het arrondissement Leuven worden momenteel door de bestaande
crematoria Hasselt en Vilvoorde en in mindere mate door Ukkel verwerkt. Hasselt (capaciteit 3
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ovens) staat als enigste crematorium in voor de provincie Limburg, Ukkel (capaciteit 5 ovens)
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De provincie Vlaams-Brabant, Limburg en Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tellen samen circa 2.811.255 inwoners, wat circa 11.245 aantal te
verwerken crematies impliceert. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de inwoners van de
provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen die momenteel ook, maar in beperktere mate,
gebruik maken van de crematiefaciliteiten te Vilvoorde.
Wanneer men de drie crematoria samenrekent namen zij in 2004 in totaal 14.165 crematies
voor hun rekening. Ukkel vertegenwoordigt hiervan vandaag 6.026 crematies, Vilvoorde 4.143
en Hasselt 3.996.
De beschikbare capaciteit van de genoemde crematoria bedraagt, gelet op het aanwezige
aantal van 11 ovens, ongeveer 11.000 à 12.000 crematies op jaarbasis. Wanneer je deze
confronteert met het effectief uitgevoerde aantal crematies, dat reeds ruim de theoretische
capaciteit overschrijdt, is er aldus een duidelijke en dringende nood aan capaciteit. Dit verklaart
tevens de oplopende wachttijden.
Het arrondissement Leuven neemt hierin, op basis van het huidige inwoneraantal, een aandeel
in van 1.800 crematies op jaarbasis. De bestaande crematoria te Vilvoorde, Hasselt of Ukkel
plannen op korte tot middellange termijn geen noemenswaardige capaciteitsuitbreidingen.
Gelet op de geschetste evolutiegegevens inzake crematies zal het aantal crematies, evenals
het absolute aandeel van het arrondissement Leuven hierbinnen enkel maar toenemen. Er is er
aldus duidelijk ook op langere termijn een nood aan bijkomende capaciteit, en dit onder de
vorm van een bijkomend crematorium.
Met inbegrip van het bijkomende crematorium in het arrondissement Leuven zullen de
crematoria Vilvoorde, Hasselt en Hofheide instaan voor elk circa 22% van het aantal te
verwerken crematies van de provincie Vlaams-Brabant, Ukkel en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Ukkel zal (omwille van capaciteit 5 ovens) instaan voor circa 34%.
De site Hofheide kan omwille van de eenvoudige eigendomstoestand op snelle wijze worden
ontwikkeld. Immers, de totale site is grotendeels in handen van twee eigenaars, m.n. IGS
Hofheide en de provincie Vlaams-Brabant. De gronden, bestemd voor de effectieve bouw van
het crematoriumcomplex, zijn in hoofdzaak eigendom van IGS Hofheide.
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6.2 Onderbouwing 'behoud en vrijwaring van de duurzame ruimtelijke
ontwikkeling, ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit'
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan en de genomen opties en vertaling in
stedenbouwkundige voorschriften brengen noch de de duurzame ruimtelijke ontwikkeling,
ruimtelijke draagkracht noch de ruimtelijke kwaliteit in het gedrang.
De ontwikkeling van de site brengt de duurzame ruimtelijke ontwikkeling niet in het gedrang. De
structuurbepalende functies van het buitengebied, zijnde natuur, landbouw en bos worden
gevrijwaard. De aanwezige boswaarden op de site en de omliggende structuurbepalende
boscomplexen, zoals 's Hertogenheide, de bossen van de Wingevallei en Walenbos,
Mostingbos en Tienbundersbos worden niet in het gedrang gebracht. Op de site wordt een
boscomplex, toegankelijk voor het publiek, met als nevenfunctie een crematorium, uitgebouwd,
ingeplant. Dit betekent een versterking van de boswaarden temidden van een omgeving die
gekenmerkt en getypeerd is door tal van verspreide boscomplexen. De natuurwaarden op de
site en de omgeving, zoals de Wingevallei, Walenbos en 's Hertogenheide, worden niet in het
gedrang gebracht, integendeel ze worden bijkomend versterkt. De ontwikkeling kadert binnen
de randvoorwaarden zoals geschetst binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.1 De
site zal fungeren als ecologische stapsteen, meer specifiek als onderdeel van de te realiseren
ecologische verbinding tussen Winge-Molenbeek en 's Hertogenheide. De uitbouw van de site
als parkbos staat voorop. Landbouwactiviteiten, verenigbaar met de landschappelijke, natuuren bosontwikkeling evenals met de aanwezige crematoriumfunctie zijn mogelijk. Dit betekent
dat agrarische activiteiten kunnen plaatsvinden op de site mits een duidelijk extensief karakter.
Tevens dient de crematoriumfunctie en de functionering hiervan, niet in het gedrang gebracht.
Dit impliceert dat landbouwactiviteiten in de centrale zone minder gewenst zijn en veeleer
mogelijk zijn aan de noordelijke of zuidelijke zijde van de site.
De ruimtelijke draagkracht van de site en omgeving wordt niet overschreden.
Stedenbouwkundige en milieuhinder is minimaal. De realisatie van een parkbos van circa 35ha
staat voorop. Het crematorium benut slechts een fractie van het gehele domein. Het bebouwde
oppervlak blijft beperkt tot 4000m². De mogelijke hinder van de activiteiten op de site wordt
gecompenseerd door een ingesloten ligging van constructies en de bosontwikkeling. De
crematoriumfunctie genereert bijkomende verkeersdynamiek. De toegang tot de site wordt
geënt op de bestaande oostwest gerichte landweg, nl. de Jennekensstraat. Deze wordt
aangesloten op een verkeerslichten geregeld kruispunt en wordt gedeeltelijk verbreed (sectie
N223-Dubbeekstraat) waardoor zowel de bereikbaarheid van het landelijk woonlint langsheen
de Jennekensstraat wordt geoptimaliseerd als de mogelijke mobiliteitshinder van de
1

