PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Directie infrastructuur
dienst ruimtelijke ordening

Vragen naar

Daan Demey

Telefoon – fax

016-26 75 07 / 016-26 75 85

e-mail

ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Dossiernummer
Ons kenmerk

10004_02

Datum

april 2016

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Afbakening kleinstedelijk gebied Halle - cluster binnenstad
toelichtingsnota

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Halle - toelichtingsnota

1

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd, in toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners,
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgende ruimtelijke planners opgenomen in het
register :

Daan DEMEY
ruimtelijk planner

Paul WUILLAUME
ruimtelijk planner

Voorlopig vastgesteld door de Provincieraad op .. ……… ….
Van raadswege:

Marc COLLIER
provinciegriffier

Chris TAES

voorzitter

Definitief vastgesteld door de Provincieraad op 7 juni 2016
Van raadswege:

Marc COLLIER
provinciegriffier

Chris TAES
voorzitter

Inhoudstafel
INHOUDSTAFEL....................................................................................................................................... 3
LEESWIJZER............................................................................................................................................ 5
1.

A.

TOELICHTINGSNOTA ALS ONDERDEEL VAN HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

6

BESTAANDE RUIMTELIJKE CONTEXT

14

1.

INLEIDING

15

2.

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

16

3.

RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN

36

4.

JURIDISCH-PLANOLOGISCHE CONTEXT

43

5.

GRENSSTELLENDE ELEMENTEN VAN HET BUITENGEBIED

54

6.

TAAKSTELLINGEN VOOR HET KLEINSTEDELIJK GEBIED

55

HET KLEINSTEDELIJK GEBIED HALLE

63

1.

GEWENST STEDELIJK GEBIEDBELEID

64

2.

BEPALEN VAN DE GRENSLIJN STEDELIJK GEBIED / BUITENGEBIED

85

3.

SELECTIE VAN DE DEELGEBIEDEN

95

4.

ALGEMENE RUIMTEBALANS

96

B.

C.

DEELPLANNEN

FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD .

1.

AGRARISCH GEBIED J.UYLENBROECKSTRAAT

100

2.

DEELPLAN GROEBEGRACHT ZUID

108

3.

DEELPLAN EILAND

117

4.

DEELPLAN WELKOMSTLAAN

127

D.

BIJLAGEN

139

1.

STREEKEIGEN HEESTER- EN BOOMSOORTEN

141

2.

MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE: GOEDKEURINGSBESLUIT PLAN-MER

143

Leeswijzer

Deze toelichtingsnota maakt deel uit van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van
het kleinstedelijk gebied Halle. De toelichtingsnota heeft tot doel om de keuzes die aan de
grondslag liggen voor bepaalde opties die in het ruimtelijke uitvoeringsplan worden vastgelegd
te kaderen en te verduidelijken. De toelichtingsnota bouwt daarvoor verder op een aantal
documenten die in de loop van het afbakeningsproces zijn opgesteld en waarover met de
betrokken partners een consensus werd bereikt. Deze documenten blijven ook bestaan als
aparte documenten en zijn dus ook apart raadpleegbaar.
Het betreft hier volgende documenten :
-

oriëntatienota afbakening kleinstedelijk gebied Halle
visienota - gewenst stedelijkgebiedbeleid (eindnota juni 2012)
masterplan afbakening kleinstedelijk gebied Halle (augustus 2012)

Deze documenten zijn in deze toelichtingsnota verwerkt en gesynthetiseerd teneinde een
werkbaar en leesbaar document over te houden.

1.

Toelichtingsnota
uitvoeringsplan

als

onderdeel

van

het

ruimtelijk

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan bestaat uit volgende onderdelen :
1. toelichtingsnota
2. verordende voorschriften
3. (grafische) plannen
De toelichtingsnota geeft enkel toelichting bij de verordende delen van het ruimtelijke
uitvoeringsplan. De toelichtingsnota is een informatief document waarin de bedoelingen van de
verordenende plannen en de manier waarop die opties tot stand zijn gekomen wordt
verduidelijkt.
De grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordende inhoud.
Ze zijn bindend, zowel voor de eigenaars en de gebruikers van de betrokken gronden en de
gebouwen als voor de overheid.

1.1. Opbouw van de toelichtingsnota
De toelichtingsnota beschouwt de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Halle in 3 delen.
Deel 1 behandelt de bestaande ruimtelijke context van het stedelijk gebied Halle. Deze
ruimtelijke context bestaat enerzijds uit een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur van
het kleinstedelijk gebied Halle en omgeving en anderzijds uit de juridisch-planologische context
waarin de ontwikkelingen van dit stedelijk gebied zich moeten kaderen.
Deel 2 focust op het stedelijk gebied Halle als geheel. In dit deel wordt een verantwoording
gegeven voor de grootte van het afgebakende stedelijk gebied en wordt de keuze voor de
ligging van de afbakeningslijn gemotiveerd.
Deel 3 focust op de verschillende deelplannen binnen deze afbakeningslijn waarvoor een
bestemmingswijziging of -verfijning noodzakelijk is om het stedelijkgebiedbeleid zoals dit
verwoord is in de visienota gewenst stedelijkgebiedbeleid (juni 2012) te realiseren. Dit deel
geeft een verantwoording van de opties die binnen de perimeter van deze deelplannen zijn
genomen en legt uit waarom bepaalde randvoorwaarden in deze plannen worden opgelegd.

1.2. Stedelijk gebied: begrip met een beleidsmatige inhoud
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat het streven naar openheid én stedelijkheid
voorop. Dit streven wordt uitgedrukt in de metafoor “Vlaanderen: open en stedelijk”.
Beleidsmatig wordt dit vertaald in het voeren van een specifiek beleid voor het stedelijk gebied
en het buitengebied.
Het stedelijk gebiedbeleid wordt gevoerd in de stedelijke gebieden. Dit zijn gebieden waar
intense ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen
de verschillende maatschappelijke activiteiten (wonen, werken, recreëren, ...), waar dichte
bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te concentreren. Het specifiek
stedelijk beleid wil activiteiten in deze gebieden concentreren en stimuleren. Het beleid is erop
gericht de toekomstige groei van deze maatschappelijke activiteiten prioritair in deze gebieden
op te vangen.
Het specifiek beleid voor het buitengebied is gericht op het concentreren van wonen en werken
in de kernen van het buitengebied en het maximaal vrijwaren van de open ruimte voor de
structuurbepalende functies natuur, bos en landbouw.
Beide beleidsvormen zijn complementair en gaan uit van het ruimtelijke principe van de
gedeconcentreerde bundeling. Om ze ruimtelijk te kunnen situeren, moeten de betreffende
gebieden worden afgebakend. De ruimtelijk-functionele afbakening van het stedelijk gebied is
noodzakelijk om te bepalen welke delen nu effectief tot het stedelijk gebied behoren en dus
waar groei, concentratie en verdichting wenselijk is. Zo kan het stedelijk gebiedbeleid ook
ruimtelijk worden gesitueerd. De afbakening moet toelaten binnen de grens van het stedelijk
gebied een aanbodbeleid te voeren en de kwantitatieve taakstellingen inzake woningbouw,
bedrijventerreinen en andere maatschappelijke activiteiten op te vangen.
Door de afbakening van het stedelijk gebied ontstaat een kader voor het voeren van een gericht
stedelijk beleid en ontstaan mogelijkheden om:
- stimulansen te genereren via bijvoorbeeld strategische projecten in het kader van de
afbakening zodat onderbenutte en verwaarloosde plekken opnieuw gebruikt worden
- een hoger en kwaliteitsvoller aanbod aan openbaar vervoer uit te bouwen en de grotere
spreiding in het buitengebied niet te realiseren
- een grotere verscheidenheid en een hogere kwaliteit van voorzieningen aan te bieden

-

-

verschillende en vernieuwende types van woningen te ontwikkelen die gericht zijn op de
wijzigende gezinstypes
financiële stimuli te koppelen aan het wonen in het stedelijk gebied en in elk geval de
kosten voor verplaatsingen vanuit de woning in te perken, bijvoorbeeld door het hoog
aanbod aan allerhande voorzieningen
groene ruimtes, bossen en ruimte voor recreatie in en rond het stedelijk gebied (parken,
stadsbossen, stukken natuurreservaat enz.) te vrijwaren en uit te bouwen
een evenwichtige concentratie van wonen en werken te ontwikkelen.

Er is niet alleen een duidelijk verschil in ruimtelijk beleid tussen het buitengebied en de
stedelijke gebieden. Ook binnen een stedelijk gebied is er ruimte voor variatie. Verschillende
deelgebieden binnen eenzelfde stedelijk gebied kunnen eigen ontwikkelingen kennen. De
verschillende kernen en woonomgevingen in een stedelijk gebied moeten bijvoorbeeld hun
eigen identiteit behouden. Dit kan betekenen dat niet overal dezelfde dichtheid van woningen
zal worden aangehouden.
Op basis van hun stedelijke structuur is het beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen
grootstedelijke, regionaalstedelijke en kleinstedelijke gebieden.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Halle geselecteerd als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. De kleinstedelijke gebieden hebben vandaag nog een relatief sterke
morfologische structuur met een stedelijk karakter en een goed functionerend stedelijk
voorzieningenapparaat. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk
functioneren te consolideren en te versterken.
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden is een taak van de provincie. Hiertoe heeft de
provincie een proces opgestart dat heeft geleid tot een strategisch masterplan voor het
kleinstedelijk gebied Halle en voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan als instrumenten
om het stedelijkgebiedbeleid vorm te geven.

1.3. Afbakening: meer dan een lijn
De afbakening van het kleinstedelijk gebied is er op gericht om binnen de aangeduide
afbakeningslijn stedelijk activiteiten te stimuleren ten einde een trendbreuk te realiseren in de
verdere suburbanisatie van het buitengebied. Het betreft in eerste instantie belangrijke
ontwikkelingen op het vlak van huisvesting en bedrijvigheid, maar daarnaast dient er ook
voldoende ruimte te worden gereserveerd voor andere hoogdynamische activiteiten die de
aantrekkelijkheid van de steden kunnen verhogen.
De afbakeningslijn is daarbij geen doel op zich maar een hulpmiddel om dit stedelijkgebiedbeleid te realiseren. Binnen de lijn van het afgebakende stedelijke gebied dient een
actief beleid gevoerd te worden gericht op het verhogen van de aantrekkingskracht van dit
stedelijk gebied voor wonen, werken, recreëren of met andere woorden het realiseren van een
naar hedendaagse normen aangenaam woon- en werkklimaat. Dit is niet alleen een kwestie
van ruimtelijke aspecten maar kan ook doorwerking vinden in bijvoorbeeld het verhogen van
een bepaald toeristisch-recreatief potentieel, het verbeteren van het cultuuraanbod of het
voeren van een stedelijk marketingbeleid. Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook
in de eerste plaats een hulpmiddel om deze doelstellingen te bereiken en niet zo zeer een doel
op zich.
De uiteindelijke doelstelling was om een strategisch masterplan op te stellen en binnen het af te
bakenen stedelijk gebied een aantal strategische projecten aan te duiden die de aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen in wonen en werken in het kleinstedelijk gebied verhogen.
Deze projecten hoeven zich niet steeds op het ruimtelijk vlak af te spelen. De concrete
uitvoering van deze strategische projecten hoort niet tot het voorliggend afbakeningsproces.
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is een hulpmiddel om dit stedelijk beleid waar te
maken. Het focust enerzijds op de afbakeningslijn van het stedelijk gebied en duidt anderzijds
binnen deze afbakeningslijn enkele gebieden aan waarvoor het noodzakelijk is de huidige
planologische bestemming te wijzigen om de doelstellingen van het kleinstedelijk gebiedbeleid
en het masterplan voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied te kunnen realiseren.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan is met andere woorden slechts een stapsteen in een ruimer
proces en wordt dan ook steeds best in samenhang met de visienota op de ontwikkeling van
het kleinstedelijk gebied Halle en het masterplan voor dit stedelijk gebied gelezen.

1.4. Het procesverloop
uitvoeringsplan
onderzoek

overleg

-

van

intentienota

naar

ruimtelijk

1.4.1. Aanpak van het proces
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle is opgevat als een proces van planvorming,
overleg en inspraak, en besluitvorming.

visie

Het proces werd opgedeeld in twee grote fases.
milieu
onderzoek

fase 1
fase 2

inspraak

beleid
PRUP

actie
programma

De eerste fase behelsde een fase van visievorming. Door onderzoek en overleg is een visie op
de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied op lange termijn uitgewerkt. Voor de eerste
fase is een geheel op maat gemaakt planningsproces gevolgd. Het proces in de eerste fase is
een voortdurende wisselwerking tussen voorbereidend onderzoek door het studieconsortium ,
overleg met diverse overleggroepen, verdieping van het onderzoek, visievorming, inspraak
vanuit de brede bevolking en besluitvorming. Het doel: een visie op het te voeren stedelijkgebiedbeleid in Halle die ook werkelijk op het terrein kan en zal worden geconcretiseerd.
De tweede fase behelst de concrete voorbereiding van de uitvoering van deze visie, vanuit
twee parallelle sporen:
- het uitwerken van een masterplan met actieprogramma vanuit een gebiedsgerichte insteek
- de uitwerking van het PRUP als juridisch-planologisch kader voor de uitvoering.
De tweede fase verloopt volgens de formele RUP- en MER-procedure. De afspraken tussen
betrokken actoren worden parallel hieraan in onderling overleg vastgelegd met de uitwerking
van een actieprogramma en samenwerkingsovereenkomsten om de uitvoering op sporen te
zetten.

1.4.2. Overleg en inspraak
Een beslissing over het te voeren stedelijkgebiedbeleid in Halle is een prerogatief van de
provincie Vlaams-Brabant. Het is echter uitdrukkelijk de bedoeling van het provinciebestuur om
dit uit te werken in overleg met het stadsbestuur, met verschillende betrokken actoren en
belangenorganisaties en de ruime bevolking. Zo wordt ook draagvlak gecreëerd voor de
effectieve uitvoering en doorwerking van het beleid. Daarom vormen overleg en inspraak een
belangrijk onderdeel van het afbakeningsproces.

Hiertoe zijn een aantal specifieke overlegorganen en -momenten in het proces betrokken:
- de stedelijke werkgroep, met een vertegenwoordiging van het provinciebestuur en het
stadsbestuur; zij stuurden de uitwerking van de studie en bereiden de besluitvorming voor
- de provinciale werkgroep, met een vertegenwoordiging van verschillende relevante
provinciale diensten
- de klankbordgroep, met een vertegenwoordiging van diverse adviserende en
initiatiefnemende overheidsinstanties en belangengroeperingen; zij hebben een
adviserende stem
- de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), met een
vertegenwoordigen van de maatschappelijke geledingen van Halle; ook zij hebben een
adviserende stem.
Rond specifieke onderzoeksdocumenten zijn afzonderlijke werkgroepen georganiseerd, veelal
met vertegenwoordigers uit de verschillende overlegorganen en deskundigen die aan
interfererende projecten werken. Hierin worden informatie en inzichten uitgewisseld.
Andere instanties en de ruime bevolking kreeg de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren
in de periode van publieke consultatie tijdens de visievormingsfase. Er werd een infomoment
gehouden, de voorlopige visienota werd publiek gemaakt en er werd een officieus ‘openbaar
onderzoek’ georganiseerd gedurende 30 dagen.
In functie van informatie-uitwisseling of om specifieke (knel)punten uit te klaren, wordt soms
bilateraal overlegd.

1.4.3. Procesverloop
1.4.3.1.Fase 1
De eerste fase van dit proces werd aangevat met een agenderingsnota, waarin een eerste
analyse van het gebied en verkenning van mogelijke probleempunten zijn samengevat. Deze
nota werd besproken met een stedelijke werkgroep, provinciale werkgroep, GECORO en
klankbordgroep om alle aandachtspunten op de agenda te krijgen.
Nadien werd in opeenvolgende stappen verder analytisch en ontwerpend onderzoek
uitgevoerd, en eerste denkrichtingen ontwikkeld door het studieconsortium. Tussentijdse
oefeningen en ideeën werden besproken in de stedelijke werkgroep, een werkgroep mobiliteit
en gebiedsgerichte werkgroepen. Dit leidde tot ruimtelijke concepten en mogelijke visie-

elementen voor het stedelijkgebiedbeleid voor Halle. Alle gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen konden overwogen worden, werden op hun ontwikkelingspotenties onderzocht en
onderling op hun congruente samenhang afgetoetst. De resultaten werden samengebracht in
een startnota die voor advies werd voorgelegd aan provinciale werkgroep, klankbordgroep en
GECORO.
Rekening houdend met de resultaten van deze overlegronde werden sommige ontwikkelingsvoorstellen niet meer weerhouden en nieuwe onderzocht. Verschillende tussentijdse
besprekingen met de stedelijke werkgroep en bilateraal overleg met de Vlaamse overheid
hebben geleid tot een tussentijdse visienota. Over die tussentijdse visienota is een
inspraakronde georganiseerd (publieke consultatie) waarin de ruime bevolking en alle instanties
die dat wilden, hun reacties aan het provinciebestuur konden overmaken. Ook aan de
klankbordgroep, provinciale werkgroep en GECORO is een advies gevraagd.
Op basis van de inspraakreacties is de tussentijdse visie geëvalueerd en, waar aangewezen,
bijgesteld. De definitieve visienota is aan de Deputatie voorgelegd voor goedkeuring.

1.4.3.2.Fase 2
De visie diende als basis voor de tweede fase van het proces, met name:
- het uitwerken van een strategisch actieplan
- de uitwerking van een PRUP.
Het PRUP zal de decretaal voorgeschreven advies- en goedkeuringprocedure volgen. In deze
procedure is zowel een adviesronde voorzien van de verschillende overheidsadministraties
(‘plenaire vergadering’) als een openbaar onderzoek waarin iedere geïnteresseerde zijn of haar
opmerkingen aan de provincie kan overmaken. De provincieraad zal uiteindelijk beslissen in
hoeverre het PRUP daaraan wordt aangepast, op advies van de provinciale commissie voor
ruimtelijke ordening (PROCORO).

A.

Bestaande ruimtelijke context

1.

Inleiding
In dit deel wordt in eerste instantie de bestaande ruimtelijke context geschetst. De ruimtelijke
context bestaat enerzijds uit de bestaande ruimtelijke structuur en anderzijds de beleidscontext.
De bestaande ruimtelijke structuur beschrijft Halle aan de hand van het ruimtelijk voorkomen. In
dit deel worden de verschillende lagen van de stad uit elkaar gelegd en wordt de eenheid
tussen de verschillende structuren beschreven.
Bij de beleidscontext worden de belangrijkste elementen uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en het gemeentelijk structuurplan van
de stad Halle opgesomd. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de bestaande
bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen op de verschillende beleidsniveaus. Tot
slot worden de belangrijkste grensstellende elementen van het buitengebied en taakstellingen
voor het kleinstedelijk gebied beschreven.

2.

Bestaande ruimtelijke structuur
2.1. Open ruimte structuur
De open ruimte structuur is zowel grensstellend als kwaliteitsbepalend voor het stedelijk
gebied. Deze open ruimten bepalen mee de identiteit van de stad. De open ruimten spelen een
rol in de aantrekkelijkheid van Halle, als woonomgeving, als toeristisch-recreatief knooppunt,
als stedelijk centrum.
Op macroniveau ligt het bebouwd weefsel van Halle tussen twee grote open ruimte gebieden.
Ten westen ligt het Pajottenland, een vrij gaaf glooiend landschap, overwegend
landbouwgebied, met kleine kerndorpen. In het Pajottenland zijn Stroppen, Breedhout,
Groebegracht en Stasbeek open ruimtegebieden die tot in het stedelijk weefsel doordringen.
Ten (noord)oosten ligt het meer versnipperde Land van Dworp met sterker golvende topografie
en valleien, boscomplexen en verstedelijkt weefsel. Lembeekbos, Hallerbos en Kluisbos zijn
uitlopers van het verder gelegen Zoniënwoud.
De sterk verstedelijkte Zennevallei ligt tussen deze open ruimte gebieden. De Zenne slingert
tussen woonwijken, industriegebieden en grote infrastructuren door. Plaatselijk is de vallei nog
herkenbaar als groengebied met enige breedte. Ter hoogte van Lembeek meandert de Zenne
sterk en is de vallei duidelijk herkenbaar.

Bestaande open ruimte structuur op macroniveau

Ingesloten in het stedelijk weefsel liggen volgende open ruimten:
1. Kluisbos en valleigebied van Kleine Beek
2. Warande
3. Valleigebied van Vijverbeek en Maasdalbeek
4. Landbouwgebied Prinsenbos
5. Landbouwgebied Meerbeek
6. Landbouwzone aan de terreinen van SK Halle
7. Boomgaard Don Bosco
8. Zennevallei
9. Kleinschalige gebieden langs grote infrastructuren
10. Restruimte station Buizingen.

bestaande open ruimte structuur
provincie vlaams brabant - afbakening stedelijk gebied halle
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2.2. Mobiliteit
Halle is een onderdeel van de verstedelijkte Zennevallei. De verstedelijkte Zennevallei wordt
gekenmerkt door bundel van infrastructuren die het mobiliteitssysteem structureren.

2.2.1. Het wegennet
De hoofdstructuur van het wegennet bestaat uit ring rond Brussel (R0 ) met aansluiting van
A8/E429, A7/E19 en N203a (tussen A8 en R0). R0 - met aansluiting van A8 en E19 - is de
belangrijkste as voor heel de verstedelijkte Zennevallei ten zuiden van Brussel.
De aansluiting van de verstedelijkte Zennevallei op R0 gebeurt via een kamstructuur van
dwarse wegen: Nieuwe Stallenstraat (N261) ter hoogte van Ruisbroek, BeerselsestraatZennestraat ter hoogte van Lot, Alsembergsesteenweg ter hoogte van Huizingen-Buizingen en
N203 (‘Landingsbaan’), N28 (Nijvelsesteenweg/Sint-Rochusstraat), N6 (Bergensesteenweg) en
N7 (Edingensesteenweg) ter hoogte van Halle.
Binnen de verstedelijkte Zennevallei vervult Bergensesteenweg-Brusselsesteenweg met rond
het centrum van Halle Auguste Demaeghtlaan (N6) een belangrijke verzamelende rol.
Ninoofsesteenweg(N28) is een secundaire verbindingsweg tussen Ninove en Halle, binnen de
maas van hoofdwegennet (R0-E40).
Op schaal van het stedelijk weefsel zorgen ook Lenniksesteenweg - Cypriaan Verhavertstraat,
en Vandenpeereboomstraat - Octaaf de Kerchove d’Exaerdestraat voor een verdere verdeling.

2.2.2. Openbaar vervoer
Bestaande mobiliteitsstructuur op macroniveau

De spoorlijn Brussel-Bergen (lijn 96) loopt parallel aan R0 doorheen de verstedelijkte
Zennevallei, met Halle als interregionaal openbaar vervoersknooppunt. De gemeente bevat 3
treinstations (Halle - Buizingen en Lembeek) en één grensstation (Huizingen).
Het station Halle is een interregionaal knooppunt van openbaar vervoer. Het ligt op loopafstand
(± 10 min) van het centrum met verschillende trein- en busverbindingen. De belangrijkste
spoorlijn 96 (Brussel/Bergen) verbindt Halle aan een hoge frequentie (6 treinen/uur) met
Brussel waarvan 3 treinen doorrijden tot de luchthaven van Zaventem. Overige spoorlijnen zijn
spoorlijn 94 die Halle verbindt met Moeskroen (zonder overstappen: 1 trein/uur) en lijn 26 met

een verbinding naar Mechelen (zonder overstappen: 2 treinen/uur). Aan het station liggen 7
busperrons.
De stations van Lembeek en Buizingen zijn stopplaatsen op treinlijn 96a (2 treinen per uur
richting Brussel-Leuven, 2 richting ‘s Gravenbrakel) en het station van Huizingen – net buiten
het grondgebied van Halle – ligt op treinlijn 26 (3 treinen per uur richting Vilvoorde-Mechelen, 2
per uur tot Halle en 1 per uur tot Geraardsbergen).
Het busvervoer verbindt Halle op regionale en lokale niveau zoals weergegeven op de figuur. In
totaal bestaat het busnetwerk uit zo’n 19 buslijnen. Vooral de zuidelijke lus omheen de
binnenstad (A. Demaeghtlaan van Ninoofsesteenweg en Suikerkaai tot station) is een zeer
belangrijke buscorridor. De bediening met het openbaar busvervoer voldoet aan de vereisten
van de basismobiliteit. De buslijnen van De Lijn en TEC verzorgen een goede ontsluiting van
het hinterland naar het station, Demaeghtlaan en het ziekenhuis. De binnenstad ligt op
wandelafstand van de haltes. Vanuit noordwestelijke richting (omgeving Lennik, Breedhout en
het noordoosten van Don Boscowijk) is de bediening in het weekend beperkt. Het netwerk is
aangevuld met extra bedieningslijnen op schooluren, marktbussen en de belbus Leerbeek Herfelingen - Pepingen – Halle.
Het spoor wordt niet gebruikt voor goederentransport.

2.2.3. Fietsroutes
De kanaaldijk is aangeduid als hoofdroute doorheen de verstedelijkte Zennevallei en N28
(Ninoofsesteenweg / Nijvelsesteenweg) als hoofdroute tussen Halle enerzijds en het Pajottenland en Land van Dworp anderzijds.
Samen met de kanaaldijk is het radiale wegennet op stedelijk niveau is ook de drager van
functionele fietsroutes (N7, N6, Suikerkaai-Deboecklaan, De Kerchove - d’Exaerdestraat
Vandepeereboomstraat, Alsembersgsesteenweg, Lenniksesteenweg). Ook de route van
Pepingen, over Beert naar de Colruytsite (met alternatief via Beertsestraat) en route van Don
Bosco naar Sint-Pietersleeuw zijn van belang.

2.2.4. Waterwegen
Het kanaal Brussel - Charleroi loopt centraal doorheen de verstedelijkte Zennevallei. Het kanaal
is gecategoriseerd voor schepen tot 1.350 ton. Containervaart is slechts in beperkte mate

mogelijk omwille van de capaciteit van de sluizen en doorvaarthoogte van de bruggen, vooral
ter hoogte van de doortocht in Halle.
Het kanaal wordt door een tweetal bedrijven in Halle gebruikt voor binnenvaarttransport.
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2.3. Woonstructuur
De bebouwing in Halle is van oudsher gesitueerd in de vallei van de Zenne en heeft zich
doorheen de tijd langs de invalswegen en in verkavelingen over de plateaus uitgestrekt. Halle
ligt onmiskenbaar in de regionale woningmarkt van Brussel.
In de ruimere regio zijn drie woonstructuren te herkennen.
- De “verstedelijkte Zennevallei” is een verstedelijkte uitloper van de agglomeratie rond
Brussel. Halle-centrum is duidelijk een meer stedelijk centrum in deze Zennevallei met
grote woonlobben.
- Ten westen van de verstedelijkte Zennevallei manifesteert de verstedelijking zich door een
uitgroei van vroegere kleine dorpskernen met grote verkavelingen en sterke woonverlinting
langs de lokale verbindingswegen.
- In het Pajottenland ten oosten van de verstedelijkte Zennevallei overheerst het landelijke
woonkarakter met kleine dorpen in een overwegend agrarisch landschap.
Op het niveau van heel Halle kunnen we grosso modo drie woonsferen herkennen:
- de stedelijke kern
- historische dorpen Buizingen en Lembeek
- residentiële woonlobben Don Boscowijk, Sint-Rochuswijk, Buizingen, Essenbeek en
Lembeek
Het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners is een geheel eigen onderdeel van de
woonstructuur.

2.3.1. De stedelijke kern

Bestaande woonstructuur op macroniveau

De stedelijke kern wordt gevormd door de historische binnenstad, A. Demaeghtlaan en de
directe omgeving van het stationsplein. De woonsfeer is echt stedelijk met dichte bebouwing,
een hoog aandeel appartementen en sterke menging met andere stedelijke functies.

2.3.2. De historische dorpen Buizingen en Lembeek
De directe omgeving van de dorpskerken van Buizingen en Lembeek hebben nog een heel
dorps karakter. Ze liggen ook beide direct aansluitend op kwalitatieve open ruimtegebieden:

Buizingen aan het Kluisbos en Kasteel van Buizingen, Lembeek aan de meander in de
Zennevallei.
Lembeek-dorp ligt geprangd tussen de bedrijventerreinen Lembeek-Noord en Lembeek-Zuid en
Bergensesteenweg. De stationsomgeving overstijgt enigszins het dorpse karakter.
Buizingen-dorp is uitgegroeid en vergroeid met residentiële woonlobben. De begrenzing tussen
de residentiële woonlobben en het dorp is nog moeilijk te onderscheiden.

2.3.3. De residentiële woonlobben
De residentiële lobben zijn aan elkaar gegroeide historische uitlopers van de stads- en
dorpskernen, verkavelingen en groepswoningbouwprojecten. De woningtypologie en -dichtheid
binnen elke lob verschillen van straat tot straat. Een aantal lobben hebben een iets stedelijker
karakter door de aanwezigheid van een aantal grotere of meer stedelijke functies, maar alles bij
elkaar blijven het sterk residentiële gebieden.
De Don Boscowijk is de lob ten westen van de stedelijke kern. De wijk ligt aan de oostzijde van
Demaeghtlaan, achterliggend aan de grootschalige functies langs deze weg. Demaeghtlaan
vormt door de verkeersdrukte en het straatprofiel een zekere barrière tussen Don Boscowijk en
stedelijke kern. Naar het oosten waaiert de wijk uit door lintbebouwing langs de regionale en
lokale invalswegen uit het Pajottenland: Ninoofsesteenweg, Lenniksesteenweg en
Gaasbeeksesteenweg. De woonbebouwing bestaat zowel uit straten met gesloten bebouwing
als straten en inbreidingsverkavelingen met open bebouwing. Het KTA en kerkhof zijn grote
stedelijke functies in de wijk. Ten noorden van het KTA ligt een vrij grote sociale woonwijk.
De Sint-Rochuswijk is de grote lob tussen A8 en de spoorweg. Spoorweg en kanaal zijn sterke
barrières naar de stedelijke kern, A8 een sterke ruimtelijke grens naar de zuidelijk gelegen
open ruimte en Essenbeek. Naar het noorden is de lob in een strook uitgegroeid tot Buizingendorp. N203 vormde wel een sterke begrenzing naar het open ruimtegebied rond de vallei van
de Kleine Beek. De bebouwing bestaat uit zowel gesloten rijbebouwing van voornamelijk
kleinere arbeiderswoningbouw, diverse groepswoningbouwprojecten en verkavelingen met
halfopen en open bebouwing. Een aantal grotere scholen, een supermarkt en de stedelijke
sportterreinen versterken het stedelijk karakter van deze woonlob.
De woonlob Buizingen ligt tussen het Kluisbos, de spoorweg, Alsembergsesteenweg en R0. De
wijk bestaat hoofdzakelijk uit groepswoningbouw (tuinwijken) en verkavelingen in open

bebouwing. In het westen is de lob vergroeid met Buizingen-dorp. Eigenlijk vormt Buizingen
samen met Huizingen één grote lob, met vergelijkbare typologie en de Alsembergsesteenweg
als ‘dorpsstraat’ met wijkvoorzieningen. Door de verkeersdrukte is de Alsembergsesteenweg
tegelijk echter een barrière tussen Buizingen en Huizingen.
Don Boscowijk (met Stroppen en Grote Weide), Sint-Rochus en Buizingen worden in het RSVB
1
als stedelijke kern geselecteerd.
Essenbeek is de woonlob ten oosten van A8. De wijk is ingesloten door R0, N203 en A8, met
A8 als een barrière ten opzichte van Sint-Rochuswijk. Het kasteelpark, de groene
kerkomgeving, meer open bebouwing en grotere niet-aangesneden binnengebieden geven de
lob een minder stedelijk karakter. In de lob liggen echter ook grootschalige detailhandelszaken
en enkele middelgrote bedrijven.
De woonlob Lembeek ligt tussen N6 (Bergensesteenweg) en N7 (Edingensesteenweg). Ten
noorden en zuiden begrenzen open ruimten de lob. De lob bestaat vooral uit woonbebouwing,
deels in gesloten bebouwing, deels meer open verkavelingen. De N6 (Bergensesteenweg) is
een barrière tussen de woonlob Lembeek en Lembeek-dorp, maar tegelijk de verbindingsas
tussen de woonlob en de stedelijke kern.
Essenbeek en Lembeek worden in het RSVB als woonkernen geselecteerd.

2.3.4. Terreinen voor woonwagenbewoners
Ter hoogte van de ingang van het provinciaal domein Huizingen, in de oksel van de oprit naar
R0, is een woonwagenterrein voor doortrekkers in gebruik.
Daarnaast heeft het provinciebestuur het voornemen de voormalige camping Luna langs
Alsembergsesteenweg te herbestemmen naar een gebied voor kleinschalig wonen en

1

Bijkomende stedelijke kernen kunnen worden aangeduid naar aanleiding van het afbakeningsproces van het

kleinstedelijk gebied.

verblijven. Daarin worden woningen in kleinschalige gesloten bebouwing voorzien langs de
weg. In het achterliggend gedeelte wordt ruimte voorzien voor residentiële woonwagens.
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2.4. Ruimtelijk-economische structuur
Op macro-schaal wordt de economische structuur wordt gekenmerkt door gefragmenteerde
industriële en logistieke ontwikkelingen met een sterkere concentratie naar het Brussels
hoofdstedelijk gewest toe. Het industrieel complex uit de 19de eeuw van Brussel tot Tubeke
(Forges de Clabeque), langsheen het infrastructurenbundel van het kanaal Brussel-Charleroi,
spoorweg en steenweg (N6) is getransformeerd. Spoor- en waterweg hebben als transportmodus sterk aan belang ingeboet. R0/E19 kwam in de plaats. Oude nijverheden zijn verder
ontwikkeld binnen dezelfde sectoren (voeding, metaal, papierindustrie…) of vervangen door
nieuwe activiteiten (vooral in de transport- en distributiesector). Vrijgekomen industrieterreinen
zijn omgevormd tot gemengde bedrijventerreinen voor kleinere bedrijven of herontwikkeld tot
woon-, winkel- of dienstenfuncties (vooral in de kernen en langsheen de N6).
In en omheen Halle kunnen volgende onderdelen van de ruimtelijk-economische structuur
herkennen:
- het economisch complex in de verstedelijkte Zennevallei (met Stroppen-Noord, Stroppen
Zuid, Roggemanskaai, Lembeek-Noord, Lembeek-Zuid)
- de bedrijvenconcentraties langsheen de infrastructurenbundel A8/N7 (WilgenveldHellebroek-Dassenveld, Sint-Renelde (Saintes)
- de diverse leemontginningen.
Daarnaast is er de landbouw in het omgevende open ruimte gebied van vooral het
Pajottenland, ten westen van de Zennevallei.

2.4.1. Het economisch complex in de verstedelijkte Zennevallei
Het economisch complex in de verstedelijkte Zennevallei is nog duidelijk herkenbaar in Halle.
We herkennen vijf bedrijventerreinen en enkele geïsoleerde bedrijven in dit complex.
Bestaande ruimtelijk-economische structuur op macroniveau

Het bedrijventerrein Stroppen-Noord ligt tussen N6 (Brusselsesteenweg), kanaal,
Alsembergsesteenweg en de binnenstad. Het noordelijke deel is nagenoeg volledig ingenomen
door enkele grote bedrijven (opslag en distributie, productie). Langsheen de
Brusselsesteenweg liggen kleinere bedrijven en grootschalige detailhandel. Aansluitend in het
noorden – aan de overzijde van de Alsembergsesteenweg - ligt een vergelijkbaar terrein op het
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Het bedrijventerrein Stroppen-Zuid ligt achter het woonlint langs Brusselsesteenweg. Vandaag
is er een grote houthandel gevestigd. Tussen het noordelijke en dit zuidelijke deel van Stroppen
liggen nog enkele ongebruikte percelen, waarvan het gedeelte in Stroppen-Zuid bestemd is
voor kleine bedrijven. Het containerpark en gemeentelijke werkplaatsen zullen naar deze
locatie verhuizen.
Het bedrijventerrein Roggemanskaai bevindt zich tegenover Stroppen, aan de overzijde van het
kanaal, tussen het kanaal en de Zenne. Verspreid langsheen het kanaal liggen enkele kleinere
en één groot bedrijf (Hensferstaux). Het gebied is veel minder intensief ontwikkeld dan het
bedrijventerrein Heideveld op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw dat in het verlengde ligt. Het
meest zuidelijke deel van het bedrijventerein Roggemanskaai is herbestemd voor een
stadsontwikkelingsproject (Nederhem). In het noorden van het gebied zal een nieuwe
brandweerkazerne komen.
Het bedrijventerrein Lembeek-Noord ligt ten zuiden van de binnenstad, tussen N6
(Bergensesteenweg), A8, kanaal en Lembeek-dorp. De spoorweg splits dit gebied in een strip
langsheen de N6 en een bedrijvenzone tussen spoorweg en kanaal. De strip langs N6 is
nagenoeg volledig ingenomen, grotendeels door grootschalige detailhandel maar ook enkele
kleinere bedrijven. In de bedrijvenzone tussen spoorweg en kanaal zijn enkele grote bedrijven
gevestigd, maar een groot deel van de zone is momenteel niet in gebruik. De Zenne slingert
door het bedrijventerrein.
Het bedrijventerrein Lembeek-Zuid, ten zuiden van Lembeek-dorp, is gelijkaardig. Een
langgerekte strip langs N6, veelal grootschalige detailhandel, en een bedrijvenzone tussen
spoorweg en kanaal. In de zone tussen spoor en kanaal liggen twee middelgrote bedrijven. De
Zenne loopt tussen de bedrijven door. In één van deze bedrijven (Luhns) is de bedrijvigheid
stopgezet.
Langsheen het kanaal liggen nog een drietal middelgrote bedrijven. De bedrijven zijn nog in
beperkte mate watergebonden. Ze liggen ook beide vlakbij de stadskern. Ten noorden van de
binnenstad, aan de Graankaai, ligt een veevoederfabriek. Deze is bevestigd in het BPA
Nederhem als bedrijvenzone. De omgeving wordt herontwikkeld tot een nieuw stadsdeel. Ten
zuiden van de binnenstad, bereikbaar vanuit de Suikerkaai, ligt een betonfabriek. De site is als
watergebonden bedrijventerrein bestemd in het gewestplan. De Zenne loopt rond de site. Aan
de overzijde van de Zenne – langs Bergensesteenweg – liggen nog andere bedrijven. De
groene diepere perceelsdelen van en tussen deze bedrijven, de groene Zenne-oevers en

afzonderlijke ontsluiting naar Suikerkaai, maken dat het betonfabriek als geïsoleerd wordt
ervaren. Aan de oostzijde van het kanaal, tegenover de betonfabriek, is in het gewestplan een
zone als KMO-zone bestemd. Deze zone is evenwel niet in gebruik en volledig bebost.
Helemaal in het zuiden van het gemeentelijk grondgebied ligt een bedrijf in betonmaterialen
aan de oostzijde van het kanaal. Het is een zonevreemd bedrijf gelegen in stortgebied.

2.4.2. De bedrijvenconcentraties langsheen de infrastructurenbundel A8/N7
Aan het knooppunt van A8 met N7 heeft zich een nieuwe grootschalige bedrijvenontwikkeling
voorgedaan in de zones Wilgenveld, Hellebroek en Dassenveld. De ontwikkelingen zijn vooral
toe te schrijven aan de ontwikkeling van Colruyt: opslag en distributiecentrum en kantoren. Een
deel van de bedrijvenzone Dassenveld is een KMO-zone voor kleinere bedrijven. De zones zijn
nagenoeg volledig ingenomen. De spoorweg naar Moeskroen loopt langsheen de
bedrijvenzones.
Op het grondgebied van het Waals Gewest te Sint-Renelde (Saintes) is een bedrijventerrein
ontwikkeld nabij het knooppunt van Hondzochtsesteenweg met A8. Het terrein ligt tussen A8 en
N7 en wordt via Edingensesteenweg en Hondzochtsesteenweg naar A8 ontsloten.
De industriële drukkerij van Colruyt ligt nabij de zone Dassenveld maar sluit er niet op aan. De
site is ook niet rechtstreeks naar N7 ontsloten. Het bedrijf ligt als een geïsoleerd bedrijf in de
open ruimte. De ontsluiting gebeurt via landelijke wegen doorheen de vallei van Groebegracht.

2.4.3. Ontginningsgebied
In de ruime omgeving van Halle zijn ook diverse leemontginningen (zuidelijke leemstreek,
doorlopend in Wallonië). In de Zennevallei is historisch vooral de zogenaamde “Tubize
Zandsteen” ontgonnen en als bouwsteen gebruikt. Oude groeves zijn verlaten en omgevormd
(bijvoorbeeld stortplaats en later natuurgebied zoals Rodenem).
Aan de westzijde van N6, aan de grens met Tubeke, ligt een ontginningsgebied. Er is een
bedrijf gevestigd (steenbakkerij en tuinmaterialen) en er is een leemontginning vergund.
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2.5. Stedelijke voorzieningen en grootschalige detailhandel
Halle is een belangrijk kleinstedelijk winkel- en dienstencentrum in het zuidwesten van de
provincie Vlaams-Brabant, vooral voor het Pajottenland. Halle is ook een kleinstedelijke
toeristische pool als bedevaartplaats en historisch centrum. Het Pajottenland en Hallerbos zijn
belangrijke recreatieve open ruimtegebieden. Het kanaal is een recreatieve as van provinciaal
niveau. Het grootstedelijke uitrustingsniveau van Brussel vormt een aanvulling op de eigen
voorzieningen van Halle.
Langsheen N6 is er een opeenvolging van grootschalige detailhandelsconcentraties die
doorloopt tot op het grondgebied van Halle. De detailhandelsconcentraties ten noorden van
Halle zijn opgenomen in het voorstel van afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond
Brussel, net zoals de detailhandelsconcentratie aan de Carrefoursite ten oosten van R0 in
1
Drogenbos. Voorzieningen die het kleinstedelijke niveau overschrijden zijn het provinciaal
domein Huizingen (recreatie) en de nationale voetbalcentrum van Tubeke (sport), net over de
grens.
In en om Halle herkennen we volgende elementen:
- de stedelijke kern voorzieningen (stadscentrum, A. Demaeghtlaan, stedelijke recreatie- en
sportcluster de Bres)
- de detailhandelsconcentraties langsheen N6 (zone Stroppen, zone Hellebroek, Bergensesteenweg Noord, Bergensesteenweg Noord, Nijvelsesteenweg)
- de geïsoleerde grootschalige stedelijke voorzieningen
- de recreatiepolen op wijkniveau.

2.5.1. De stedelijke kern voorzieningen
Het stadscentrum is de belangrijkste concentratie van voorzieningen op kleinstedelijk niveau
met diverse diensten (scholen, cultuur, zorg), een concentratie van detailhandel in een winkelwandelgebied, horeca, de basiliek en diverse monumenten.

1
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Langsheen A. Demaeghtlaan is een concentratie van grootschalige stedelijke voorzieningen
gegroeid met zorg- en onderwijsinstellingen, kleinschalige kantoren, grootschalige detailhandel.
Het zuidelijke deel heeft een ‘steenweg’-karakter met vooral grootschalige detailhandelszaken,
het noordelijke deel is stedelijker met scholen en zorginstellingen en kleinere kantoren,
praktijken en handel in huizen.
Het sportcomplex De Bres, bestaande uit de stedelijk sporthal en aanliggende sportterreinen,
ligt in het noordoosten van het stedelijke kern, ter hoogte van de sluis op het kanaal. Door de
grote parkings er rond is de samenhang met het stedelijk weefsel niet optimaal. Aan de
overzijde van het kanaal zijn het stedelijke zwembad en een evenementenhal gepland in het
stadsontwikkelingsproject Nederhem. Hierdoor ontstaat een sport- en recreatiecluster in de
stad.