Zie ook hoofdstuk 6.3 Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant - bijzondere randvoorwaarden voor ontwikkeling.
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crematoriumfunctie wordt geminimaliseerd. Activiteiten in het kader van recreatief medegebruik
op en doorheen de site beperken zich tot wandelen en fietsen. Hun impact is verwaarloosbaar.
De site wordt bovendien ingericht als een toegankelijk en publiek parkdomein en vormt aldus
een bijkomende meerwaarde voor de onmiddellijke omgeving.
Ruimtelijke kwaliteit wordt gegarandeerd. Binnen voorliggend plan wordt ruimtelijke kwaliteit,
vertaald als een streven naar een kwalitatieve architecturale en landschappelijke ontwikkeling.
Ruimtelijke kwaliteit wordt geoperationaliseerd en gegarandeerd door het inbouwen van de
bijzondere voorwaarden vanuit het provinciaal ruimtelijk structuurplan1, door een vertaling van
een aantal inrichtingsprincipes binnen de stedenbouwkundige voorschriften en door het
inbouwen van een verplicht op te maken inrichtingsplan. Hiertoe is een open oproep procedure
via de Vlaamse Bouwmeester opgestart.

6.3 Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant - bijzondere
randvoorwaarden voor ontwikkeling
In onderstaande worden de relevante ontwikkelingsperspectieven en krachtlijnen van het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant weergegeven. Deze vormen de bijzondere
randvoorwaarden voor ontwikkeling.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN DEELRUIMTEN RSVB
De site Hofheide is gelegen binnen het Demernetwerk. Ontwikkelingen dienen te kaderen
binnen volgende principes:
 het Demernetwerk: een netwerk van verschillende ruimtelijke componenten;
 Aarschot en Diest als complementaire stedelijke gebieden;
 ontwikkelen en verdichten tussenliggende kernen met goede
ontsluitingsmogelijkheden;
 uitbouwen van bundel infrastructuren als ondersteuning voor de ruimtelijke
ontwikkelingen;
 erkennen en versterken van de verschillende landschappelijke eenheden;
Voorliggend plan is niet tegenstrijdig aan hoger genoemde principes en
ontwikkelingsperspectieven.
De uitbouw van een parkbos en crematorium ondergraaft noch de vooropgestelde
netwerkuitbouw noch de uitbouw van Diest en Aarschot als complementaire stedelijke
1

Zie ook hoofdstuk 6.3 Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant - bijzondere randvoorwaarden voor ontwikkeling.
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gebieden. De inplanting van een crematoriumfunctie te Hofheide hypothekeert de
(kernversterkende) ontwikkeling of verdichting van kernen met goede ontsluitingsmogelijkheden
- zoals onder andere Rillaar, Scherpenheuvel,... - niet. De site bevindt zich nabij een op- en
afrittencomplex van de E314 en kadert aldus binnen het principe uitbouw van bundel
infrastructuren als ondersteuning voor de ruimtelijke ontwikkelingen.
Meer nog, het vormt een expliciete ondersteuning van het laatste kernprincipe van de
deelruimte Demernetwerk, m.n. het erkennen en versterken van de verschillende
landschappelijke eenheden. Een kwalitatieve landschappelijke ontwikkeling en inrichting van de
site staat voorop met aandacht voor de vandaag de dag structurerende landschapselementen
en -componenten.
Het gebied is gelegen in een waardevol landschappelijk geheel, temidden van belangrijke
agrarische, natuur- en boswaarden. De site omvat vandaag circa 35ha agrarisch gebied. De
terreinen zijn deels in actief landbouwgebruik. De hoofdfunctie van de site is bos.
Landbouwactiviteiten met extensief karakter kunnen worden uitgeoefend mits afstemming met
de te realiseren crematoriumfunctie.

SELECTIE NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN
Een natuuverbindingsgebied is een aaneengesloten gebied waar de natuurfunctie
ondergeschikt is aan de andere functies, waar andere functies (doorgaans landbouw, bosbouw,
...) als hoofdgebruiker aanwezig zijn en de natuur als nevengebruiker.
De uitbouw van een ecologische verbinding tussen de Winge-Molenbeek via de Wijngaardberg
en Benninksberg naar 's Hertogenheide staat voorop. (natuurverbinding 10c).
Voorliggend planvoorstel vormt een direkte ondersteuning en verdere uitwerking van het
genoemde natuurverbindingsgebied. De aanwezige kleine landschapselementen worden
opgewaardeerd. Meer nog, door de ontwikkeling en de versterking van de boswaarden wordt
een tussenliggende ecologische stapsteen gecreëerd.