2.5.2. De detailhandelsconcentraties langsheen N6
Langsheen N6 zijn opeenvolgende concentraties van grootschalige detailhandel gegroeid,
zowel ten noorden van de stedelijke kern (Brusselsesteenweg) als ten zuiden ervan
(Bergensesteenweg).
De detailhandelsconcentratie zone Stroppen ligt langs beide zijden van de Brusselsesteenweg
ter hoogte van het bedrijventerrein Stroppen-Noord. De zone loopt aan de oostzijde van de weg
door tot Stroppen-Zuid. Er liggen onder andere een handel in houtmaterialen, materialen voor
sanitair en centrale verwarming, autoverkoop en verkoop van gemotoriseerde voertuigen. De
visie in het gemeentelijk structuurplan stelt dat deze concentratie niet verder kan uitbreiden.
De detailhandelsconcentratie zone Hellebroek ligt langs Bergensesteenweg net binnen A8.
Handelszaken zijn onder Aveve, Scapino, Dreamland en Saint-Maclou. Het gemeentelijk
structuurplan stelt dat de concentratie verder kan worden versterkt. Wat dit concreet betekent is
niet nader gespecificeerd. Tussen de handelszaken en de bebouwing langs de achtergelegen
N7 liggen in elk geval nog diepe beboste percelen.
De detailhandelsconcentratie Bergensesteenweg Noord ligt ter hoogte van het bedrijventerrein
Lembeek-Noord en situeert zich langs beide zijden van de steenweg. Er liggen vooral
handelszaken in bruin- en witgoed, doe het zelf en wooninrichting. Het gemeentelijk
structuurplan stelt dat de concentratie verder kan worden versterkt. De percelen langs de
steenweg hebben geen uitbreidingsmogelijkheden naar achter want liggen ingesloten tussen de

steenweg en woonbebouwing (westelijke zijde) of de spoorweg (oostelijke zijde). Tussen de
handelszaken liggen nog woningen. Het ruimtegebruik op de percelen is ook vrij extensief.
De grootschalige detailhandelsconcentratie Bergensesteenweg Zuid ligt in de strip tussen de
Bergensesteenweg en de spoorweg. De voornaamste activiteiten zijn garages, bandencentrale,
electrotoestellen, tuincentrum. Er ligt ook een detailhandelscluster (meerdere handelszaken in
één gebouwcomplex) in het lint. Het gemeentelijk structuurplan stelt dat de concentratie verder
kan worden versterkt. Tussen de bestaande handelszaken liggen nog ongebruikte percelen en
het ruimtegebruik van de bestaande handelszaken is extensief. Een gemeentelijk RUP ordent
dit gebied.
De detailhandelsconcentratie Nijvelsesteenweg betreft een vijftal grootschalige detailhandelszaken, waaronder Lidl en Ceramix, gelegen aan het kruispunt van Nijvelsesteenweg en A8. Het
gemeentelijk structuurplan stelt dat de concentratie niet verder kan uitbreiden.

2.5.3. Geïsoleerde grootschalige stedelijke voorzieningen
Een aantal grootschalige stedelijke voorzieningen liggen niet in één van voorgaande structurele
voorzieningenconcentraties. We beschouwen ze als geïsoleerde stedelijke voorzieningen.
Vooral die concentraties die een verdere ruimtelijke dynamiek en ontwikkeling (uitbreiding) met
zich kunnen brengen worden in ogenschouw genomen. Er kan een onderscheid gemaakt
worden in hoog- en laagdynamische voorzieningen, al naargelang de activiteit (ongeacht de
omvang).
Aan de rand van de residentiële lob Don Bosco liggen een drietal grootschalige stedelijke
1
voorzieningen: het ziekenhuis (hoogdynamisch), Don Bosco school (hoogdynamisch) en
kerkhof (laagdynamisch).
In Sint-Rochuswijk liggen enkele grotere scholen. In de open ruimte rond de vallei van de
Kleine Beek en Kluisbos ligt een vrij groot kerkhof en het Kluisbos zelf, dat recreatief wordt
medegebruikt. Beide worden als laagdynamisch beschouwd.

1

In de lob Sint-Rochus liggen ook enkele grote scholen, doch deze liggen ingesloten in het woonweefsel en hebben

weinig of geen ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden meer.

Het nationaal voetbalcentrum aan de Bergensesteenweg (net over de gewestgrens) en het
provinciaal domein Huizingen zijn specifieke recreatieve polen. Het nationaal voetbalcentrum
wordt als eerder laagdynamisch beschouwd, het provinciaal domein eerder hoogdynamisch.

2.5.4. Recreatiepolen op wijkniveau
Verspreid in het woonweefsel liggen recreatieterreinen die vooral op wijkniveau functioneren.
Het zijn meestal voetbalterreinen, soms aangevuld met tennisterreinen. Het betreft met name
volgende terreinen:
- de sporthal en sportterreinen kasteel Lembeek
- de sporthal en sportterreinen Prinsenbos (KFC Avenir)
- de sportterreinen Stroppen en SK Halle (Don Boscowijk)
- de sportterreinen Buizingen-Biezeput en Buizingen Park
- de sportterreinen Sollembeemd-Kruisveld (Sint-Rochus).
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3.

Relatie met de ruimtelijke structuurplannen
3.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Halle is geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is
erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk functioneren te consolideren en te versterken
door het creëren van ruimte voor een bijkomend aanbod aan woningbouw, aan stedelijke
voorzieningen en aan economische activiteiten. Dit aanbod kan, omwille van een relatief sterke
stedelijke kern, ook worden ingeplant op plaatsen binnen het stedelijk gebied die op dit ogenblik
nog weinig stedelijkheid bezitten. Door het voeren van een stedelijkgebiedbeleid wordt het
ongeordend uitzwermen van functies tegen gegaan en het buitengebied gevrijwaard voor haar
essentiële functies (landbouw, bos, natuur).
Halle is, als stedelijk gebied, tevens geselecteerd als economisch knooppunt. Op basis hiervan
wordt desgevallend in locaties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen voorzien.
Met betrekking tot de mobiliteit en lijninfrastructuur formuleert het structuurplan volgende
doelstellingen:
- de versterking van alternatieven voor het autoverkeer
- de optimalisering door de categorisering van het wegennet
- de ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het verkeer.
Concrete selecties op Vlaams niveau zijn:
- E19-A7 en A8-E429 als hoofdweg; de verkeersafwikkeling primeert
- A8 ter hoogte van Halle als te ontwerpen hoofdweg (binnen het huidige tracé)
- de spoorverbinding Brussel-Bergen, lijn 96A, als hoofdas waar capaciteitsuitbreidingen
noodzakelijk zijn tussen Brussel en Lembeek
- het kanaal Brussel-Charleroi als hoofdwaterweg
- de hoogspanningsleiding van 308kV in het westen en de hoogspanningsleiding van 150 kV
in het oosten als onderdeel van hoofdnet op Vlaams niveau.

uittreksel uit het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant:

3.2. Provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

deelruimte verdicht netwerk
subgebied Halle - Waterloo - Brussel

Halle behoort tot twee deelruimten volgens het ruimtelijk structuurplan van de provincie
Vlaams-Brabant: het verdicht netwerk en de landelijke kamer west.

Binnen dit verdicht netwerk zijn volgende aandachtspunten van belang.
- de uitbouw en de versterking van Halle als scharnierfunctie tussen het verstedelijkte gebied
en het open ruimtegebied (landelijke kamer west)
- het behoud van een voldoende woonaanbod en voorzieningen
- de economische vitalisering van het gebied waarbij de mogelijkheid van watergebonden
bedrijvigheid op de bestaande bedrijventerreinen te Lembeek wordt onderzocht en een
nieuw regionaal bedrijventerrein kan worden ontwikkeld ten zuiden van E429 en ten westen
van het kanaal.
- de samenhang tussen de verschillende concentraties van grootschalige kleinhandel te
Drogenbos - Sint-Pieters-Leeuw - Halle
- de afsluiting van de woonclusters van industriële activiteiten door middel van groene buffers
en open ruimteverbindingen.
- 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 recreratief groen
netwerk is aan te raden.
Wat betreft de open ruimte structuur wordt gepleit voor een gedifferentieerd open ruimte beleid.
Ter hoogte van belangrijke infrastructuurassen worden de open ruimte compartimenten
maximaal ondersteund en versterkt door middel van ecologische infrastructuur. Steden worden
gekenmerkt door een open ruimte netwerk van pleinen, groene lijnelementen en waterlopen
waarbij de ecologische infrastructuur wordt versterkt en de verbindingsfunctie van de
waterlopen ruimtelijk wordt ondersteund.
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 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.
De landbouwgebieden omheen de het stedelijk gebied 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, 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
component 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 bosgebied. 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 stedelijk gebiedbeleid gevoerd waarbij:
- wordt gestreefd naar hogere dichtheden
- bijzondere aandacht gaat naar het aanbod aan groene en open ruimte elementen
- 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.
De provincie wenst in haar ruimtelijk beleid bijzondere aandacht te besteden aan de
problematiek inzake wonen in tweede verblijven en woonwagenbewoning.

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 met andere functies. De kantoren
kunnen een complementair aanbod vormen op het aanbod van het Vlaams Stedelijk 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.
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. Het betreft
een sterke bundeling van bestaande of potentiële functionele fietsstromen, vooral dagelijks
woon-school- en woon-werkverkeer - door ruimtelijke verdichting of door hun ligging langs (en
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):

N28 van Halle tot provinciegrens Oost-Vlaanderen.
- secundaire wegen type II (verzamelen en ontsluiten op provinciaal niveau):

N6 van E429/N203a tot N7

N7 van A8/E429 tot N6

N231 van N6 tot A7/E19
- secundaire wegen type III (openbaar vervoers- en langzaam verkeersas):

N6 van N7 tot de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest






N7 van A8/E429 tot de grens met Waals-Brabant
N28 van Stationsplein Halle tot de grens met Waals-Brabant
N231 Alsembergsesteenweg naar Halle (oost-west) van aansluiting 15 A7/E19 (Halle)
tot Alsembergsesteenweg (noord-zuid)
Suikerkaai-Deboecklaan van station Halle tot N6.

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, voorzover
er behoefte is, deze 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.

3.3. 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.

uittreksel uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle
Gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimte
“Verstedelijkte Zennevallei en stedelijk gebied Halle

Vanuit de nederzettingsstructuur zijn dit:
- de hogere densiteit van de bebouwing en het hoger voorzieningenniveau van Hallecentrum, Sint-Rochus 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 het centrum van Halle
- het veeleer kleinschalig en historisch stratenpatroon en de landelijke uitstraling van
Lembeek met uitzondering van de verbinding via Bergensesteenweg
- de woonreservegebieden en het ziekenhuis als stedelijke functie te Grote Weide

-

de ontwikkelingen te Stroppen, Bilkensveld langs kanaal Charleroi – Brussel en spoorweg
met de aanwezige en geplande bedrijvigheid, recreatie en steenwegontwikkelingen langs
Bergensesteenweg in het noorden.

Vanuit de open ruimte structuur zijn dit:
- de belangrijke landbouwgebieden met gronden waar professionele landbouw prioritair is:

ten noorden het landbouwgebied te Stroppen

ten westen de landbouwgebieden te Wolvendries en Elbeek

ten zuidwesten het landbouwgebied tussen N203a, Bergensesteenweg en
Edingsesteenweg

ten zuidoosten het landbouwgebied te Berendries
- de bosstructuur van het Kluisbos en de belangrijke open ruimte net ten zuiden hiervan.
De voorgestelde grens loopt langs het stadscentrum met Don Bosco, Stroppen, Sint-Rochus en
het hieraan gekoppelde stedelijke weefsel tot aan N203a, de steenwegontwikkeling ten
noorden van Lembeek, de bedrijvenzones Dassenveld - Hellebroek en de omgeving van het
ziekenhuis. Halle-centrum, Buizingen en Sint-Rochus zijn hierin stedelijke kernen. Essenbeek
en Lembeek worden als woonkernen in het buitengebied voorgesteld.
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 verweefbaar zijn.
Voor het gewenste stedelijk gebied Halle worden volgende ontwikkelingsprincipes voorgesteld.
- Halle moet het kloppend hart worden van de compacte binnenstad waarbinnen de
centrumfuncties worden geconcentreerd, de verschillende wijken terug met elkaar in
contact worden gebracht en een leefbare samenhang wordt gecreëerd door de historische
samenhang met het water wordt hersteld.
- 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 Groebengracht dat 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.
Essenbeek, gelegen in de oostelijke open ruimte, wordt van de stedelijke omgeving gescheiden
door N203 en kent mede hierdoor een zeker zelfstandig karakter. De gemeente wenst het
landelijke en zelfstandige karakter van deze kern te behouden en de voorzieningen op niveau
van de kern verder uit te bouwen. Bovenlokale projecten zijn hierin niet gewenst. Om de
barrièrewerking van N203a te verminderen wenst de gemeente dat het deel tussen N203 en
Nijvelsesteenweg wordt ingetunneld. Halleweg en Nijvelsesteenweg worden verder ontwikkeld
als lokale verbinding tussen Halle-centrum en Essenbeek.

4.

Juridisch-planologische context
4.1. Gewestplan
In het gewestplan Halle-Vilvoorde zijn gebiedsdekkend bestemmingen vastgelegd. Deze
bestemmingen vorm(d)en het juridisch kader voor ontwikkelingen in het verleden en - bij
ongewijzigd beleid - voor toekomstige ontwikkelingen. Door confrontatie van de visie aan dit
planologisch kader zal duidelijk worden in hoeverre en waar herbestemmingen aangewezen
zijn om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
Het gewestplan bestemt woongebied rond de kernen van Halle en Lembeek ten westen van het
kanaal Brussel-Charleroi en in een nagenoeg aaneengesloten woongebied gevormd door SintRochus, Essenbeek en Buizingen - Huizingen ten oosten van dit kanaal. Toekomstige
woonuitbreidingen worden vooral aansluitend bij de westelijke woonwijken voorzien onder de
vorm van woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden en dit zowel bij het stadscentrum
(omgeving Don-Boscowijk en Grote Weide) als bij het woongebied van Lembeek.
De omgeving van Zenne en kanaal Brussel-Charleroi wordt gekenmerkt door een mozaïek van
onderling verweven bestemmingen. Industriegebieden, gebieden voor ambachtelijke
bedrijvigheid, natuurgebieden en buffergebieden komen naast elkaar voor met her en der ook
nog gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen, recreatiegebieden en - ter hoogte van het
centrum van Halle en Lembeek - woongebieden.

uittreksel uit gewestplan en plan de secteur (bronnen: AGIV & mrw.wallonnie.be

Deze ‘harde’ bestemmingen worden omgeven door open ruimte bestemmingen. In het westen
vooral agrarisch gebied met de beekvalleien als natuurgebiedjes en enkel bosrelicten als bos.
In het westen overwegen de groene bestemmingen (natuur, bos). De zennevallei is als
grotendeels als natuurgebied bestemd.
Het plan de secteur, het gewestplan in Wallonië, voorziet langs A8 ten zuiden van de
gewestgrens gebieden voor bedrijvigheid en gemengd economische activiteiten. Het gebied ten
oosten van A8 is nog niet ontwikkeld.

4.2. Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
Er zijn geen gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op het grondgebied van Halle. In het
noorden grenst de gemeente wel ten dele aan het ruimtelijk uitvoeringsplan met de afbakening

van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel, definitief vastgesteld op 16 december 2011.
De afbakening in dit plan volgt in het zuiden Alsembergsesteenweg tussen Brusselsesteenweg
en kanaal en gaat dan noordwaarts ten noorden van de spoorlijn Halle. De grens van het VSGB
valt net ten noorden van Halle. Het grondgebied van Halle valt dus buiten dit gebied.
Tussen Brussel en Halle situeert zich de Zuidelijke Zennevallei. Het beleid zet vooral in op
herstructurering als economische zone, met aandacht voor wonen aan het kanaal en in de
stationsomgevingen. Er worden beperkte bijkomende mogelijkheden voor bedrijventerreinen,
wonen en grootschalige detailhandel bestemd,
In de visie voor het VSGB wordt uitgegaan van een kamstructuur met R0/E19 als drager met
primaire verbindingswegen die korte en directe verbindingen realiseren tussen het
hoofdwegennet en de activiteiten in de kanaalzone. Dit leidt tot een directere ontsluiting wat de
verkeersstromen zo snel mogelijk tot bij het hoofdwegennet brengt. Door de globale aanpak
(voor de gehele kanaalzone) verlaagt dit tevens de druk op N6. Er wordt uitgegaan van een
scheiding van economisch en bewonersverkeer naar het hoofdwegennet. In het kader daarvan
is een nieuwe omleiding rond Lot voorzien die verkeer van de bedrijvenzones Stroppen (Halle)
en Heideveld, Zenneveld en De Gijzeleer (Beersel) naar de oprit Lot leidt.
Op het ontwerp GRUP VSGB was een tracé voor de ontsluitingsweg aangeduid langsheen de
spoorweg tot de Alsembergsesteenweg. Het tracé is echter niet meer opgenomen op het
definitieve GRUP. In het besluit van de Vlaamse regering staat dat bijkomend onderzoek nodig
is vooraleer het tracé verordenend kan worden vastgelegd.
uittreksel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied
rond Brussel, grafisch plan – deelplan1

4.3. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
Op het grondgebied Halle en binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied zijn er twee
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.
- Het provinciaal RUP Colruyt NV (M.B. 17/12/2008) voorziet in de uitbreiding van de
bedrijfssite Hellebroek te Halle - Edingensesteenweg. Het plan ligt met haar randen binnen
het plangebied economische pool A8 , en met name het deelplan Hellebroek.
- Het provinciaal RUP BVBV Dehandschutter (M.B. 17/12/2008) voorziet in de uitbreiding van
de bedrijfssite te Lembeek - Bergensesteenweg in navolging van een positief planologisch
attest. Het plan ligt binnen het plangebied Stasbeek - N6, en met name het deelplan
ontginningsgebied Lembeek.

Daarnaast is er een voorontwerp RUP uitgewerkt (maart 2012) waarin de voormalige camping
Luna langs Alsembergsesteenweg wordt herbestemd naar een gebied voor kleinschalig wonen
en verblijven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee delen. Aangrenzend aan de
straat wordt gekozen voor een klassieke typologie met kleinschalige woningen in gesloten
bebouwing. Op het achterliggende gedeelte wordt ruimte voorzien voor residentiële
woonwagens.

4.4. Bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
Op het grondgebied Halle en binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied liggen de
bijzondere plannen van aanleg opgelijst in onderstaande tabel.
naam BPA
BPA 3. De Bres

status
M.B. 21/06/1994

BPA 5. Parklaan-ZenneVondel

K.B. 07/09/1983
herziening
MB 04.05.1990

BPA 9 Nachtegaallaan

M.B. 07/10/2002

BPA 13 Kruisveld

M.B. 10/03/1994

BPA 14 Recreatiezone "De
Bres”
BPA 19 Wilgenveld

K.B. 07/11/1980

RUP Wilgenveld

M.B. 06/04/1994
opgeheven met
dep. 12/01/2012

BPA 20 Wolvendries

K.B. 06/06/1980

korte beschrijving
Het plan voorziet een zone voor openbare
gebouwen en openbaar nut.
Het plan voorziet woongebied en woongebied met
culturele, historische en/of esthetische waarde,
deels
voor
gemeenschapsvoorzieningen
en
openbare nutsvoorzieningen. De herziening zorgde
voor een gemeenschappelijk ontwerp van de zone
Molenborre.
Het plan voorziet een zone voor woonbebouwing
met aanverwante functies, zone voor gezamenlijk
ontwerp.
Het plan voorziet een zone voor sportuitrusting,
zone voor buffergroen, woonzones.
Het plan voorziet bebouwing, sportgebouw,
sportveld, parking en groen.
Het plan voorziet een zone voor burelen en
kantoren en een bufferzone.
Het RUP voor de uitbreiding van de
kantoorvoorzieningen
wordt
niet
als
referentiesituatie meegenomen.
Het plan voorziet in sociale woningbouw waar het

BPA 22 Windmoleken

K.B. 16/12/1981

BPA 23 De Lamp
BPA 24 Kasteeldomein
Lembeek

M.B. 09/11/1994
M.B. 17/08/1994
herziening
M.B. 28/07/2008

BPA 25 P.C.B. /
Vandenpeereboomstraat
BPA 27 Prinsenbos
BPA 28 Roggemanskaai

MB 15/07/1997
M.B. 24/01/1995
M.B. 17/04/2007

BPA 29 Dassenveld

M.B. 20/08/1996
ged. herz. 1 en 2
M.B. 08/04/2009

BPA 30 Grote Weide

M.B. 27/04/1999
ged. herz. 1
M.B. 16/03/2006

RUP Grote Weide,

opgeheven met
dep. 26 april 2012

BPA 31 Pacha

M.B. 06/10/2000

gewestplan een reservegebied voor woonwijken en
woongebied met landelijk karakter bestemde.
Het plan voorziet een zuiveringsstation, openbare
wegenis, park en pleinen natuurgebied, openbaar
nut - delen liggen in het kleinstedelijk gebied
Het plan voorziet woonbebouwing en buffergroen
Het plan voorziet een zone voor gebouwen met
socio-culturele en/of binnensportfuncties en
parkzone.
De stedenbouwkundige voorschriften herzien zijn
voor de integratie van een zone voor kleinschalige
harde recreatie.
Het plan voorziet een zone voor gezamenlijk
ontwerp en woonbebouwing.
Het plan voorziet woningbouw.
Het plan voorziet zones voor stadsontwikkeling
(woonbebouwing met aanverwante functies,
openbaar nut en stedelijk openbare zones,
dagrecreatie), zones voor kmo en dienstverlening,
parkgebied en natuurgebied.
Het plan voorziet bedrijven voor distributie,
bufferzone met bebossing, zone voor ambachten en
KMO’s
alsook
dienstverleningsgebied.
De
gedeeltelijke herziening maakt inbreiding in functie
van optimalisatie van de bedrijfsterreinen mogelijk.
Het plan voorziet een zone voor ziekenhuis, zone
voor gemengde functies in te richten volgens
gezamenlijk ontwerp, zone voor dienstverlening en
KMO’s, natuurgebied. De gedeeltelijke herziening
voorzag aansluitend een zone voor collectieve
voorzieningen, complementaire stedelijke functies
en wonen.
Het RUP voorziet een verdere uitbreiding van het
ziekenhuis in westelijke richting en bestemt het
gebied rond Groebegracht voor waterbuffering.
Het plan voorziet een zone voor woonbebouwing

BPA 32 Lembeek-Zuid

M.B. 08/05/2000

BPA 33 Lembeek-Noord

M.B. 19/08/1996

BPA 34 ’t Parkske

M.B. 12/05/2006

BPA 35 Kindersana

M.B. 11/05/1999

BPA 36 Lembeek-Dorp

M.B. 05/04/2005

BPA nr.37 Dynastiewijk

M.B. 16/05/2007

BPA nr.39 KFC Avenir
Lembeek
BPA nr.42 Stroppen

M.B. 26/03/2002
M.B. 25/06/2009

BPA nr.44 Informa

M.B. 03/04/2007

BPA nr.45 Druco

M.B. 27/07/2007

BPA nr.46 Nederhem

M.B. 17/04/2007

en aanverwante functies. Voor het gebied is een
herziening in opmaak via een RUP voor de
invulling van het
woongebied waar voorheen een bedrijf was
gevestigd.
Het plan voorziet zone voor industrie, natuur en
groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).
Het plan voorziet zone voor industrie, natuur en
groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).
Het plan voorziet woonbebouwing, natuur- en
groengebieden, openbaar nut, handel en bedrijven
met kantoren.
Het plan voorziet een zone voor renovatie door
restauratie en met nieuwbouw, zone voor open
bebouwing, zone voor parkgebied.
Het plan voorziet een zone voor woonbebouwing
en aanverwante functies, zone in te richten volgens
gezamenlijk
ontwerp
in
functie
van
dorpsherwaardering, zones voor bedrijvigheid,
natuurgebied.
Het plan voorziet in woonbebouwing, bufferzone,
gemeenschappelijk groen, zone voor spoorwegen,
zone voor openbaar nut en zone voor kleinhandel
Het plan voorziet in recreatiegebied.
Het plan
voorziet een woonzone
met
complementaire
functies
en
een
lokaal
bedrijventerrein.
Het plan voorziet een zone voor KMO en een zone
voor buffer.
Het plan voorziet zones voor bedrijvigheid, voor
boomgaard, voor landschappelijk-visuele relatie,
voor buffer en voor spoorweg.
Behalve zones voor wonen, bedrijvigheid, zone
voor openbaar nut en zone voor buffer en zone voor
oeveraanleg voorziet het plan ook in de inrichting

van het gebied. Bij de goedkeuring is de zone voor
parkaanleg met haar voorziene reserveparking uit
het gebied gesloten.
Momenteel loopt een stadsontwikkelingsproject
voor dit gebied.
Eveneens op het grondgebied Halle maar de afbakening van het kleinstedelijk gebied liggen
volgende bijzondere plannen van aanleg.
naam BPA
BPA nr.43 JNP Printing

status
M.B. 01/02/2006

BPA nr.47 Tadema

M.B. 27/07/2007

korte beschrijving
Het plan voorziet zone voor KMO, zone voor
buffer en zone voor boomgaarden.
Het plan voorziet zone voor diensten, parking en
buffer.

4.5. Europese vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden
Op het grondgebied van de gemeente Halle liggen delen van het habitatrichtlijngebied
Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden (BE2400009).
Het kleinstedelijk gebied grenst in het westen aan dit gebied.

4.6. Vlaams ecologisch netwerk
De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Deze afbakening gebeurde volgens de procedure
van het natuurdecreet.
In Halle zijn volgende VEN-gebieden in dit kader aangeduid:
- Hallerbos en omgeving (gebied 510)
- Grote Zenne - Berendries – Maasdalbos (gebied 508).

4.7. Landschap
In de gemeente Halle en gedeeltelijk binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied is
volgende ankerplaats definitief aangeduid:

-

Hallerbos - Lembeekbos -Maasdalbos (M.B. van 4 januari 2013).

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten in het kleinstedelijk gebied zijn:
- het landschap van het kappelletje Ratteput, geflankeerd door twee platanen (R.B. van 31
mei 1948)
- de stadskern van Halle (M.B. van 19 april 1994)
- de Kerksite van Essenbeek met de Sint-Jozef- en Sint-Franciscuskerk, de pastorie en de
kasteelpoort (M.B. 23 februari 2001)
- het dorpsgezicht gevormd door Hof Cottem, twee hoeves en hun omgeving (K.B. van 1 juli
1981).

Definitieve aanduiding van de ankerplaats Hallerbos –
Lembeekbos – Maasdalbos (

Van dit laatste dorpsgezicht ligt enkel het deel ten zuiden van A8 in het kleinstedelijk gebied.
Andere beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten in de gemeente Halle maar
buiten het kleinstedelijk gebied zijn:
- het landschap van het Maasdalbos (M.B. van 11 mei 1983 en gewijzigd met M.B. van 16
augustus 1984), gelegen buiten het kleinstedelijk gebied
- het landschap van het Krabbos (ook Kesterbeekbos genaamd (S.G.B. van 12 juni 1941)
- het landschap van de omgevende velden, bossen en landerijen van het kasteel van
Budingen, de Kasteelhoeve en het Hof te Wedem (K.B. van 12 augustus 1980)
- het dorpsgezicht van de onmiddellijke omgeving van het Hof te Lorik te Beertstraat,
Elbeekdries en Molenstraat (M.B. 12 mei 2005).

4.8. Afbakening van het buitengebied
100

98

83

116

98
77
75

Ter uitvoering van het RSV is een voorbereidend planningsproces doorlopen voor de
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur. De studie geeft aan
welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid terzake de komende
jaren zal opmaken. Rondom de stedelijke ruimte van Halle worden volgende perspectieven
beschreven:
- de herbevestiging van het agrarisch gebied in het landbouwgebied Breedhout - SintPieters-Leeuw - Halle (100)
- de herbevestiging van de agrarische gebieden in het landbouwgebied HerfelingenBogaarden-Bellingen-Pepingen-Beert
- de herbevestiging van het agrarisch gebied in het landbouwgebied Mussenberg (75)
- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan ten behoeve van een optimale verweving van
landbouw, natuur, bos en recreatie te Kluisbos - Krabbos (83)

-

-

de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin het versterken van een aantal bos- en
natuurstructuren alsook het hernemen van een aantal agrarische bestemmingen op het
programma staan te Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos (77)
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de inrichtingsopties worden verankerd
ten behoeve van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als
lijnvormige ecologische infrastructuur door het landbouwgebied en de verweving van
landbouw, natuur en waterberging in de omgeving van Groebegracht - Rollebeek (116).

Met de goedkeuring van het operationeel uitvoeringsplannen zijn de betreffende agrarische
gebieden Breedhout - Sint-Pieters-Leeuw - Halle en Mussenburg beleidsmatig herbevestigd.
De Vlaamse Regering stelt dat binnen deze gebieden gemeentelijke en provinciale
planningsinitiatieven geen betekenisvolle afbreuk mogen doen aan de ruimtelijk-functionele
samenhang van de agrarische macrostructuur. Reden hiervoor is dat de herbevestiging van de
agrarische gebieden deel uit maakt van de uitvoering van de bindende bepalingen van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het zelfde geldt overigens voor de afbakening van de
agrarische en de natuurlijke structuur als geheel.

4.9. Lopende projecten
4.9.1. Project opwaardering A8
Er is een streefbeeld uitgewerkt voor de oplossen van de gevaarlijke punten op A8 en de
omvorming van A8 tot volwaardige autosnelweg. Dit wordt momenteel verder geconcretiseerd
1
in een infrastructuurontwerp . Het project omvat verschillende onderdelen in functie van een
betere doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid:
3.

4.

1.

2.

1. de aanpassing van de knoop R0 - A8 om de verkeersdoorstroming en veiligheid te
verbeteren
2. een herinrichting van A8 ter hoogte van Sint-Rochus waarbij de bestaande kruispunten van
lokale wegen met A8 worden afgeschaft en een intunneling van A8 wordt voorzien

1

Studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle, in opdracht van

AWV

3. een volledige aansluiting van Landingsbaan om de oostelijke ontsluiting van het stedelijk
gebied, de stationsomgeving en de binnenstad te verzorgen
4. een nieuwe knoop A8-N7 die de (onvolledige) op- en afritten aan N7 en N6 vervangt vormt
de zuidelijke ontsluiting van het stedelijk gebied als onderdeel van de kamstructuur; een
nieuwe ontsluitingsweg (N7a) loopt omheen Dassenveld en parallel aan het spoor naar N7
en N6.

4.9.2. BB-net / GEN
Het zogenaamde Gewestelijk Express Net (GEN) vormt een algemeen vervoersconcept voor
de zone van 30 km rond Brussel. Dit GEN is momenteel stapsgewijs in uitvoering. De provincie
formuleerde samen met De Lijn en het Vlaamse Gewest met de opmaak van het RegioNet
Brabant-Brussel (BB-Net) enkele noodzakelijke aanvullingen op dit GEN.
Het station Halle wordt hierin als één van de GEN/BBNet-stations geselecteerd waar de
toevoerlijnen verknopen. Volgende lijnen komen hier (voorlopig) samen:
- de regionale spoorweg¬verbindingen Halle - Diest/Aarschot (S3), Halle - Leuven (S6) en
Ath/Soignies – Dendermonde
- de snelbuslijnen Halle - Leuven (S17), Halle-Wolvertem (S18) en Halle-Ninove (S19).
De snelbuslijn Halle-Brussel via N6 (S26) loopt parallel met een (geplande) spoorbediening. De
meerwaarde van een snelbusdienst wordt afgewogen met de voorgestelde snelbuslijn S18
(Halle-Wolvertem), de treinverbindingen S3 en S7 (beide maken gebruik van spoorlijn 96
tussen Halle en Brussel) en het potentieel in de kanaalzone.

4.9.3. Modernisering van het kanaal naar Charleroi
Voor het kanaal Brussel-Charleroi is in 2010-2011 een streefbeeldstudie voor de modernisering
van het kanaal uitgewerkt in opdracht van W&Z. In 2012 is aansluitend een mobiliteitsstudie
uitgevoerd. De studies hebben geleid tot twee mogelijke scenario’s. Het doel is een aanpassing
van het kanaal en de bruggen zodat de vaarweg geschikt kan zijn voor containervaart in drie
lagen. Tegelijk zal de doortocht in overeenstemming met de karakteristieken van een klasse IVwaterweg kunnen worden uitgebouwd. Dit omvat het verdiepen van de kanaalbodem en het
aanpassen van het waterpeil tussen Halle en Lembeek, het vernieuwen van de sluizen van
Halle en Lembeek en de Zenneduiker te Halle, het aanpassen van de stuw in Lembeek, het
verbreden van het kanaal, het verhogen op andere plaatsen van de bruggen.
uittreksel ontwerp streefbeeld, oktober 2011

Een aanpassing kan mogelijks op volgende vlakken gevolgen hebben:
- verandering van de potenties voor watergebonden transport in Halle
- wijziging van het aantal en de capaciteit van bruggen en oversteken over het kanaal;
mogelijke ruimtelijke impact van een nieuwe vast ‘Zuidbrug’ op het ‘eilandje’ tussen spoor
en kanaal (groene vinger)
- wijziging in de geschiktheid van de kanaaloevers als route voor weg- of fietsverkeer
- wijziging van de relatie tussen bebouwd weefsel en het kanaal.

4.9.4. Project Groebegracht
Het regionaal landschap Zenne Zuun & Zoniën heeft samen met tal van private en publieke
partners waaronder de provincie Vlaams-Brabant een landschapsvisie ontwikkeld voor het
gebied. In de maand juli 2010 zijn hiertoe en aantal visievormingsdagen georganiseerd. In 2012
is voor het gebied een visiedocument opgesteld. Elementen in deze visie die ruimtelijk tot uiting
komen zijn onder andere:
- een open landbouwgebied rond Groebegracht
- opwaardering van de natuur langs de Groebegracht en haar zijbeken
- de ontwikkeling van een natuurlijk overstromingsgebied langs Groebegracht
- een open ruimte corridor tot Ninoofsesteenweg en tot het stadscentrum
- het behoud en de versterking van de “weg-om” met haar kapellen en trage wegen
- een groene buffer rond de bedrijven Dassenveld, Wilgenveld, Druco/Symeta
- een fietsverbinding langs Beertsestraat met de oude tramverbinding als start.
totaalvisie voor de Groebegrachtvallei, regionaal landschap Zenne, Zuun & Zoniën

4.9.5. Project Zuurstof voor de Zennevallei (2011-2014)
Met dit strategische project wil de vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën samen
met vier gemeenten en de VLM structuur brengen in de actuele versnippering van de zuidelijke
Zennevallei. In eerste instantie wil het project een openruimtenetwerk creëren waarbij een
versterking van de natuur- en landschapskwaliteiten, landbouw en recreatief medegebruik een
meerwaarde kunnen bieden voor het wonen en werken in het projectgebied. Daarnaast wordt
ook rekening gehouden met economie, wonen, werken en toerisme.

4.9.6. Nationaal voetbal-wielercomplex
Aansluitend aan het ontginningsgebied Lembeek is op grondgebied van Tubeke een nationaal
voetbalcentrum ontwikkeld. Het voetbalcomplex voorziet in trainingsfaciliteiten en
verblijfsmogelijkheden voor topsportclubs.
Aansluitend wordt de mogelijkheid van een nationaal wielercentrum onderzocht als
nabestemming van het ontginningsgebied op grondgebied Halle. De nationale wielerbond
wenst er haar nieuwe kantoren en trainingsfaciliteiten voor mountainbike en BMX.

4.9.7. Ontwikkelingen in Tubeke
In een informatief gesprek met de gemeente Tubeke werden volgende geplande ontwikkelingen
voorop gesteld met mogelijke impact op Halle:
- de ontwikkeling van een binnenstedelijk woon- en kleinhandelsproject Fabelta Sud
- de herontwikkeling Clabecq (oostelijk van het kanaal) tot een nieuw stadsdeel met
bedrijventerrein en wonen
- de ontwikkeling van de gemengde economische zone Saintes II (60 ha) met een retailpark,
leisure en bedrijven.
Hoewel voor Saintes II een gebied is aangeduid op het plan de secteur, blijkt de ontwikkeling
ervan onzeker.
Daarnaast zijn verschillende kleinere (her)ontwikkelingsprojecten voorzien in Tubeke. Op lange
termijn wordt ook een herontwikkeling van de site Forges de Clabecq (westelijk van het kanaal)
voorzien. Het programma is nog niet bepaald.
Noordelijk omheen de kern van Tubeke wordt de optie van een nieuwe omleiding open
gehouden. Deze moet de ontwikkelingen van Clabecq ontsluiten naar A8 (Hondzocht) zonder
de kern van Tubeke te belasten.

5.

Grensstellende elementen van het buitengebied
De grote aaneengesloten open ruimte structuren van het Pajottenland en Land van Dworp zijn
grensstellend voor het stedelijk gebied. Stedelijke ontwikkelingen zijn er niet wenselijk.
De aaneengesloten open ruimte van het Land van Dworp ligt ten oosten van het kleinstedelijk
gebied. In het noorden behoren het Kluisbos en de omgeving Smeerhout tot het gebied. In het
zuiden loopt dit grensstellend buitengebied door in het gebied rond Vijverbeek – Maasdalbeek
en de Zennevallei tot tegen A8 en het kanaal. Het provinciaal domein functioneert op zich op
een stedelijk niveau, maar wordt niet als onderdeel van het stedelijk gebied Halle beschouwd.
De aangesloten open ruimten van het Pajottenland ligt ten westen van het kleinstedelijk gebied.
De KMO-zone ten westen van de Brusselsesteenweg (Sint-Pieters-Leeuw) wordt niet in het
stedelijk gebied opgenomen. In het afbakeningsproces voor het VSGB werd immers al
geopteerd om dit niet als stedelijke component te beschouwen. Door het open ruimte zicht aan
N6 open te houden wordt het stedelijk weefsel ruimtelijk onderscheiden ten opzichte van de
verstedelijkte Zennevallei (VSGB).

6.

Taakstellingen voor het kleinstedelijk gebied
6.1. Taakstellingen wonen
6.1.1. Taakstelling en behoeften
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) heeft een taakstelling voorop gesteld tot op het
niveau van de provincies. Voor Vlaams-Brabant wordt verder gespecifieerd dat een 50/50verhouding tussen (gemeenten behorend tot het) stedelijk gebied (min. 50%) en (gemeenten
behorend tot het) buitengebied (max. 50%) moet doorwerken in het te voeren beleid. Deze
verhouding volgt uit de geregistreerde verhouding van het aantal gezinnen in 1992. Het
provinciale ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) geeft een doorrekening van de
taakstelling 1992-2007 voor Vlaams-Brabant tot op het niveau van de gemeenten. In eerste
instantie wordt nagegaan in hoeverre deze taakstelling in Halle is gerealiseerd. Mogelijks moet
een inhaalbeweging worden doorgerekend in het te voeren stedelijkgebiedbeleid.
In de herziening van het RSV wordt een nieuwe taakstelling voorop gesteld tot op het niveau
van de provincies voor de periode 2007-2012. Deze taakstelling is gebaseerd op de
gezinsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering. De verhouding 50/50 tussen
stedelijk gebied en buitengebied blijft gelden.
Omdat de planperiode 2007-2012 voorbij is, wordt in het afbakeningsproces verder in de
toekomst gekeken. We hanteren een planperiode tot 2025. Als uitgangspunt hanteren we de
gezinsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering. De doorrekening tot op het
niveau van Halle hanteren we het aandeel van Halle in de totale taakstelling voor de periode
1992-2007 volgens de doorrekening in het RSVB.
Omdat de taakstelling wordt berekend tot op het niveau van de gemeente, wordt deze ten slotte
opgedeeld naar een aandeel voor het stedelijk gebied en een aandeel voor het buitengebied.
Hiervoor hanteren we de verhouding in het aantal gezinnen op 1/1/1992, en dit volgens twee
hypotheses van afbakening van het stedelijk gebied en overeenkomstige groepering van
statistische sectoren.
De berekende taakstelling van het stedelijk gebied is afhankelijk van het gekozen
prognosescenario (sterke of zwakke gezinsverdunning) en de gekozen afbakeningshypothese
van het stedelijk gebied (overeenkomstig het voorstel in het GRS of overeenkomstig het

‘vingerstad’-model). Volgens de rekenresultaten zou de taakstelling zich moeten situeren in de
grootte-orde van 600 tot 850 bijkomende woongelegenheden voor de periode 2010-2025.
Deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan de beschikbare prognosecijfers op het niveau van
gemeenten. Als we deze cijfers doorrekenen tot op het niveau van een stedelijkgebieddeel,
worden stedelijke woonbehoeften ingeschat van 900 tot 1.250 bijkomende woongelegenheden
in de periode 2010-2025.

Stedelijke taakstelling 2010-2025 bij hypothese afbakening cfr. GRS
stedelijke taakstelling Halle - hypothese afbakening cfr GRS

zw ak*

sterk*

67,42%

67,42%
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aandeel huishoudens 1992 in hypothese afbakening stedelijk gebied
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stedelijke taakstelling 2007-2012

56

106
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stedelijke taakstelling 2012-2020

358

391

33

stedelijke taakstelling 2020-2025

194

194

34

totaal stedelijke taakstelling 2007-2025

609

691

Stedelijke taakstelling 2010-2025 bij hypothese afbakening cfr. model ‘vingerstad
stedelijke taakstelling Halle - hypothese afbakening 'vingerstad'

zw ak*

sterk*

80,49%

80,49%
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aandeel huishoudens 1992 in hypothese afbakening stedelijk gebied
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stedelijke taakstelling 2007-2012

67

127
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stedelijke taakstelling 2012-2020

427

466

33

stedelijke taakstelling 2020-2025

232

231

34

totaal stedelijke taakstelling 2007-2025

726

825

6.1.2. Beschikbaar en gepland aanbod in Halle
In hoeverre bijkomend aanbod moet worden voorzien om de stedelijke taakstelling op te
vangen, hangt natuurlijk af van het aanbod dat reeds bestaat en potentieel ook bewoonbaar zal
worden in de periode 2010 - 2025.
Dit beschikbaar aanbod omvat:

-

onbebouwde percelen langs uitgeruste weg die in principe voor woonbebouwing in
aanmerking komen en tijdens de planperiode op de markt worden gebracht of worden
bebouwd
de (min of meer) ingesloten gebieden die volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
via inbreiding prioritair of op korte en middellange termijn te ontwikkelen zijn alsook de
(andere) stedelijke ontwikkelingsprojecten die in het gemeentelijk structuurplan zijn
aangegeven. De nevenstaande afbeelding geeft de betreffende gebieden weer.

-

Dit aanbod komt geleidelijk aan op de markt.
Het geheel van onbebouwde percelen op de markt, inbreidingsgebieden en stedelijke
ontwikkelingsprojecten geeft een aanbod van ca. 1800 tot 2.030 bijkomende
woonmogelijkheden in het stedelijk gebied in de periode 2010 - 2025.

voorraad
op de markt
2010
2010-2012 2012-2020 2020-2025 2010-2025
aanbod in stedelijk gebied op de m arkt 2012-2025
percelen langs uitgeruste w eg op de m arkt (30% per 10 jaar)
j
w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied cfr GRS
1156
69
277
173
520
k
l
m
n

ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen volgens het GRS
o
p
q

w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied als 'vingerstad'

1318

79

voorzien aantal w oningen in te ontw ikkelen inbreidingsgebieden (GRS)
subtotaal in hypothese afbakening stedelijk gebied cfr GRS
698
419
subtotaal in hypothese afbakening stedelijk gebied 'vingerstad'
770
419
voorzien aantal w oningen in andere stedelijke ontw ikkelingsprojecten (GRS)
subtotaal aanbod in andere stedelijke ontw ikkelingsprojecten
706
264
voorzien aantal w oningen in andere randstedelijke ontw ikkelingsprojecten (GRS)
subtotaal bijkomend aanbod in randstedelijke projecten
60
0
totaal aanbod
in hypothese afbakening stedelijk gebied cfr GRS
2560
752
in hypothese afbakening stedelijk gebied als 'vingerstad'
2854
762

6.1.3. Conclusies voor het te voeren stedelijkgebiedbeleid

316

198

593

262
334

698
770

357

621

60

60

896
1067

173
198

1822
2027

Uit de toetsing van de taakstelling t.o.v. het aanbod blijkt dat er een aanzienlijk overaanbod is in
het stedelijk gebied. Dit blijkt zelfs bij toetsing aan de behoefteprognoses die aanzienlijk hoger
liggen. Het berekende aanbod dat voor 2020 op de markt komt is ruim voldoende om de
taakstelling en behoeften tot 2025 op te vangen en kan/zal dus geleidelijker worden ontwikkeld.
Meer dan kwantiteit is kwaliteit het ordewoord bij de realisatie van het woonaanbod.

6.1.4. Sociaal objectief
In het kader van het grond- en pandenbeleid kreeg de gemeente Halle een sociaal objectief
opgelegd van 250 bijkomende huurwoningen voor 2025 en van 119 koopwoningen en 6 sociale
kavels voor 2020. Op dit ogenblik is dit sociaal objectief niet ingevuld.
sociaal objectief
aanbod nulmeting (2008)
sociaal objectief
doelstelling 2025
bijkomend gerealiseerd 2008 - 2012
aanbod 2012
resterend sociaal objectief
bijkomend vergund 2008 - 2012
bron: www.wonenvlaanderen.be

huur (o2025)
aantal
aandeel
1.027
15,20%
250
1.277
38
1.065
212
47

koop (o2020)
aantal
aandeel

kavel (o2020)
aantal
aandeel

119

6

0

0

0

0

7,10%

6.1.5. Woonwagenbewoners
Het behoort tot de taakstellingen voor het kleinstedelijk gebied om ruimte te voorzien voor
woonwagenbewoners. Het betreft zowel standplaatsen voor residentiële woonwagenbewoners
als voor rondtrekkende woonwagenbewoners. Voor Halle bedraagt de totale taakstelling 30
standplaatsen, 15 per type standplaats.