SELECTIE SECUNDAIRE WEGEN
De N223 is geselecteerd als secundaire weg type I. Een verbindende functie op bovenlokaal
niveau staat voorop.
De verbindende functie op bovenlokaal niveau wordt niet in het gedrang gebracht. Er wordt
geen rechtstreekse (bijkomende) toegang vanuit de site tot de N223 vooropgesteld. De
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hoofdtoegang tot de site gebeurt via de Jennekensstraat, die reeds aantakt op de genoemde
steenweg. De Jennekensstraat zal wordt bovendien aangesloten op een verkeerslichten
geregeld kruispunt. Hierdoor brengt de bijkomende functie van crematorium en te ontwikkelen
bosgebied de bovenlokale verbindende functie niet in het gedrang. Er wordt wel een
rechtstreekse aansluiting op de N223 voorzien voor langzaam verkeer (fiets en voetganger).

Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voldoet aldus aan de hoger genoemde randvoorwaarden
zoals bepaald door het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. Ze vormt bovendien een
duidelijke ondersteuning van de te realiseren natuurverbinding Winge-Molenbeek en 's
Hertogenheide en het erkennen en versterken van de verschillende landschappelijke eenheden
van het Demernetwerk.
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7. WATERTOETS
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid stelt een verplichte
watertoets voorop.
Artikel 8, §1 van hoger genoemd decreet stelt dat:
De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg
voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of
programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan
of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien
dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de
vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het
watersysteem, gecompenseerd.
Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in
combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of programma's, een
schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het grondwater dat niet door het
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan kan worden voorkomen, kan
die vergunning slechts worden gegeven of kan dat plan of programma slechts worden
goedgekeurd omwille van dwingende redenen van groot maatschappelijk belang. In dat geval
legt de overheid gepaste voorwaarden op om het schadelijk effect zoveel mogelijk te beperken,
of indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren.
De site Hofheide is niet gelegen binnen een recent overstromingsgebied of binnen een
risicozone voor overstromingen. Aldus kan men stellen dat het overstromingsrisico beperkt is.
Verhardingen en wegenis worden aangelegd met behulp van waterdoorlatende materialen.
Mogelijke schadelijke effecten en reductie aan infiltratiemogelijkheden zijn aldus minimaal. De
bebouwbare oppervlakte wordt tevens tot een minimum beperkt (max 4000m² op een totale
oppervlakte van circa 38ha). Hergebruik en buffering van hemelwater staat voorop. (cfr
provinciaal en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake afkoppeling van
hemelwater). De buffering dient volledig binnen de zone bestemd voor de crematoriumfunctie te
worden voorzien en dient ingeplant en dermate aangelegd dat deze een landschappelijke en
functionele meerwaarde vormt voor de omgeving.
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8. OPERATIONALISERING GEWENSTE RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING
De hoger gestelde gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt geoperationaliseerd door middel
van:
- een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan waarin een duidelijk ruimtelijk kader wordt
vastgelegd;
- een inrichtingsplan (via open oproep procedure in samenwerking met de Vlaamse
Bouwmeester);

8.1 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Via dit RUP wordt de optie genomen om een gebied, vandaag de dag hoofdzakelijk benut voor
landbouwactiviteiten, in te richten als parkbos en de oprichting van een crematoriumfunctie voor
het arrondissement Leuven te faciliteren.
De krachtlijnen van het RUP Crematorium Hofheide zijn:
 creëren van parkbos met openbaar karakter;
 maximaliseren van de publieke toegankelijkheid en het recreatief medegebruik;
 creatie en facilitering van een crematorium-functie;
In functie van de bereikbaarheid van de crematoriumfunctie wordt een verbreding voorzien van
de bestaande Jennekensstraat. Een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein staat
voorop. De nodige aandacht dient besteed aan buffering ten aanzien van de aanwezige
woonfunctie en beperking van mogelijke verkeershinder.
In onderstaande een indicatieve inrichtingsschets:
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Hoger genoemde krachtlijnen resulteren in één bestemmingszone:
- gebied voor parkbos met openbaar karakter, met een overdrukzone voor crematorium;
- zone voor openbare wegenis;

8.2 Opmaak inrichtingsplan (Vlaamse Bouwmeester)
Een kwalitatieve architectuur en landschappelijke inrichting staan voorop. Hiertoe wordt een
open oproep procedure uitgewerkt met de Vlaamse Bouwmeester voor de oprichting van een
crematorium. De cel kunst-in-opdracht wordt eveneens betrokken.
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De site wordt als geheel ontworpen. Landschap, kunst, serentiteit en rust en hergebruik en/of
afstemming met bestaande structurerende landschapselementen zijn sleutelbegrippen.
De procedure van de open oproep loopt gedeeltelijk parallel met de procedure van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Op die wijze zijn synergieën mogelijk.
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9. BIJLAGEN
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