6.2. Taakstelling inzake bedrijven
6.2.1. Taakstelling en behoeften
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) heeft een taakstelling geformuleerd tot op het
niveau van de provincies. Voor Vlaams-Brabant bedraagt deze taakstelling 1.194ha voor de
periode 2007 - 2012. Het gaat om een taakstelling van 1.174ha overgedragen uit de vorige
beleidsperiode tot 2007 en 20ha bijkomende voor de periode geformuleerd in de herziening
van het RSV. Voor Vlaams-Brabant wordt verder gespecifieerd dat een 71 tot 74% van deze
taakstelling moet worden ingevuld door lokale en regionale bedrijventerreinen in de

economische knooppunten. De doorrekening naar onder andere de kleinstedelijke gebieden
gebeurt op provinciaal niveau.
Het RSV voegt toe aan deze taakstellingen dat het richtcijfers betreft. Initiatieven inzake
intensivering, gekaderd binnen zorgvuldig ruimtegebruik kunnen de ruimtebehoefte sterk doen
dalen. Des te meer nieuwe planningsinitiatieven kunnen leiden tot het gebruik van een lagere
ruimtequotiënt, des te meer het streefcijfer niet beschouwd moet worden als vaste kwantitatieve
doelstelling. In de berekening is geen rekening gehouden met de mogelijkheden van zuinig
ruimtegebruik. Daarnaast vraagt het RSV ook de focus te leggen op activeringsmaatregelen
van bestemde bedrijventerreinen. Het structuurplan kondigt aan dat in het economisch
instrumentarium prioriteit zal uitgaan naar activeringsmaatregelen voor bestemde bedrijventerreinen met problemen op het vlak van leegstand, hergebruiksmogelijkheden, slapende
reserves of traag in werking tredend aanbod, sanering, reconversie, herstructurering en
transformatie.
Het ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant (RSVB) herformuleert deze
taakstelling naar 461ha voor de kleinstedelijke gebieden, waarvan 261ha reserve. Voor het
kleinstedelijk gebied Halle resulteert dit in een taakstelling van minimaal 15ha en maximaal
30ha bijkomend te bestemmen bedrijventerrein.
Het stadsbestuur heeft in haar structuurplan uitdrukkelijk gesteld dat ze op korte en
middellange termijn geen nieuwe grootschalige bedrijventerreinen wenst in te planten, andere
dan reeds bestemd (gewestplan, BPA’s) of voorgesteld in het gemeentelijk structuurplan.
Beperkte uitbreidingen van bestaande bedrijvenzones kunnen wel. Een optimaal gebruik van
bestaande bedrijvenzones is de prioriteit.
Het provinciebestuur wenst van de taakstelling uit het RSVB te vertrekken. Om effectief aanbod
aan bedrijventerreinen te creëren wordt prioritair gewerkt vanuit een kwalitatieve insteek,
namelijk door bestaande on- en onderbenutte bedrijventerreinen te (her)ontwikkelen.
Bijkomend aanbod kan worden voorzien door optimalisatie van bestaande terreinen en
eventueel beperkte uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.
Daarnaast moet onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor bijkomende nieuwe
ontwikkelingen van bedrijventerreinen.

6.2.2. Beschikbaar en gepland aanbod in Halle
In volgende tabel wordt een overzicht gegeven per terrein. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen:
- onbenutte percelen in eigendom van aanpalende bedrijven en beschouwd als strategische
reserve van die bedrijven
- direct vermarktbare percelen en bijkomend aanbod door nieuwe projecten in ontwikkeling
- problematische onbenutte percelen die moeilijk vermarktbaar zijn omwille van
ontsluitingsproblemen, door private of publiek rechterlijke problemen enzovoort
Het betreft een inschatting van de oppervlakte op basis van verschillende bronnen en een
momentopname.
type aanbod
bedrijventerreinen
kleinhandel
kantoren

strategische reserve
14 ha
---

direct vermarktbaar en
nieuwe projecten
3 ha
15.000 m²
30.000 m²

problematisch aanbod
17 ha
---

6.2.3. Conclusies
Uit de evaluatie van het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen in en rond het kleinstedelijk
gebied Halle blijkt dat het problematisch aanbod, 17ha . Daarnaast is er nog 14ha die als
strategische reserve van individuele bedrijven moet worden beschouwd. Samen gaat het met
andere woorden over om en bij de 30ha aan gronden binnen bestaande bedrijventerreinen die
momenteel niet in gebruik zijn.
Activeren van dit aanbod kan - in de geest van het RSV - een belangrijk deel van de oplossing
zijn om invulling te geven aan de taakstelling die is geformuleerd. De terreinen te LembeekNoord omvatten zowat de helft van dit gebied. Het betreft voor de helft terreinen waar een
verplichting tot watergebonden activiteiten op rust, maar waarvoor de infrastructuren daartoe
ontbreken en voor de helft de strategische reserve van één enkel bedrijf.
Daarnaast zijn er ook kleinere terreinen zoals het terrein van ca. 2 ha te Suikerkaai-oost
(eilandje), dat door de oppervlakte, de vorm en de ligging niet geschikt is voor bedrijvigheid.

Andere percelen worden stelselmatig ingenomen door kleinhandel of specifieke stedelijke
functies.
De mogelijkheden voor kleinhandel (’t Parkske en Arkenvest) en voor kantoren (Wilgenveld)
zijn in ontwikkeling.

B.

Het kleinstedelijk gebied Halle

1.

Gewenst stedelijk gebiedbeleid
1.1. Krachtlijnen
Dé uitdagingen voor het stedelijk gebied Halle zijn:
- de resterende kwaliteiten vrijwaren en werk maken van een kwaliteitsverbetering
- de rol als kleinstedelijk centrum handhaven.
In het stedelijk gebied Halle wordt prioriteit gegeven aan een kwaliteitsbeleid, veeleer dan een
louter kwantitatief aanbodbeleid. Door te werken aan de herkenbaarheid van Halle met een
eigen identiteit, aan de aantrekkelijkheid en aan het goed functioneren, blijft het kleinstedelijk
gebied ook in de toekomst aantrekkelijk om te wonen, te werken, en te bezoeken.
De uitgangsvisie voor het kleinstedelijk gebied Halle kan worden samengevat in volgende
aspecten: een stad in de open ruimte, bereikbaar en leefbaar en een divers en samenhangend
stedelijk gebied.

1.1.1. Halle, een stad in de open ruimte
De open ruimte structuren rond Halle zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit: het
Pajottenland, het land van Dworp en de Zenne. Ze zijn ook belangrijk voor het woonklimaat in
de stad en voor Halle als toeristisch-recreatief centrum.
Deze open ruimte structuren moeten gevrijwaard blijven van verstedelijking. Stad en open
ruimte moet zoveel mogelijk in contact met elkaar worden gebracht. Stedelijke ontwikkeling
gebeurt prioritair door verdichting binnen het bestaande weefsel en het optimaal benutten van
beschikbare voorraden.
Hiermee wordt afgestapt van het compacte stadsmodel als absolute premisse. Alhoewel
nabijheid een belangrijke randvoorwaarde is voor wonen, handel, diensten en voorzieningen,
kunnen selectief een aantal andere ontwikkelingen op plekken worden voorzien waar de
wisselwerking met gelijkaardige stedelijke functies groot is en de impact op de open ruimte zowel wat betreft het functioneren van de open ruimte functies als het belang van de open
ruimte voor de stedelijke identiteit en het stedelijk functioneren - minder groot is.

1.1.2. Halle bereikbaar en leefbaar
De bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid in Halle zijn problematisch. Daarom moet gewerkt
worden aan een betere, indien nodig een aangepaste, verkeersstructuur én een doorgedreven
locatiebeleid worden gevoerd.
1

In de toekomstige ontwikkeling van Halle wordt het STOP-principe gehanteerd. Stimuleren van
het gebruik van alternatieven voor het wegverkeer, is een manier om de verkeersdruk en –
leefbaarheid (met inbegrip van de verkeersveiligheid) in Halle te verbeteren.
Nieuwe stedelijke ontwikkelingen kunnen op plekken die goed bereikbaar zijn met alternatieven
voor de auto (te voet, fiets, openbaar vervoer). Bestaande sterk verkeersgenererende stedelijke
functies worden desgevallend beter bereikbaar gemaakt met de fiets en/of het openbaar
vervoer. Ook nabijheid van stedelijke functies onderling (wonen – centrum, werken – centrum,
grootschalige – kleinschalige handel…) versterkt het stedelijk functioneren en beperkt het
aantal autoverplaatsingen. Een goede bereikbaarheid van grootschalige stedelijke functies en
bedrijvenzones via de weg zal nodig blijven, maar dit kan niet ten koste gaan van de
verkeersleefbaarheid, de doorstroming van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid op
belangrijke fietsassen. Daar moet rekening mee worden gehouden bij het aanduiden van
plekken voor nieuwe ontwikkelingen.

1.1.3. Halle, een divers en samenhangend stedelijk gebied
De opeenvolgende ontwikkelingen in Halle hebben geleid tot een lappendeken van
verschillende buurten en zones in het stedelijk gebied. Ze hebben elk eigen kenmerken,
kwaliteiten en potenties. De onderlinge samenhang is echter niet groot.
Het ruimtelijk beleid streeft naar het behoud en versterking van de eigen kwaliteiten van elk van
de onderdelen van de stad. Nieuwe ontwikkelingen moeten zich met zorg inpassen in hun
omgeving. De ruimtelijke samenhang van het stedelijk wordt verbeterd door wat nu barrières en

1

Toepassen van het STOP-principe betekent in het kader van stedelijke ontwikkelingen prioriteit leggen in de

bereikbaarheid voor stappers, trappers en openbaar vervoer. Personenwagenverkeer komt pas als laatste alternatief.

ingesloten ‘restruimtes’ zijn om te vormen tot ruimten die zowel functioneel als visueel
verbindingen leggen in het stedelijk weefsel.

1.2. Ruimtelijke concepten
1.2.1. Open ruimte: grensstellend en doordringend tot in de stad
De contactzone tussen het bebouwd weefsel en de open ruimte wordt zo groot mogelijk
gehouden. Open ruimte vingers dringen daarom door tussen het verstedelijkte weefsel. Open
ruimten die doordringen tot in het hart van de stad maken de stad herkenbaar als een stad in
de open ruimte en zorgen voor rust- en groengebieden – en dus woonkwaliteit – voor de
verschillende wijken in de stad. Ze zijn grensstellend voor ‘harde’ stedelijke ontwikkelingen
maar wel van belang als gebieden voor recreatief medegebruik door de stadsbewoners. Vanuit
en doorheen de stad worden die open ruimte gebieden toegankelijk. De ecologische barrière
tussen de grote open ruimte structuren blijft dankzij deze open ruimte vingers en stedelijk groen
nog enigszins beperkt.
Als stad in de open ruimte zijn deze open ruimte en open ruimte vingers ook identiteitsbepalend
voor de stad en moeten open ruimte zichten van op de stedelijke verkeersinfrastructuren
gevrijwaard blijven en kwaliteitsvol zijn. Kwaliteitsvolle ruimtelijke overgangen tussen bebouwd
weefsel en open ruimte bepalen mee het beeld van Halle als een mooie stad in de open ruimte.

open ruimte: grensstellend en doordringend tot in de stad

Ruimtelijk vertaalt dit zich als volgt.
- Het Pajottenland, het Land van Dworp en de Zennevallei vormen de hoofdstructuur van de
gewenste open ruimtestructuur. Grensstellende open ruimten zijn: het landbouwgebied aan
Breedhout / Stroppen (noordwesten), het open ruimte gebied rond de Groebegracht
(westen), het open ruimte gebied rond de Stasbeek (zuidwesten), het open ruimte gebied
rond Lembeekbos (zuiden), het open ruimte gebied ten oosten van R0 (oosten).
- Open ruimte vingers dringen door tussen het verstedelijkte weefsel. Het zijn veelal nog
grote gebieden die van belang zijn als landbouwgebied en worden gestructureerd door vrij
sterke reliëfgradiënten rond beekvalleien.
- Recreatief medegebruik van de open ruimte vingers en zichten op de open ruimten zorgen
dat dit unieke karakter blijft bestaan. Volgende zichten zijn het meest belangrijk om Halle
als stad in de open ruimte te ervaren en zijn te vrijwaren: zicht naar open ruimte gebied
Stroppen van op Brusselsesteenweg, zichten op het Pajottenland van op A8 en van op de
nieuwe ontsluitingsweg omheen Dassenveld, zichten van uit A8 en N7 op ingesloten

-

landbouwgebieden Prinsenbos en Meerbeek, zicht op het open ruimte gebied Kleine Beek
en Kluisbos van uit N203, zicht van op N6 op het open ruimte gebied rond de Stasbeek.
De landschappelijke kwaliteit van de open ruimte wordt mee bepaald door de omgevende
bebouwing. Grootschalige bedrijfsomgevingen hebben de grootste visuele impact. Vooral
de bedrijventerreinen van Wilgenveld en Dassenveld (ten opzichte van de open ruimte rond
Groebegracht en Pajottenland) en de omgeving van Lembeek Noord en Lembeek Zuid (ten
opzichte van Zennevallei) moeten met zorg worden ingebufferd.

1.2.2. Zennevallei als groene ruggengraat
De Zennevallei wordt een identiteitsbepalende publieke groene ruimte in de verstedelijkte
Zennevallei in het algemeen en het stedelijk gebied Halle in het bijzonder. De toegankelijkheid
en het contact tussen het stedelijk weefsel en de Zennevallei moet worden verbeterd. De
Zennevallei is ook de ruggengraat voor ecologische verbindingen doorheen de verstedelijkte
omgeving naar de omgevende open ruimte gebieden.
-

Zennevallei als groene ruggegraat

-

De Zennevallei en (de aanpassing van) het kanaal moeten zorgen voor een afdoende
waterbeheersing, zodat het overstromingsrisico in het stedelijk gebied wordt beperkt.
Het waterlopennetwerk in de open ruimte vingers en door heen het stedelijk gebied wordt
versterkt tot een goed functionerende natte structuur. Daartoe worden de mogelijkheden
voor watergebonden natuur in de valleien versterkt. De onderlinge samenhang wordt
verbeterd door barrières minder hard te maken of weg te nemen.
Voor natuur in de bossfeer wordt gestreefd naar een droog netwerk. Tussen geïsoleerde
boszones worden zones als stapsteen ingericht. Een droge natuurverbinding tussen
Kluisbos en Zenne is wenselijk. Een nieuw stedelijk park over de ingetunnelde A8 kan deze
rol vervullen.

1.2.3. Nieuwe publieke ruimten als bindmiddel in het stedelijk weefsel
Toepassen van STOP-principe betekent voor voetgangersverkeer de nabijheid van functies en
het verbeteren van de oversteekbaarheid van barrières in het stedelijk weefsel. De
bewandelbare schaal van de binnenstad als uitgangspunt genomen. Infrastructuren worden
beter oversteekbaar gemaakt. Door (her)inrichting wordt de publieke ruimte een verbindende
ruimte in het weefsel, waardoor het stedelijk gebied terug sterker samenhangt en beter
functioneert. Deze kwaliteitsvolle publieke ruimten geven een nieuwe stedelijke sfeer die op

zich weer aantrekkelijk is als vestigingslocatie voor stedelijke functies (wonen, kleinhandel,
voorzieningen).
Mogelijke en wenselijke nieuwe publieke ruimtes zijn:
- het dek van de ingetunnelde A8
- Demaeghtlaan
- Alsembergsesteenweg
- N6 (Bergensesteenweg) tussen Lembeek-dorp en woonlob Lembeek

1.2.4. Zennevallei /Kanaal als centrale fietscorridor
nieuwe publieke ruimten als bindmiddel

Wat betreft het fietsverkeer wordt gewerkt aan goed functionerende fietsroutes. Het reliëf in
Halle werkt enigszins remmend voor een veralgemening van het gebruik van de fiets. De
noordzuidgerichte Zennevallei en kanaal en de spoorwegzates hebben het minste verval. Als
structuurdrager voor het stedelijk gebied Halle en een veel ruimere omgeving is het complex
van kanaal, Zenne en spoorwegen dan ook ideaal als centrale fietscorridor.
Deze wordt aangevuld met een aansluiting op het voorziene park op de ingetunnelde A8. Hier
worden verbindingen gelegd tussen de stations, de verschillende tewerkstellingsgebieden, de
woonlobben, het stadscentrum en het hinterland. Deze assen zouden moeten functioneren als
zogenaamde G-routes (Groen Route), zoals gesuggereerd door de werkgroep Trage Wegen
Zuid-West Brabant. Door het aangename verkeersveilige en groene karakter zijn ze populair bij
fietsers en voetgangers, zowel voor functionele verplaatsingen als voor in de vrije tijd
Aanvullend zijn er de fietsassen uit het oostelijke en westelijke hinterland en binnen het
stedelijk gebied zelf: Ninoofsesteenweg, Nijvelsesteenweg, Edingensesteenweg, Bergensesteenweg, C. Verhavertstraat, De Kerckhove D’Exaerdestraat, Halleweg en Biezeweide. Op
deze assen weegt de bereikbaarheid met de fiets mee in de afweging van mogelijke nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen mogen er echter niet ten koste gaan van het
functioneren van de fietsas (bv. qua veiligheid).
Zennevallei / Kanaal als centrale fietscorridor

1.2.5. Een locatiebeleid op basis van het openbaar vervoersnetwerk
De bediening met het openbaar vervoer is algemeen beschouwd goed. Het station van Halle is
een belangrijk knooppunt in de regionale en stedelijke openbaar vervoersassen én een
belangrijke poort naar de binnenstad voor openbaar vervoersgebruikers. De stations van
Lembeek, Buizingen en Huizingen vervullen een aanvullend een belangrijke rol in relatie tot het

Brusselse. De nabijheid (loopafstand) en goede bereikbaarheid van de stations voor
voetgangers en fietsers is primordiaal. Dit vertaalt zich in een locatiebeleid nabij stations en
fietsroutes.
Een betere doorstroming van het openbaar vervoer op het wegennet verhoogt de
aantrekkelijkheid om het openbaar vervoer te gebruiken. Dit vergt ingrepen in het wegverkeer
om de verkeersdruk te verminderen op de belangrijke openbaar vervoersassen.
Vooral de as Demaeghtlaan-Suikerkaai-Stationsplein, met de moeilijke knooppunten ter hoogte
van Bevrijdingsplein en Bospoortbrug, moet worden ontlast van autoverkeer.

het openbaar vervoersnetwerk als basis
voor een locatiebeleid

Ook de ‘steenwegen’ zijn belangrijke assen voor het openbaar vervoer naar en binnen het
stedelijk gebied. Met het huidige openbaar vervoerssysteem als uitgangspunt richt het
locatiebeleid zich op:
- de ruime omgeving van station Halle
- de omgeving van de stations Lembeek, Buizingen en Huizingen
- de zeer goed bediende zuidwestelijke buscorridor A. Demaeghtlaan – Suikerkaai
- de buscorridors langs N6, N28, N7, d’Exsaerdestraat en Alsembergsesteenweg.

1.2.6. Een duidelijk onderscheid tussen verbindende wegen en ontsluitende wegen.
De goede ontsluiting van Halle moet worden verzekerd door een duidelijk onderscheid tussen
verbindende wegen en ontsluitende wegen.
Ingrepen kunnen niet los worden gezien van het wegennet op macroniveau. In het kader van
het afbakeningsproces voor het VSGB is een kamstructuur met R0/E19 als drager met primaire
verbindingswegen voorop gesteld. De ontwerpen die gemaakt zijn voor de opwaardering van
A8 trekken deze visie grotendeels door tot Halle. Uitgaand van deze visies, is volgend
wensbeeld voor het stedelijk gebied Halle ontwikkeld.
- RO/E19 en A8 fungeren als volwaardige hoofdwegen en zijn ruggengraat van de
kamstructuur en de primaire toegangswegen voor het stedelijk gebied die de kamstructuur
vervolledigen.
- Een nieuwe afleidingsweg Brusselsesteenweg - Lot (zoals voorzien in de visie voor het
VSGB van de Vlaamse overheid) en Alsembergsesteenweg fungeren als noordelijke
aftakking naar Halle. De afleidingsweg Brusselsesteenweg - Lot doet dienst voor
economisch verkeer. Alsembergsesteenweg wordt zo gevrijwaard van verkeer van en naar
het openbaar vervoersnetwerk als basis
voor een locatiebeleid

-

-

-

de bedrijvenzones aan N6. Hierdoor stijgt de verkeersleefbaarheid in Buizingen aanzienlijk.
De ontsluiting is weliswaar niet verordenend vastgelegd in het gewestelijk RUP voor de
afbakening van het VSGB omdat bijkomend onderzoek nodig blijkt. Alsembergsesteenweg
blijft hoe dan ook de ontsluitingsweg voor de noordelijke woonlobben van het stedelijk
gebied naar het hoofdwegennet. Het afsluiten van de op/afrit Alsembergsesteenweg lijkt
niet wenselijk, want deze ontsluit ook een heel gebied ten oosten van R0.
De oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied wordt verbetert. Verder onderzoek moet
uitwijzen in hoeverre Landingsbaan een volwaardige rol als stedelijke toegangsweg vanuit
het hoofdwegennet kan vervullen. Dit moet de leesbaarheid van de stedelijke ontsluiting
verbeteren, de verkeersleefbaarheid in Sint-Rochuswijk laten stijgen, het stationsplein
minder sterk belasten ten voordele van het openbaar vervoer én de bereikbaarheid van
stationsomgeving en binnenstad met de wagen garanderen.
Er komt een nieuwe zuidelijke ontsluiting van het stedelijke gebied. De nieuwe aansluiting
van N6 en N7 op A8 omheen Dassenveld (zoals voorzien in het project A8) speelt hier op
in.
De aansluiting van het zuidelijke deel van N6 naar op/afrit Hondzocht (zoals voorzien in het
project A8) wordt verbeterd.

Op het hoofdwegennet en de primaire verbindingen primeert de doorstroming. Bijkomende
aansluitingen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. De capaciteit van de aansluitingen
op het hoofdwegennet zijn grensstellend voor verdere ontwikkelingen. Het aanpassen van de
wegenstructuur mag echter niet leiden tot bijkomend sluipverkeer dat de bereikbaarheid en/of
de leefbaarheid in het gedrang brengt.

Verknopingsgebieden als bindmiddel met een nieuwe
dynamiek

Brusselsesteenweg,
Nijvelsesteenweg,
Bergensesteenweg,
Edingensesteenweg
en
Ninoofsesteenweg worden beschouwd als verzamelwegen op stedelijk niveau en lokale
verbindingen met het directe ommeland. Op deze stedelijke verzamelwegen primeert de
verkeersleefbaarheid. Waar fiets- en openbaar vervoersroutes met deze wegen samenvallen,
geldt het STOP-principe. Om sluipverkeer te voorkomen en het gebruik van alternatieven voor
het wegverkeer te stimuleren, moet de doorstroming van het autoverkeer er niet te vlot
verlopen. De inrichting van deze wegen wordt hierop afgestemd. Demaeghtlaan-Suikerkaai is
een stedelijke verzamelweg met een bijzonder statuut. De oversteekbaarheid, de
verkeersleefbaarheid voor aanpalende stedelijke voorzieningen en het functioneren als
openbaar vervoerscorridor zijn er heel belangrijk. Bovendien moet hier ook sterk worden
ingezet op het creëren van een aangename publieke ruimte.

1.2.7. Verknopingsgebieden als bindmiddel met een nieuwe dynamiek
Zowel in en aansluitend bij het noorden als ten zuiden van de binnenstad liggen gebieden waar
verschillende onderdelen van de stedelijke structuur bij elkaar komen. Voorgestelde ingrepen in
het wegennetwerk zullen er nieuwe dynamieken creëren. Er doen zich nu al
herstructureringstrends voor en er zijn ingrepen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen kwantitatief maar vooral kwalitatief - gewenst. In plaats van ‘restgebieden’ waar de
verschillende stedelijke structuren elkaar raken, moeten het gebieden worden waar de
verschillende stedelijke structuren verknopen en de basis vormen voor synergie.

1.3. Gewenste ruimtelijke structuur
De krachtlijnen van visie en de ruimtelijke concepten werden in de visienota uitgewerkt voor elk
van de ruimtelijk deelstructuren. Voor de verschillende deelstructuren is er een vertaalslag naar
verschillende beleidselementen die de gewenste ruimtelijke structuur mee moeten vorm geven.
Tevens zijn acties en strategische projecten voor de verschillende deelstructuren bepaald.
De visie en uitgangspunten vormen een kader om ruimtelijke potenties voor nieuwe stedelijke
ontwikkelingen af te toetsen. Voor alle potentieel beschikbare (onbebouwde) ruimten is
onderzocht en overlegd in hoeverre en voor welke stedelijke ontwikkelingen ze in aanmerking
komen. Elk gebied werd afgetoetst aan de visie. Voor een aantal gebieden werden de
mogelijkheden door ontwerpend onderzoek verder onderzocht. Finaal is een programma
uitgewerkt met mogelijke deelplannen voor het RUP. Dit programma is verder onderzocht met
de milieueffectenrapportage.
Visie en concrete ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn vertaald in een samenhangende
gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied Halle, zoals samengevat op
bijgevoegde kaart.
De legende van deze kaart omvat als het ware de programma-elementen van het
stedelijkgebiedbeleid voor Halle. In de volgende tekst zijn de bijhorende visie- en
beleidselementen samengevat. Voor een uitgebreide uiteenzetting wordt naar de visienota
verwezen.

gewenste ruimtelijke structuur
provincie vlaams brabant - afbakening stedelijk gebied halle

grensstellend open ruimte gebied

consolideren bestaande
kleinhandelscluster

gemengde stedelijke open ruimte

uitbreiden kleinhandelscluster

zennevallei

nationale sportcluster

open ruimte corridor | zicht

mogelijk te ontwikkelen nieuwe
woonprojecten

groene open ruimte vinger met
recreatief medegebruik

strategisch project ifv
bereikbaarheid en leefbaarheid
stedelijk gebied

nieuw stedelijk park
bijkomende voetgangers- en fietsbrug

verbeterde verbinding

provinciaal domein

bijkomende fietsverbinding
herstructurering Demaeghtlaan
stadsontwikkeling Possozplein
zorgcampus
doortrekkersterrein
multifunctionele stedelijke ontwikkeling
landingsbaan
multifunctionele herontwikkeling
Bergensteenweg noord
optimaliseren bestaande bedrijventerreinen
uitbreiding bedrijventerrein van
beperkte omvang
verder te onderzoeken
alternatieven voor uitbreiding
bedrijventerrein
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1.4. Programma-elementen voor het stedelijk gebiedbeleid
1.4.1. Elementen van het open ruimtebeleid voor het kleinstedelijk gebied
1.4.1.1.Grensstellende open ruimten als onderdelen van het buitengebied
De grensstellende open ruimten zijn onderdeel van het buitengebied. Net zoals de open
ruimten in het stedelijk gebied spelen ze een belangrijke rol als open ruimte voor het stedelijke
woonklimaat en de identiteit van het stedelijk gebied Halle. Landbouw en natuur en het
landelijk karakter van de open ruimte zijn evenwel bepalend voor de invulling van het gebied.
Het beleid hiervoor kadert binnen het buitengebiedbeleid.
In het noorden behoort noordelijke gedeelte van het reservegebied voor woonwijken aan de
voetbalterreinen Stroppen tot de grensstellende open ruimten.

1.4.1.2.De Zennevallei als groene ruggengraat, hierin ondersteund door een groene
open ruimte vinger ten oosten van het kanaal
De Zennevallei is een identiteitsbepalende factor voor en groene ruggengraat door het
kleinstedelijk gebied. In diverse BPA’s en het gewestplan is de vallei reeds als natuur- of
groengebied bestemd. Het te voeren beleid situeert zich op volgende vlakken:
- vrijwaren van de Zennevallei als groene ruggengraat en bijkomende ruimte voor de vallei
creëren in nieuwe (stedelijke) projecten (Possozplein, herstructurering bedrijventerreinen
Lembeek Noord en Lembeek Zuid)
- versterken van de natuurlijke structuur en het waterbergend vermogen
- verbeteren van de toegankelijkheid voor recreatief medegebruik
- creëren van kwalitatieve overgangen tussen Zennevallei en aanpalende nieuwe
bouwprojecten.
Aan de oostzijde van het kanaal dringt een groene open ruimte vinger vanuit de Zennevallei
binnen tot in het stedelijk gebied. Het is een begeleidende open ruimte langsheen het kanaal
als belangrijke recreatieve as. Deze open ruimte vinger is grotendeels bestemd als
buffergebied (gewestplan) en groengebied (BPA Dynastiewijk). Dit wordt behouden. Het
beboste gebiedje tussen kanaal en spoorweg is nu bestemd als KMO-gebied en wordt
herbestemd naar groengebied met mogelijkheid tot recreatief gebruik.

In de huidige versie van het streefbeeld voor de verbreding en verdieping van het kanaal is een
scenario opgenomen waarbij de Bospoortbrug een beweegbare brug wordt en een nieuwe
vaste brug (de Zuidbrug) over het kanaal wordt aangelegd. Er is nog geen duidelijkheid of en
hoe dergelijke brug in een duurzaam stedelijk mobiliteitssysteem kan worden ingepast.

1.4.1.3.Gemengde stedelijke open ruimte gebieden Kluisbos - Kleine Beek en
Warande
De stedelijke open ruimten zijn gebieden met een open en multifunctioneel karakter. Het
recreatief medegebruik is er belangrijk. 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, grondgebonden beroepslandbouw en hobbylandbouw.
Warande is een park omgeven door de stedelijke ruimte. De ontwikkeling als gemengde
stedelijke open ruimte zal in de eerste plaats vanuit deze stedelijke context worden beschouwd.
Het gebied Kluisbos - Kabbos heeft een grote natuurlijke en landbouwwaarde. Het is de
bedoeling de stedelijke ontwikkelingen hierin in te passen. Het gebied krijgt een buitengebiedbeleid, evenwel zonder de wisselwerking met en het belang voor het kleinstedelijk gebied uit
het oog te verliezen.
Het stedelijke open ruimte gebied rond Kluisbos - Kleine beek bepaalt mee het beeld van Halle
als stad in de open ruimte. Daarom wordt het zicht van op A8 en Landingsbaan over het gebied
gevrijwaard.
Hetzelfde geldt voor de open landbouwruimte langs Brusselsesteenweg. In het BPA Stroppen
is dit gebied reeds als landbouwgebied bestemd. Het gebied behoort tot de grensstellende
open ruimte en wordt deel van het buitengebied.

1.4.1.4.Open ruimte vingers Prinsenbos – Meerbeek, Stasbeek en Groebegracht
A
B
C

Drie westelijke open ruimte vingers worden ontwikkeld als contactzone van het kleinstedelijk
weefsel met het Pajottenland. Ze dringen door tussen het bebouwde stedelijke weefsel en
worden daar deel van de stedelijke identiteit van Halle.
Ten westen van Demesmaekerstraat behoort het landbouwgebied rond Groebegracht (A) tot de
grensstellende open ruimte van het Pajottenland. Druco wordt er in de open ruimte

geïntegreerd in het kader van het buitengebiedbeleid. Verdere uitbreiding dan de huidige
mogelijkheden is niet wenselijk. Ten oosten van Demesmaekerstraat dringt de open ruimte het
stedelijk weefsel binnen, tussen ziekenhuis en Wilgenveld. De open ruimte mengt zich in het
stedelijk functioneren als waterbuffer, als decor voor het ziekenhuis en de identiteitsbepalende
kapelletjesbaan “Wegom” en als kwaliteitsvolle open ruimte bij het wonen. Voorlopig blijft het
noordelijke deel van het woonreservegebied (omgeving SK Halle) open ruimte en op langere
termijn (vanaf ca. 2025) blijft dit een mogelijke reserve voor woonontwikkeling voor zover er dan
nood zou zijn aan bijkomende ruimte voor wonen.
De open ruimte vinger Prinsenbos - Meerbeek (B) bepaalt mee het landelijke karakter rond N7
en de omgeving van de woonlob Lembeek. Het is een waardevol aaneengesloten landbouwareaal dat als agrarisch gebied is bestemd. Ten westen van de nieuwe aansluiting A8 met N7a
garandeert de open ruimte de specifieke kwaliteiten van het weefsel rond Prinsenbos en
Europalaan. Het gebied geeft mee vorm aan het valleigebied van Hellebeek dat doordringt tot
N6. Om de open ruimte te behouden volstaat het de landbouwbestemming te behouden.
Door een brede open ruimtecorridor omheen Stasbeek van N6 tot N7 in het zuiden, wordt het
stedelijk weefsel ruimtelijk onderscheiden ten opzichte van de grootschalige (bedrijfs)ontwikkelingen in Tubeke. De beek is het open ruimte kader voor de woonlob Lembeek Cité.
Het oostelijke deel van de vallei van Stasbeek (C) is bestemd als woonreservegebied en
ontginningsgebied met nabestemming landbouw. Het is de bedoeling dat de open ruimte
corridor doorloopt tot Bergensesteenweg, dat de groenstructuur rond Stasbeek wordt
gevrijwaard en dat de ruimtelijke relatie met de open ruimte omheen Stasbeek wordt versterkt.
Hiertoe wordt tussen de open ruimte omheen Stasbeek en de wielercluster een kwaliteitsvolle
landschappelijke overgang gecreëerd en krijgen waardevolle groenstructuren een groene
bestemming.

1.4.2. Infrastructurele ingrepen voor het kleinstedelijk gebied
1.4.2.1.Bijkomende verbindingen voor voetgangers en fietsers
Voor voetgangers en fietsers zijn volgende ingrepen belangrijk:
- een bijkomende voet- en fietsbrug tussen de binnenstad en de stationsomgeving om de
barrièrewerking van kanaal en sporen te milderen
- een snelle, duidelijk leesbare, functionele en vooral veilige fietsverbinding tussen het station
en de bedrijvigheid rond Dassenveld - Wilgenveld om een modal shift te bewerkstelligen.

Een concreet tracé voor de fietsverbinding is onderwerp van verder onderzoek en overleg en is
momenteel niet bepaald. Behalve voor comfort, snelheid en verkeersveiligheid is ook sociale
veiligheid een aandachtspunt. Verlichting ’s avonds en sociale controle kunnen hierin helpen.

1.4.2.2.Een verbeterde noordelijke ontsluiting van de binnenstad naar N6
Een verbeterde noordelijke ontsluiting van de stadskern, het stadsontwikkelingsproject
Nederhem en het station naar N6 lijkt aangewezen om Demaeghtlaan en het stadscentrum
zoveel mogelijk van (bijkomend) wegverkeer te ontlasten. In het kader van de verbreding en
verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan zijn verschillende oplossingsrichtingen
onderzocht. Het is nog onduidelijk of dergelijke verbinding ook de gewenste effecten zal
hebben in combinatie met een verbeterde oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied naar A8
en met een mogelijke verbreding en verdieping van het kanaal waardoor de rol van de kades
als virtuele oostelijke omleiding rond de binnenstad zou wegvallen. Verder verkeerskundig
onderzoek moet dit uitwijzen.

1.4.2.3.De opwaardering van A8 (N203a) tot volwaardige hoofdweg, met een oostelijke
en zuidelijke ontsluiting van het kleinstedelijk gebied als onderdeel van de
kamstructuur.
In het RSV is A8/E429 geselecteerd als hoofdweg vanaf de aansluiting op R0 tot aan de grens
met Waals-Brabant. De studie voor het uitwerken van een ontwerp voor de omvorming van
N203a tot een volwaardige hoofdweg in Halle doorliep al een aantal stappen voorafgaand en
parallel aan het visievormingsproces voor het stedelijk gebied Halle.
Vanuit het stedelijkgebiedbeleid worden aan dit project volgende doelstellingen gekoppeld: de
ontsluiting van het stedelijke gebied naar het hoofdwegennet optimaliseren, de verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied verbeteren, de barrièrewerking van de infrastructuren
milderen en de (woon)omgevingskwaliteit langsheen N203a verbeteren. De leefbaarheidsdoelstellingen zijn minstens evenwaardig aan de doelstellingen inzake ontsluiting en
doorstroming (omvorming tot hoofdweg).
Het project bevat volgende onderdelen:
- de aanpassing van de knoop R0xA8
- de afschaffing van lokale kruispunten en de intunneling van A8 (N203a ) ter hoogte van
Sint-Rochus

-

de oostelijke ontsluiting van het kleinstedelijk gebied met onder andere de aansluiting van
Nijvelsesteenweg en Landingsbaan
de nieuwe knoop A8-N7, die de (onvolledige) op- en afritten aan N7 en N6 vervangt
een nieuwe verbinding N6 – Hondzocht.

Voor de aanpassing van de knoop R0xA8, de intunneling van A8 met afschaffing van de lokale
kruispunten en de nieuwe knoop A8-N7 met het tracé N7a zijn de ontwerpoefeningen reeds ver
gevorderd. De exacte positie moet wel nog worden vastgelegd maar de vrijheidsgraden zijn
beperkt. Reserveren van het gebied zal de aanleg helpen mogelijk maken.
Hoe de oostelijke ontsluiting van het kleinstedelijk gebied zal worden vorm gegeven is nog niet
duidelijk. De route Landingsbaan eindigt in dicht bebouwd stedelijk weefsel. Het verkeer zal
verder blijven lopen door het stedelijk (woon)weefsel en routes voor langzaam verkeer en
openbaar vervoer. De mogelijke verbreding van het kanaal zal ruimte vergen, waardoor de rol
van de kanaalkades in de verkeerscirculatie rond de binnenstad door andere wegen zal moeten
worden overgenomen. Er is nog geen concreet voorstel om deze problematiek op te lossen.
Het provinciebestuur zal een parallel strategisch proces opstarten, waarin aan de gemeenschappelijke visievorming wordt gewerkt en acties op elkaar worden afgestemd.
De nieuwe verbinding N6 - Hondzocht moet verder worden onderzocht. Het concreet tracé is
nog niet bepaald. Wel staat vast dat dit op Waals grondgebied zal liggen. Dit valt dus
grotendeels buiten de bevoegdheid van het ruimtelijke beleid en de bevoegdheden inzake
openbare werken van het Vlaamse gewest en de provincie Vlaams-Brabant.

1.4.3. Stedelijkgebiedbeleid inzake wonen
1.4.3.1.Woonontwikkelingen in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Ten behoeve van het stedelijkgebiedbeleid inzake wonen wordt de voorgestelde woonprogrammatie beschouwd als beslist beleid op gemeentelijk niveau (GRS). De verdere
uitvoering is gebeurd of zal gebeuren via gemeentelijke maatregelen in het woonweefsel van
het kleinstedelijk gebied.
Uit de toetsing van de taakstelling t.o.v. het aanbod blijkt dat er een aanzienlijk overaanbod is in
het stedelijk gebied. Dit blijkt zelfs bij toetsing aan de behoefteprognoses die aanzienlijk hoger
liggen. Het berekende aanbod dat voor 2020 op de markt komt is ruim voldoende om de
taakstelling en behoeften tot 2025 op te vangen en kan/zal dus geleidelijk worden ontwikkeld.

1.4.3.2.Bijkomende mogelijkheden voor woonontwikkelingen in het stedelijk gebied
Het stedelijkgebiedbeleid gaat in het algemeen uit van concentratie van bijkomende
woongelegenheden in de stedelijke gebieden. Dit betekent dat - in een regionale woningmarkt gezinnen uit het buitengebied kunnen worden aangetrokken. Omdat het voorziene aanbod
reeds vrij groot is, moet in Halle niet zozeer op kwantiteit worden ingezet, maar net op kwaliteit.
Hoewel er strikt genomen geen behoefte is aan bijkomend aanbod, zijn die gebieden met
specifieke locatievoordelen zeer aantrekkelijk als stedelijke woonomgeving.
In een stedelijk aanbodbeleid zijn stedelijke woonlocaties in de nabijheid van het stadscentrum
en de goede openbaar vervoersontsluiting de belangrijkste concurrentievoordelen ten opzichte
van het woonaanbod in het buitengebied. Specifieke omgevingskwaliteiten kunnen een
bijkomend concurrentievoordeel opleveren. Locaties die zeker ontwikkelingspotenties hebben
voor wonen liggen niet alleen nabij het centrum (binnenstad, kern) en op locaties die goed
ontsloten zijn met het openbaar vervoer, maar ook in de directe nabijheid van (zicht op) open
ruimte, aan het water (kanaal, Zenne) of aan een stedelijk park (bv. het park op het dek van de
ingetunnelde A8) waardoor ze een geheel eigen identiteit hebben. Dergelijke gebieden zijn van
strategisch belang voor het imago van Halle als woonstad en de concurrentie van het stedelijk
gebied als woonomgeving ten opzichte van omgevende woonomgevingen in het buitengebied.
Het kunnen inschakelen van grondvoorraden van sociale huisvestingsmaatschappij met een
woonreservebestemming blijkt nodig om het sociaal objectief te kunnen realiseren.
De reservegebieden voor woonwijken en woonuitbreidingsgebieden zijn zeker tot 2025 strikt
gezien niet nodig om de woonbehoeften in te vullen. In het kader van het sociaal objectief kan
een aanvullend aanbod gericht zijn op het aansnijden van een reservegebied. De
reservegebieden werden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Halle als suggestie
naar de provincie voorgesteld om te behouden op lange termijn.
Het betreft:
-

reservegebied voor woonwijken Stroppen: deels behoud, deels herbestemmen in functie
van recreatie
woonuitbreidingsgebied Windmoleken
reservegebied voor woonwijken Groebegrachtvallei

-

reservegebied voor woonwijken cité Lembeek

“Het stedelijk gebied beleid gaat in het algemeen uit van concentratie van bijkomende
woongelegenheden in de stedelijke gebieden. Dit betekent dat - in een regionale woningmarkt gezinnen uit het buitengebied kunnen worden aangetrokken. Omdat het voorziene aanbod
reeds vrij groot is, moet in Halle niet zozeer op kwantiteit worden ingezet, maar net op kwaliteit.
Het kunnen inschakelen van grondvoorraden van sociale huisvestingsmaatschappij met een
woonreservebestemming blijkt nodig om het sociaal objectief te kunnen realiseren.
Een visie voor het stedelijk gebied is niet enkel gericht op het ontwikkelen van woonaanbod
maar is een integraal verhaal waarbij mobiliteit, open ruimte, werk en voorzieningen samen
gelegd worden. Hieruit wordt een consistent globale ruimtelijke afweging en visie voorgesteld.
De visie en uitgangspunten vormen een kader om ruimtelijke potenties voor nieuwe stedelijke
ontwikkelingen af te toetsen. Voor alle potentieel beschikbare (onbebouwde) ruimten is
onderzocht en overlegd in hoeverre en voor welke stedelijke ontwikkelingen ze in aanmerking
komen. Elk gebied werd afgetoetst aan de visie. Voor een aantal gebieden werden de
mogelijkheden door ontwerpend onderzoek verder onderzocht. Finaal is een programma
uitgewerkt met mogelijke deelplannen voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit programma is
onderzocht in de milieueffectenrapportage.
Voor wat betreft de reservegebieden kan dit als volgt geconcretiseerd worden:
• Reservegebied voor woonwijken Stroppen: het noordelijk deel wordt herbestemd naar
bouwvrij agrarisch gebied, het zuidelijk deel kan verder ingevuld worden (is reeds deels zo
ingenomen) als recreatie- en woongebied conform de gemeentelijke visie. De motivatie
voor de herbestemming wordt ingegeven vanuit het feit dat dit noordelijk deel in
professioneel agrarisch gebruik is en deel uit maakt van het groter landbouwgeheel van
het Pajottenland en de grensstellende open ruimten. Om het functioneren van deze open
ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te vrijwaren wordt het bestaande
ruimtegebruik, landbouw, planmatig bevestigd. Om de kwaliteiten als open ruimte ten
noorden van het stedelijk gebied maximaal te vrijwaren wordt dit verder gedetailleerd naar
bouwvrij agrarisch gebied.

• Woonuitbreidingsgebied windmoleken: dit is een reserve die kan aangesneden worden
in functie van het realiseren van het sociaal objectief door de sociale
huisvestingsmaatschappij.

• Reservegebieden in de Groebegrachtvallei: deze zijn opgedeeld in drie deelgebieden:
deelgebied strip Demesmaekerstraat, deelgebied Groebegracht omgeving SK Halle,
deelgebied Groebegracht-Zuid. Het overgrote deel van deze reservegebieden blijft
gereserveerd voor een mogelijk invullen van woonbehoeften op lange termijn. Er bestaat
geen behoefte tot minstens 2025 om deze aan te snijden.
In het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan werden deze gebieden (behalve het
meest zuidelijke deel van het deelgebied Groebegracht-Zuid) opgenomen als bouwvrij
agrarisch gebied met als nabestemming woonreservegebied (omslagdatum 2025). Door
een wijziging in de wetgeving codex voor ruimtelijke ordening (onderafdeling 4 – art.5.6.4 –
5.6.6) bleek het opnemen van deze gebieden om het bouwvrij te houden tot de
omslagdatum niet meer opportuun. Er werd bij de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk
uitvoeringsplan gekozen om deze niet te herbestemmen.
Het plan voor het meest zuidelijke deel van het deelgebied Groebegracht-Zuid werd
behouden. Er wordt een herbestemming voorgesteld naar gemengd openruimtegebied
(deels aangevuld door een overdrukzone voor natuur en waterberging). Het
ontwikkelingsperspectief bouwt voort op de visie en afwegingen. De open ruimte in dit
deelplangebied is een meerwaarde voor de woonkwaliteit in de omgeving maar vooral ook
voor de waardering en beleving van de vallei van Groebegracht die als open ruimte van
het Pajottenland doordringt tot in het centrum van het stedelijk weefsel. Er is nog een
sterke samenhang met de rest van de vallei van Groebegracht, maar de context van de
vallei heeft hier duidelijk stedelijk karakter.
In het operationeel programma voor de gewestelijke afbakening van de agrarische en de
natuurlijke structuur is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien waarin de
inrichtingsopties worden verankerd ten behoeve van het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische infrastructuur door het
landbouwgebied en de verweving van landbouw, natuur en waterberging. Het is met dit
deelplan de bedoeling de open ruimte rond Groebegracht te vrijwaren. De bestaande
landbouwactiviteiten kunnen hiervoor worden ingeschakeld. Het deelplan moet vooral de

landschapsontwikkeling rond Groebegracht bijkomende kansen bieden en het gebied op
stedelijk niveau inschakelen in een netwerk van laagdynamische recreatie op weg naar de
open ruimte. Daarnaast is het de bedoeling de vallei van Groebegracht op een natuurlijke
wijze in te schakelen in een systeem van waterberging. Grote delen van het gebied blijken
volgens de watertoets immers te liggen in effectief en mogelijk overstromingsgevoelig
gebied.
• Reservegebied voor woonwijken cité Lembeek: Het overgrote deel van het nog niet
ingevulde gebied wordt voorbehouden voor een ontwikkeling op lange termijn. Een klein
deel wordt herbestemd in functie van natuurgebied flankerend aan de Stasbeek (deelplan
ontginningsgebied Stasbeek).

Gebieden die momenteel nog niet als woonreserve- of woonuitbreidingsgebied zijn bestemd,
worden tot stedelijk woongebied of woonreservegebied bestemd in het PRUP voor het stedelijk
gebied. Het betreft de stedelijke toegangspoort aan Landingsbaan, de gebieden voor
woonontwikkelingen langsheen het toekomstige park op A8 (Essenbeek-Keerstraat,
Essenbeek-Borreweg), en het gebied Biezeput.

1.4.3.3.Bevestiging van het gebruik van het doortrekkersterrein Huizingen
Woonwagenbewoners vormen een specifieke doelgroep van het woonbeleid op provinciaal
niveau. In principe worden in de afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden de
doortrekkersterreinen aangeduid.
In de oksel van het knooppunt Huizingen (R0), op het grondgebied van de gemeente Beersel,
is een terrein in gebruik als doortrekkersterrein. Dit terrein voldoet aan de voorwaarden die in
het RSVB zijn voorop gesteld en wordt door de provincie beheerd en ingericht. In het
afbakeningsproces voor het stedelijk gebied Halle wordt dit als doortrekkersterrein bevestigd en
wordt geen alternatieve locatie gezocht.
Het terrein is echter bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Een herbestemming
is nodig om het terrein het juiste planologische statuut te geven.

1.4.4. Stedelijkgebiedbeleid inzake bedrijventerreinen en terreinen voor grootschalige
kleinhandel
Halle worstelt met een vrij grote oppervlakte bedrijventerreinen die nog in het voorbije
decennium aanzienlijk werd uitgebreid met de ontwikkeling van Dassenveld enerzijds en een
aanzienlijke onderbenutting van bestaande (verouderde) bedrijventerreinen anderzijds. Halle zit
ook in een concurrentiepositie met Tubeke waar, net over de grens, nieuwe grote
ontwikkelingen van bedrijventerreinen worden voorzien. Tegelijkertijd kent Halle, net zoals de
regio een grote verkeersproblematiek. Hierdoor kan er in Halle geen maatschappelijk draagvlak
worden gevonden voor ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijventerreinen.
Het ruimtelijk-economisch beleid voor het stedelijk gebied Halle zet daarom sterk in op het
beschikbaar maken van ongebruikte gronden in bestaande bedrijventerrein. Daarnaast is
onderzocht in hoeverre eerder kleinschalige uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen of
zones voor grootschalige kleinhandel mogelijk is. Dit beleid richt zich vooral op het behoud van
(inter)nationale bedrijven en het voorkomen van uitzwermen van grootschalige kleinhandel
binnen en buiten het stedelijk gebied.

1.4.4.1.Behoud van de bestaande geschikte bedrijventerreinen en beschikbaar maken
van bestaande voorraden
Er ligt ca. 30 ha 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.
Daarnaast moet worden voorkomen dat geschikte bestaande bedrijventerreinen geleidelijk
worden ingenomen door kleinhandelsactiviteiten, recreatieve functies of woonontwikkelingen.
Hierdoor ontstaan immers spanningen op het vlak van goed nabuurschap en stijgen
grondprijzen waardoor het blijvend functioneren als bedrijventerrein wordt gehypothekeerd.

1.4.4.2.Bijkomende ruimte voor bedrijvigheid door optimalisatie- en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande terreinen en nieuwe terreinen
Er zijn 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
Deze uitbreidingsmogelijkheden geven geen volledige invulling aan de vooropgestelde
taakstelling van 15 ha bijkomend bedrijventerrein.
Daarom zijn ook de mogelijkheden voor een volledig nieuw bedrijventerrein onderzocht. Twee
ontwikkelingen werden als ruimtelijk haalbaar gedetecteerd: de westelijke uitbreiding van
Dassenveld richting N7a en een locatie aan Hondzocht. De locatie Dassenveld kan slechts
gerealiseerd worden onder voorwaarde van de realisatie van N7a. De locatie Hondzocht biedt
potenties voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein en neemt daardoor een ‘concurrentiële’
positie in ten opzichte van het te verwachten grote aanbod aan bijkomend bedrijventerrein net
over de gewestgrens (Saintes II). Na vergelijking van beide potenties is de locatie Hondzocht
finaal niet geselecteerd omwille van volgende redenen:
- de ligging van Hondzocht in herbevestigd agrarisch gebied
- de betere mogelijkheden om bestaande bedrijvigheid te clusteren te Dassenveld
- de betere mogelijkheid om de voorgenomen investeringen te optimaliseren te Dassenveld.
Een overzicht van de bijkomende oppervlakte aan bedrijventerrein staat in volgende tabel.
ontwikkeling
uitbreiding kantoorzone Wilgenveld
beperkte uitbreiding Hellebroek
uitbreiding kleinhandelscluster N6 – Lembeek Noord
mogelijks beperkte uitbreiding Dassenveld
totaal

bijkomende (bruto) opp.
ca. 5,5 ha
ca. 1,5 ha
ca. 3 ha
ca. 7,5 ha
ca. 17,5 ha

1.4.5. Stedelijkgebiedbeleid inzake (grootschalige) stedelijk voorzieningen
De regionaal verzorgende functie van het stadscentrum van Halle zal ook in de toekomst
belangrijk blijven. Nieuwe grote buitenstedelijke grootschalige commerciële ontwikkelingen en
herlokaliseren van grootschalige voorziening naar de periferie, kunnen het stadscentrum
verzwakken. Het beleid wordt gericht op het verbeteren van de kwaliteit als een levendig en
aangenaam stadscentrum en het aanbieden van ruimte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen nabij het stadscentrum.
Bijkomende locaties moeten niet alleen voldoen aan de algemene locatievereisten van
grootschalige stedelijke voorzieningen (goed bereikbaar voor het wegverkeer, voldoende

ruimte, zichtlocatie in geval van commerciële voorzieningen) maar ook én kernversterkend zijn
of de vooropgestelde gewenste structuur versterken, én goed ontsloten zijn met het openbaar
vervoer.
Deze visie wordt geoperationaliseerd door middel van volgende ruimtelijke programmaelementen van het stedelijk gebiedbeleid.
- boulevardvorming A. Demaeghtlaan
- een bijkomende kwaliteitsversterking van de binnenstad door aanpak van de omgeving
rond Slingerweg/kanaal (zgn. ‘omgeving Possozplein’)
- uitbreiding van het ziekenhuis tot zorgcampus
- ruimte voor grootschalige stedelijke voorzieningen aan Landingsbaan
- uitbouw van een samenhangende nationale voetbal- en wielercluster aan het
ontginningsgebied Lembeek
- voorkomen van grootschalige handelsontwikkelingen buiten de daartoe aangeduide
gebieden langs de steenwegen N6 en N7.

2.

Bepalen van de grenslijn stedelijk gebied / buitengebied
2.1. Inhoud van de afbakeningslijn
Op basis van de gewenste ruimtelijke structuur, de invulling van de taakstellingen wonen en
bedrijvigheid en de grensstellende elementen van het buitengebied, wordt een grenslijn tussen
het stedelijk gebied en het buitengebied vastgelegd. Deze afbakeningslijn is geen harde fysieke
grens tussen een dens bebouwd weefsel en een volledig open ruimte. De afbakeningslijn is wel
een grens tussen twee vormen van ruimtelijk beleid. Aan de ene zijde van de lijn wordt een
stimulerend ruimtelijk beleid gevoerd gericht op het ontwikkelen van een duurzaam en
aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Aan de andere kant van de beleidslijn
wordt een meer behouden beleid gevoerd waarbij het behouden en herstellen van een
aantrekkelijke en leefbare open ruimte vooropstaat.
Het vastleggen van de afbakeningslijn betekent niet dat elke lokale ontwikkeling (b.v. lokaal
bedrijventerrein of lokaal sportterrein) onmogelijk is buiten de grens. Dit is een lokale
bevoegdheid en dus onderwerp voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Wel zullen
dergelijke lokale ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de doelstellingen van het
buitengebiedbeleid zoals omschreven in het RSV.
Evenmin betekent het vastleggen van deze beleidslijn dat binnen het stedelijk gebied geen
open ruimte elementen behouden of ontwikkeld moeten worden. Integendeel zelfs. Deze open
ruimte elementen dienen net de aantrekkelijkheid van het stedelijk gebied als woon- en
werkmilieu te verbeteren. Wel is er een verschil merkbaar in die zin dat de open ruimte
elementen binnen het stedelijk gebied meer vormen van recreatief medegebruik zullen kennen
en eerder een ecologische waarde hebben dan een zeer hoge natuurwaarde. Als onderdeel
van een ecologische structuur of als onderdeel van een natuurverweving of
natuurverbindingsgebied zijn ze echter essentieel.
Binnen en buiten de afbakeningslijn blijven de bestemmingen van het gewestplan behouden,
op uitzondering van enkele deelgebieden binnen de afbakeningslijn waarvoor een
bestemmingswijziging noodzakelijk is om het stedelijk gebiedbeleid te realiseren. Het betreft
hier voornamelijk het creëren van nieuwe bedrijventerreinen.

2.2. Impact van de afbakeningslijn op de flankerende beleidsdomeinen
De afbakeningslijn bepaalt de grens tussen twee gebieden waarvoor een verschillend beleid
geldt. In beide gebieden blijven de bepalingen en bestemmingen van het gewestplan geldig,
behalve uiteraard voor die gebieden waarvoor op basis van de hypothese gewenste ruimtelijke
structuur het wenselijk is de bestemming te wijzigen.
De afbakeningslijn wordt vastgelegd door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit wil
zeggen dat de impact van deze afbakeningslijn in eerste instantie vooral merkbaar zal zijn in
projecten met een duidelijke ruimtelijke impact of in projecten waarbij de ruimtelijke ordening
een belangrijke adviesverlenende of goedkeurende rol heeft te spelen (bijvoorbeeld de
stedenbouwkundige aanvraag).
De afbakeningslijn kan daarnaast mogelijkerwijze worden gehanteerd als instrument in andere
beleidsdomeinen. Zo kunnen fiscale elementen (onroerende voorheffing), subsidies (vb.
Huisvestingspremies), aspecten inzake openbaar vervoer, enz. verschillend worden aangepakt
aan beide zijden van de afbakeningslijn. Het zal echter het wetgevend kader van deze
beleidsdomeinen zijn die zal bepalen of en in welke mate de afbakeningslijn van het stedelijk
gebied Halle in andere beleidsdomeinen een doorwerking zal vinden.

2.3. Overzicht van de acties in en rond het kleinstedelijk gebied
VISIE-ELEMENT

DOORWERKING

TREKKER (PARTNERS)

afbakeningslijn afbakening stedelijk gebied

vastleggen afbakeningslijn in PRUP

provincie

voeren van een stedelijkgebiedbeleid binnen de afbakeningslijn overeenkomstig de
visie

(gemeente, provincie, vlaamse
overheid)

herbestemming deel woonreservegebied als te vrijwaren open ruimte zicht Stroppen
in PRUP

provincie

behoud groene bestemmingen
aandachtspunt in ontwikkelingsprojecten en vergunningbeleid

stad Halle

behoud en versterken Zennevallei als groene
ruggengraat

VISIE-ELEMENT

DOORWERKING

TREKKER (PARTNERS)

initiëren en coördineren concrete projecten voor recreatief medegebruik,
waterberging en ecologische verbindingsfunctie

Regionaal Landschap ZZZ
(VLM, stad Halle)

behoud open ruimte zicht Kluisbos-Kleine
Beek

verfijnen bestemming in gewestelijk RUP voor optimale verweving van landbouw,
natuur, bos en recreatie voor Kluisbos – Krabbos

Vlaams gewest

open ruimte vinger Prinsenbos - Meerbeek

behoud open ruimte bestemmingen
(behoudens nieuwe knoop N7axA8)

Vlaams gewest

open ruimte vinger Stasbeek

behoud open ruimte bestemmingen

Vlaams gewest

herbestemmen niet te ontwikkelen delen van het woonreservegebied en
ontginningsgebied in PRUP

provincie

verfijnen huidige open ruimte bestemmingen in gewestelijk RUP voor behoud, het
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren en de verweving van landbouw,
natuur en waterberging in de omgeving van Groebegracht - Rollebeek

Vlaams gewest

herbestemmen niet te ontwikkelen delen van het woonreservegebied als open
ruimte in PRUP, deel rond SK Halle met nabestemming woonreservegebied

provincie

initiëren en coördineren concrete projecten voor landschapsbouw, recreatief
medegebruik, waterberging en ecologische functie

regionaal landschap ZZZ

behoud open ruimte en groene bestemmingen

provincie

open ruimte vinger Groebegracht / Druco / SK
Halle
(ruime omgeving Grote Weide)

open ruimte vinger langs kanaal

herbestemming KMO-gebied tussen kanaal en spoorweg tot groengebied met
mogelijkheid tot kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur in PRUP
bijkomende voetbrug binnenstad-station

overleg ontwerp en afspraken realisatie

stad Halle
(Infrabel, W&Z)

fietsverbinding station-DassenveldPajottenland langs spoor

onderzoek concreet tracé en afspraken realisatie

provincie
(AWV, NMBS Holding, Colruyt)

verbeterde noordelijke ontsluiting
binnenstad - N6

verwerving benodigde gronden

stad Halle

realisatie kruispunt N6

AWV

VISIE-ELEMENT

DOORWERKING

TREKKER (PARTNERS)

strategisch project oostelijke ontsluiting van
het stedelijk gebied

afstemming onderzoek, visievorming en actieprogramma

provincie
(AWV, stad Halle, MOW, W&Z)

project A8

verder uitwerken projectontwerp
eventueel aanpassing t.o.v. voorontwerp

AWV

gewestgrensoverschrijdend overleg verbinding N6 – Hondzocht

AWV

herbestemming i.f.v. infrastructuur
(vermoedelijk enkel i.f.v. het gedeelte zuidelijke ontsluiting)

provincie (delegatie vanuit Vlaams
gewest)

realisatie ontsluiting Druco naar N7a

AWV (Druco)

realisatie woonprogrammatie gemeentelijk
structuurplan

fasering, kwaliteits- en kwantiteitsvoorwaarden en bewaking gezonde mix van
woningtypologieën via gemeentelijk ruimtelijk beleid (RUP, vergunningen),
woonbeleid en grond- en pandenbeleid

stad Halle

woonontwikkeling aan park A8
(Essenbeek Keerstraat, Essenbeek - Borreweg)

herbestemming, ordening en randvoorwaarden d.m.v. P RUP
in afstemming met effectieve realisatie A8

provincie

woonontwikkeling Biezeput

herbestemming, ordening en randvoorwaarden d.m.v. P RUP

provincie

woonontwikkeling in deel woonreservegebied
aan recreatie Stroppen

herbestemming, ordening en randvoorwaarden d.m.v. gemeentelijk RUP

stad Halle

woonontwikkeling resterend deel
woonuitbreidingsgebied Windmoleken

overleg met huisvestingsmaatschappij m.b.t. gemengde woonontwikkeling

stad Halle
(sociale huisvestingsmaatschappij)

ontwikkeling via vergunningenbeleid
eventueel principieel akkoord en/of gemeentelijk RUP voor de herbestemming,
ordening en randvoorwaarden

stad Halle
(sociale huisvestingsmaatschappij)

woonontwikkeling in deel woonreservegebied
Cité Lembeek

ontwikkeling via vergunningenbeleid
eventueel principieel akkoord en/of gemeentelijk RUP voor de herbestemming,
ordening en randvoorwaarden

stad Halle
(sociale huisvestingsmaatschappij)

bevestiging doorstrekkersterrein Huizingen

herbestemming in afzonderlijk PRUP

provincie

herinrichting

provincie

VISIE-ELEMENT

DOORWERKING

TREKKER (PARTNERS)

voorkomen verder ontwikkeling grootschalige
kleinhandel Brusselsesteenweg

gemeentelijk vergunningenbeleid

stad Halle

verdichtingsproject Bergensesteenweg Noord

herbestemming in PRUP

provincie

herstructurering/verdichting bedrijventerrein
Lembeek Noord, met beperking in tijd van de
mogelijkheid om een kade aan te leggen voor
watergebonden ontwikkelingen

ontwikkelingsplan en herverkaveling

POM

inrichting vastleggen in PRUP

provincie

(indien kade niet aangelegd binnen bepaalde
periode, vervalt de mogelijkheid om kade te
voorzien i.f.v. de activatie van het aanbod)

inrichtingsvoorstel kade en aansluiting bedrijventerrein

W&Z

ontwikkelingsplan en herverkaveling

POM

aanleg gemeenschappelijke kade

W&Z

herbestemming en inrichting i.f.v. watergebonden bedrijvigheid vastleggen in
PRUP

provincie

herontwikkeling bedrijvenzone Lembeek Zuid
(Luhns en W&Z gronden)

afspraken eigenaars / ontwikkelingsplan
eventueel brownfieldproject

POM
(eigenaars , Agentschap
Ondernemen)

voorkomen verdere ontwikkeling
grootschalige kleinhandel strip Lembeek Zuid
als KMO zone

gemeentelijk vergunningenbeleid

KMO (BPA Lembeek Zuid)

uitbreiding Wilgenveld

gemeentelijk RUP
(in opmaak)

stad Halle

beperkte uitbreiding Hellebroek

uitwerken concreet projectontwerp A8 (o.a. ruimte voor aansluiting N6xN7a)

AWV

herbestemming deel bufferzone tot bedrijventerrein in PRUP afbakening stedelijk
gebied

provincie

mogelijke beperkte uitbreiding Dassenveld

onderzoek mogelijkheid afdoende landschappelijke inkleding/buffering
bedrijventerrein

provincie

VISIE-ELEMENT

DOORWERKING

TREKKER (PARTNERS)

herbestemming deel bufferzone in PRUP afbakening stedelijk gebied

provincie

kleinhandelsconcentratie Bergensesteenweg
ruimtelijke optimalisatie en uitbreiding
grootschalige kleinhandel met nietkerngebonden aanbod

onderzoek intensifiëren ruimtegebruik

provincie

herbestemming in PRUP afbakening stedelijk gebied

provincie

boulevardvorming Demaeghtlaan

streefbeeld N6

AWV

vergunningenbeleid en/of gemeentelijk RUP(‘s)

stad Halle

stadsontwikkelingsproject omgeving
Possozplein

uitwerken stadsontwikkelingsproject

stad Halle

zoekzone grootschalige stedelijke
voorzieningen
‘stedelijke toegangspoort Landingsbaan’

afstemming op ingrepen i.f.v. oostelijke ontsluiting stedelijk gebied (strategisch
proces – zie eerder)

provincie

herbestemming in PRUP als reservering (voorkomen andere ontwikkelingen of
effectieve bestemming in functie van grootschalige voorzieningen) in PRUP

provincie

nationaal wielercentrum en uitbreiding
voetbalcentrum ontginningsgebied Lembeek

overleg bevoegde Vlaamse overheden (RWO en Natuurlijke Rijkdommen) en
Wielerbond m.b.t. inhoud van het voorstel en bevoegdheidsverdeling

provincie

vastleggen bestemming en inrichting (als nabestemming ontginningsgebied) in
PRUP

provincie (delegatie vanuit Vlaams
gewest)

2.4. Begrenzing van het kleinstedelijk gebied
Het voorstel van afbakening gaat uit van volgende principes:
- Bestaande elementen met een stedelijke rol worden opgenomen binnen het voorstel van
afbakening
- Gewenste elementen met een stedelijke rol worden opgenomen binnen het voorstel van
afbakening;
- Het voorstel van afbakening volgt zoveel mogelijk de bestaande grenzen van het
gewestplan of infrastructuren. De grenslijn is wel vertaald naar het schaalniveau van het
kadasterplan.

Onderstaande tabel geeft een verantwoording per segment van de afbakeningslijn.
GRENSSTELLEND ELEMENT

VERANTWOORDING

BEGRENZING

1.

Stroppen

Stroppen maakt deel uit van de grensstellende open ruimte rond het
kleinstedelijk gebied. Het deelplan Stroppen bestemt woonreservegebied naar
bouwvrij agrarisch gebied.

De grens van het kleinstedelijk gebied valt hier
samen met de zuidelijke grens van het deelplan
Stroppen.

2.

Brusselsesteenweg en
knooppunt Stroppen

Het BPA Stroppen bestemt landbouwgebied ten westen van Brusselsesteenweg.

De grenzen binnen het BPA Stroppen bepalen mee
de grens: de zone voor landbouw behoort tot het
buitengebied. Meer naar het noorden ligt de grens
van het kleinstedelijk gebied aan de oostelijke zijde
van Brusselsesteenweg.

Brusselsesteenweg vormt de grens tussen de landbouwruimte ten westen en het
bedrijventerreinen Stroppen-Noord ten oosten.
Het knooppunt Stroppen is de toegang tot het kleinstedelijk gebied.
Noordwaarts en vanaf het knooppunt Stroppen ligt Brusselsesteenweg buiten de
bebouwde kom. Het knooppunt zelf ligt in het kleinstedelijk gebied.

3.

grens VSGB gemeentegrens

De grens van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel omsluit ook de
bedrijventerreinen ten noorden van de gemeentegrens.

De gemeentegrens vormt de grens van het kleinstedelijk gebied.

Ook de woonlob Buizingen is integraal deel van het kleinstedelijk gebied. De
tuinwijken verrijken de diversiteit van het woonaanbod in het kleinstedelijk
gebied.
De gemeente Beersel opteert ervoor om haar woonontwikkelingen te Huizingen
niet te kaderen in het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel. Zij worden ook
niet in het kleinstedelijk gebied opgenomen.
4.

Kluisbos - Smeerhout

Het gebied Kluisbos - Smeerhout heeft een belangrijke rol als recreatieve open
ruimte voor het kleinstedelijk gebied. In het gebied liggen een aantal zeer
specifieke woonomgevingen zoals het voormalige kindersanatorium en het
woonpark. Het ligt evenwel binnen de afbakening van de agrarische en
natuurlijke structuur (AGNAS) en wordt daarom als uitgestrekte overwegend
open ruimte uitgesloten uit het kleinstedelijk gebied.

De afbakeningslijn wordt getrokken op basis van
van het gewestplan. De bestemmingen woongebied
en woongebied met landelijk karakter liggen in het
kleinstedelijk gebied. Het natuurgebied, het
parkgebied, het agrarisch gebied en het woonpark
worden niet in het kleinstedelijk gebied opgenomen.
Dit geldt ook voor de voormalige kindersanatoria.

5.

Landingsbaan en Knooppunt
R0 - A8

Het knooppunt R0 - A8 geeft mee toegang tot het kleinstedelijk gebied.

De afbakeningslijn ligt aan de noordelijke en
oostelijke buitengrenzen van de infrastructuren.

De exacte ligging van de infrastructuur (inclusief fietspad) is nog niet gekend.

Delen die ten noorden of ten oosten van de infrastructuur liggen maken deel uit
van het buitengebied.
Landingsbaan ligt stadinwaarts en is deel van het kleinstedelijk gebied. Ook het
knooppunt zelf wordt als deel van het kleinstedelijk gebied beschouwd.

6.

Essenbeek

De woonlob Essenbeek behoort tot het kleinstedelijk gebied. Hiertoe behoort
ook het Warandepark dat door bebouwing is omsloten.
Het agrarisch gebied te Houtveld behoort tot het buitengebied. Hetzelfde geldt
voor het valleigebied van Maasdalbeek en Vijverbeek.

De uiteindelijke ligging van de infrastructuur zal de
grens bepalen. Op het grafisch plan is de grens als
voorlopige afbakening aangeduid.
Het deelplan Landingsbaan behoort integraal tot het
kleinstedelijk gebied.
De afbakeningslijn ligt op de grens van het
woongebied.
Het woongebied met landelijk karakter langs
Nijvelsesteenweg behoort niet tot het kleinstedelijk
gebied.

7.

A8 - tunnel en park

A8 wordt ingetunneld. Bovendeks wordt een park ontwikkeld als stedelijk
landschap en overgang naar de open ruimte. Het park is als het ware de voortuin
van het kleinstedelijk gebied en ligt binnen de afbakening.

De afbakeningslijn ligt aan de zuidelijke grens van
het park boven de intunneling van A8. Het deelplan
voor de intunneling behoort volledig tot het
kleinstedelijk gebied.

8.

Kanaal

Het bedrijventerrein Lembeek Noord is deel van het kleinstedelijk gebied. Het is
de bedoeling om het kanaal (Willebroekse vaart) in te schakelen in de
ontsluiting van het kleinstedelijk gebied.

De afbakeningslijn wordt aan de oostelijke zijde van
het kanaal gelegd tot Heldenstraat. Heldenstraat
wordt de zuidelijke grens: het sluizencomplex
behoort tot het buitengebied.

Lembeek - Noord
Lembeek - dorp
Lembeek - zuid

Ook Lembeek dorp, met de goede ontsluiting via het spoor en de eigen
woonomgeving, behoort tot het kleinstedelijk gebied.
Het kanaal vormt als waterweg een grens naar de open ruimte. Het is de
overgang van het kleinstedleijk gebied naar de open ruimte. Het knooppunt
Heldenstraat - Zuiderstraat is tevens de toegang tot het kleinstedelijk gebied.

9.

Natuurgebied Lembeek Zuid

Het natuurgebied ten zuiden van Lembeek Dorp is aangeduid als grote eenheid
natuur. Zuiderstraat zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein en
verbindt de kernen in het buitengebied met Bergensesteenweg in het
kleinstedelijk gebied. De straat vormt een duidelijke grens tussen de
bedrijvigheid en het natuur.

De afbakeningslijn volgt Zuiderstraat tot de
onderdoorgang van de HST-lijn.
Zuiderstraat behoort tot het kleinstedelijk gebied.
De HST-lijn behoort tot het kleinstedelijk gebied tot
de grens met het Waals Gewest..

Meer zuidwaarts is de HST-lijn een duidelijke wand voor de open ruimte. Het
spoor ligt dieper.
10.

Ontginningsgebied

De leemontginning en de toekomstige ontwikkeling van het nationaal sport-

De afbakeningslijn volgt de grens van het deelplan.

centrum bepalen mee de identiteit van het kleinstedelijk gebied Halle.
Het natuurgebied naar Veroonslinde in het deelplan draagt bij tot de overgang
naar de open ruimte en gaat over in het natuurgebied rond Stasbeek. De open
ruimtevinger dringt via de beekvallei door tot in het kleinstedelijk weefsel.
11.

Landbouwgebied Stasbeek
en woonlob Lembeek

Het landbouwgebied rond Stasbeek en de zijbeek Stemmebeek ligt binnen de
afbakening van de agrarische en de natuurlijke structuur. Het agrarisch gebied is
er herbevestigd en behoort tot het buitengebied.
Het woonlob Lembeek behoort integraal tot het kleinstedelijk gebied.

De afbakeningslijn volgt de grens van de
woonbestemmingen (woongebied
en woonreservegebied) met de open ruimte bestemmingen
(agrarisch
gebied,
agrarisch
gebied
met
landschappelijke waarde en natuurgebied.)

12

Malavisé

Het historisch woonweefsel rond Malavisé, langs Edingensesteenweg en tussen
Edingensesteenweg en A8 wordt tot het buitengebied gerekend. Het ligt in een
overgangsgebied naar de omliggende open ruimte. Delen zijn beschermd als
dorpsgezicht.

De afbakeningslijn volgt ter hoogte van
Edingensesteenweg de achterzijde van de percelen
langs Edingensesteenweg. Tot een diepte van 50
meter zijn eventuele percelen in een tweede
bouwlijn of langs een zijstraat evenmin meegenomen. Voor die percelen wordt een beperking
voorzien voor grootschalige kleinhandel.

13.

Open ruimte vinger Prinsenbos en woonlob Lembeek

De open ruimte vinger Prinsenbos met ook de vallei van Hellebroekbeek is
bestemd als agrarisch gebied. De open ruimte dringt door in het kleinstedelijk
weefsel richting Zenne.

De afbakeningslijn volgt de grens van de open
ruimte bestemmingen agrarisch gebied met het
woongebied.

Het knooppunt van N7a met N7 ligt eveneens in deze open ruimte vinger en
wordt buiten het kleinstedelijk gebied beschouwd.

Doorheen en langs het BPA “Vers l’Avenir” is de
grens tussen het agrarisch gebied en de zones voor
begraafplaats
en
voor
dagrecreatie
en
sportinfrastructuur - open ruimte gevolgd. De buffer
rond de recreatiezone ligt binnen het kleinstedelijk
gebied.

A8 geeft ten oosten van het knooppunt met N7a het kleinstedelijk gebed mee
vorm. Het nieuwe knooppunt A8xN7a en N7a zelf geven toegang tot het
kleinstedelijk gebied. De infrastructuren behoren tot het kleinstedelijk gebied.
A8 vormt hier een zuidelijke grens. Vandaag is nog niet duidelijk waar N7a en
het knooppunt met A8 zal liggen.

A8 vormt een zuidelijke grens tussen de open ruimte
vinger Prinsenbos en het kleinstedelijk gebied en
behoort tot het kleinstedelijk gebied.

14.

A8, knooppunt A8 x N7a en
N7a rond Dassenveld

Tussen N6 en A8 zal het landbouwgebied tot het buitengebied behoren. Het is

Eenmaal de N7a en het knooppunt met A8 is
aangelegd zal de lijn op de grens van de infrastructuren liggen. Het deel van het knooppunt ten

onderdeel van de open ruimte vinger Prinsenbos.
Tussen A8 en Oude Groenweg ligt het tracé rond Dassenveld. Ten westen van
N7a behoren Meerbeek en het landbouwgebied tot het buitengebied. Dit geldt
ook voor Druco en de vallei van Groebegracht waar N7a ten noorden van het
spoor ligt.

zuiden van A8 behoort evenwel niet tot het
kleinstedelijk gebied.
Tussen N6 en Oude Groenweg ligt de afbakeningslijn voorlopig aan de buitenzijde van het deelplan
voor de aanleg van deze infrastructuren. Op het
grafisch plan is de grens als voorlopige afbakening
aangeduid.
Het bedrijventerrein Druco ligt in het buitengebied
en krijgt een nabestemming agrarisch gebied.

15.

Wilgenveld

Wilgenveld en de ontsluiting van het terrein via Oude Groeneweg behoren tot
het kleinstedelijk gebied. N7a functioneert als toegang voor het kleinstedelijk
gebied. Het is niet de bedoeling dat de aansluiting van Oude Groenweg naar
N7a wordt gebruikt door doorgaand verkeer. Ten noorden van de aansluiting
van Wilgenveld ligt de weg in het buitengebied.

De grens van het kleinstedelijk gebied ligt op de
westelijke grens van Oude Groenweg voor zover de
weg als ontsluiting voor Wilgenveld fungeert. Meer
noordelijk wordt de grens aan de oostelijke zijde van
deze weg gelegd.

16.

Groebegracht Zuid

De vallei van Groebegracht dringt door tot in het stedelijk weefsel. Ten oosten
is de ontwikkeling van het valleigebied rond Groebegracht onder andere
bedoeld om het kleinstedelijk gebied van overstromingen te helpen vrijwaren.
Tegelijk dient de gemengde open ruimte als contactzone van het kleinstedelijk
gebied met de open ruimte. Groebegracht Zuid behoort tot het kleinstedelijk
gebied. In het verlengde van oude Groenweg wordt V. Demesmaekerstraat ook
hier buiten het kleinstedelijk gebied gehouden.

De grens van het kleinstedelijk gebied ligt aan de
oostelijke zijde van V. Demesmaekerstraat.

17.

woonlob Don Bosco

De residentiële woonlob Don Bosco-wijk behoort tot het kleinstedelijk gebied.
Ten westen van het gebied ligt de aaneengesloten open ruimte van het
Pajottenland. Ingesloten zijn een aantal gebieden gereserveerd voor toekomstige
woonontwikkeling. Ook de woonomgeving rond V. Demesmaekerstraat behoort
tot het kleinstedelijk gebied.

De grens van het kleinstedelijk gebied valt samen
met de grens van:
- het woongebied met landelijk karakter en
woonreservegebied langs V. Demesmaekerstraat
- het woongebied met landelijk karakter tussen
Ninoofsesteenweg en Lenniksesteenweg
- het natuurgebied in het BPA Windmoleken
- het woonuitbreidingsgebied, het gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en het woongebied
ten noorden hiervan.

3.

Selectie van de deelgebieden
Volgende deelplannen zijn geselecteerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Afbakeningslijn (volle zwarte lijn)
Agrarisch gebied J.Uylebroekcstraat
Groebegracht Zuid
Dassenveld
N7a
Bergensesteenweg Noord
Huidige op- en afrit A8 x N7
Hellebroek
grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6
beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N7
beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N6
Eiland
A8 tunnel
knooppunt A8xR0
Welkomstlaan
ontginningsgebied Stasbeek

In de cluster binnenstad zijn volgende deelplannen opgenomen:
- Agrarisch gebied J.Uylenbroeckstraat
- Groebegracht Zuid
- Eiland
- Welkomstlaan

4.

Algemene ruimtebalans
4.1.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar voor de delen van het RUP die finaal (bij het
ingaan van de verschillende nabestemmingen) wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van de deelplannen in het RUP bedraagt 233,5 ha. De ruimtebalans is
meer gedetailleerd besproken per deelplan waar telkens de tabel voor dat deel is opgenomen.
Hierbij is onder andere specifiek ingegaan op de categorisering van de verschillende
buffergebieden. Hieronder wordt een korte beschrijving weergegeven van de verschuivingen
per gebiedscategorie.
gebiedscategorie

1
2
3
4
5
6
7
8

wonen
bedrijvigheid
recreatie
landbouw
bos
overig groen
reservaat en natuur
lijninfrastructuur
gemeenschapsvoorzieningen
9
en nutsvoorzieningen
10 ontginning en waterwinning
TOTAAL PLAN

totaal
gewestplan of
BPA (ha)
62,2
19,4
1,8
43,1
0,0
3,9
26,9
59,5

totaal
RUP (ha)

saldo (ha)

45,2
31,2
11,6
41,3
0,0
55,0
30,4
19,5 18,9

--17,0
+11,8
+9,8
-1,8
0,0
+51,1
+3,5
-40,6

0,0

0,0

0,0

16,7
233,5

0,0
233,5

-16,7
0,0

De oppervlakte binnen de gebiedscategorie wonen neemt af (-17). Vanuit kwalitatief oogpunt
zijn deze afnames vooral belangrijk te Groebegracht Zuid (-6,4 ha), Stroppen (-8,1 ha) en het
deelplan ontginningsgebied Stasbeek (-1,5 ha). Daarnaast zijn er de wijzigingen van de
bestemming ter hoogte van A8 en het westelijke deel van de intunneling (-5 ha), in het deelplan
grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel (-3,3 ha) en in het deelplan Bergensesteenweg
Noord (-1,5 ha).

De oppervlakte voor bedrijvigheid neemt toe (+ 11,8). Dit is vooral het gevolg van de uitbreiding
van Dassenveld (+7,6ha), de ordening van de grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel
N6 (+3,8 ha) en de stedelijke ontwikkeling te Bergensesteenweg Noord (+1,5 ha) en het
efficiënter ruimte gebruik te Hellebroek (+0,8 ha). Daartegenover staat het verdwijnen van de
on(der)benutte bestemmingen voor bedrijven te Eiland (-2,1 ha).
De ruimte voor recreatie neemt toe (+9,8 ha). Dit komt vooral door de ontwikkelingen voorzien
in het ontginningsgebied Stasbeek (+10,7 ha). Daartegenover staan de kleinere correcties te
Stroppen (-0,4 ha).
Er is een beperkte afname van de ruimte bestemd voor landbouw (- 1,8 ha). De toenames zijn
terug te vinden in het deelplan Stroppen (+8,9 ha) en aan de huidige op- en afrit A8 x N7 (+2,7
ha). Daartegenover staat de afname te Dassenveld (-7,6 ha), de wijzigingen in het deelplan A8
tunnel (-1,6 ha) en de aanpassing in het deelplan Groebegracht Zuid (-0,1 ha).
De ruimte voor overig groen (+51,1 ha) neemt toe. Vooral de toenames van bruikbaar stedelijk
groen zij hier ondergebracht. De groene ruimten die louter als buffer voor bedrijvigheid of
lijninfrastructuur dienen behoren tot de betreffende gebiedscategorieën. Toenames zijn te
situeren te Groebegracht (+4,4 ha), Eiland (+1,5 ha), ontginningsgebied Stasbeek (+3,5 ha), ter
hoogte van het westelijk deel van de tunnel A8 (+6,6 ha) en het knooppunt van A8 en R0.
Afname zijn genoteerd te A8 woongebied zuid (-3,4 ha) en te A8 woongebied noord (-4,2 ha).
Daarnaast verdwijnt ook overig groen te Landingsbaan (-0,2 ha).
De ruimte voor reservaat en natuur neemt toe (+3,5ha). Deze bijkomende ruimte is te situeren
rond Stasbeek (+4 ha) en een klein stukje langs de Zenne na het verdwijnen van de oprit naar
A8 in het deelplan grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6 (+0,3 ha). Een afname
van deze gebiedscategorie is er in het deelplan eiland (-1,7ha).
Een aanzienlijke oppervlakte van het plan wordt ingenomen door lijninfrastructuur. Hiertoe
behoren ook de buffers die voor een inpassing van deze lijninfrastructuren moeten zorgen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor 36,2 ha buffergebied in het deelplan A8 x R0. Algemeen is er weinig of
geen verandering van de benodigde oppervlakte (-0,4 ha). Door de intunneling en
opwaardering van A8 is er minder ruimte nodig voor de inbuffering en kunnen verschillende open afritten anders gebruikt worden (-6,5 ha). Daartegenover staat onder andere de benodigde
ruimte voor de realisatie van N7a (+5,2 ha). Ook inbegrepen zijn de inpassing van
landingsbaan in een gebied voor stedelijke ontwikkeling(-2,4 ha), de aanduiding van het spoor

te eiland (+2,3 ha), de herdefiniëring van het recreatiegebied naar buffer in het deelplan
knooppunt A8 x R0 (+1 ha).
Wat betreft de gebiedscategorie gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen zijn er
geen verschuivingen in oppervlakte al zijn er zijn onder andere mogelijkheden ingebed in de
gebieden voor stedelijke ontwikkeling te Landingsbaan (gebiedscategorie wonen) en
Bergensesteenweg (gebiedscategorie bedrijvigheid).
De afname van de ruimte voor ontginning (16,7 ha) betreft tot slot het ontginningsgebied
Stasbeek waar verschillende nabestemmingen zijn voorzien.

Ter informatie worden in de volgende tabel de wijzigingen op korte termijn geraamd, voor het
ingaan van de talrijke nabestemmingen. Uit de tabel en de vergelijking met voorgaande balans
op lange termijn blijkt vooral de impact van de fasering op de ontwikkelingen inzake wonen.
Ook het ontginningsgebied Stasbeek is niet ontwikkeld. Tijdelijk is er een toename van de
oppervlakte binnen de gebiedscategorie landbouw. Het betreft vooral een bevestiging van het
huidige ruimtegebruik.
gebiedscategorie

1
2
3
4
5
6
7
8

wonen
bedrijvigheid
recreatie
landbouw
bos
overig groen
reservaat en natuur
lijninfrastructuur
gemeenschapsvoorzieningen
9
en nutsvoorzieningen
10 ontginning en waterwinning
TOTAAL PLAN

totaal
gewestplan of
BPA (ha)
62,2
19,4
1,8
43,1
0,0
3,9
26,9
59,5

totaal
RUP (ha)

saldo (ha)

43,4
16,4
0,6
51,3
0,0
51,4
26,8
26,7

-18,8
-3,0
-1,2
+8,2
0,0
+47,5
-0,1
-32,8

0,0

0,0

0,0

16,7
233,5

16,7
233,5

0,0
0,0

5.

Agrarisch gebied J.Uylenbroeckstraat
5.1. Situering en beschrijving van de bestaande toestand
Met het gebied in dit deelplan dringt het Pajottenland als open ruimte door tot tegen de
noordelijke rand van het stedelijk weefsel. Ten noorden van het deelplangebied is de wijk G. De
Valckstraat een recentere aantasting van dit landschap. Ten noordoosten is er het kleinere lint
langs J. Uylenbroekstraat. In het stedelijk weefsel ten zuiden ligt een recreatiezone met een
kenmerkende groene inrichting met bomenrijen.

foto 1

Het gebied bestaat voor meer dan de helft uit akkerland. Het overige is (ingezaaid) grasland,
met een waardevolle poel in het westen.
Vanuit en doorheen het gebied zijn panoramische zichten mogelijk. Omgekeerd zorgt het
onbebouwd karakter van het deelgebied ervoor dat vooral de open ruimte van de heuvelflank
wordt ervaren vanop de lager gelegen fietsroute langs Alsbeek. Er is nauwelijks zicht op de
stedelijke ontwikkeling waardoor de fietser zich in een overwegend landelijke omgeving waant.
Op de heuvelflank liggen bunkers van een bunkerlinie.

foto 2

Jambonstraat doorkruist het gebied. De voetweg verbindt het stedelijk weefsel met de open
ruimte van het Pajottenland. J. Uylenbroeckstraat loopt in het westen door het gebied. De straat
zorgt voor de auto-ontsluiting van de wijk G. Valckstraat.

foto 3

5.2. Juridische context
plan
gewestplan

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
gemeentelijke plannen van aanleg
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
planologische attesten
verkavelingsvergunningen
beschermde monumenten
beschermde dorpsgezichten
beschermde landschappen
ankerplaatsen en erfgoedlandschappen
vogelrichtlijngebieden
habitatrichtlijngebieden
ramsargebieden
gebieden van het Vlaams ecologisch netwerk
gebieden van het integraal verwevings- en ondersteuningsnetwerk
Vlaamse of erkende natuurreservaten
bosreservaten
beschermingszones grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
spoorwegen
rooilijnplannen

gewestwegen

status
K.B. 07/03/1977

M.B. 25/06/2009

ligging/beschrijving
gewestplan halle-vilvoorde:
- reservegebied voor woonwijken
- recreatiegebied
niet van toepassing
niet van toepassing
BPA 42 Stroppen grenst aan het gebied
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
Doorheen het deelplan liggen:
- plan 338: Joseph Uylenbroekstraat - overlap met plan 442: buurtweg
25 - SPL
- plan 492: voetweg A78
- plan 492: voetweg A117 - verdwenen voetweg ten zuiden
Grenzend aan het deelplan liggen:
- plan 107: voetweg F54
niet van toepassing

lokale wegen (buurt- en voetwegen)

afbakening van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur

inventaris van het bouwkundig erfgoed

Doorheen het deelplan Stroppen liggen:
- buurtweg 25 SPL - Joseph Uylenbroekstraat
- voetweg A78 - verlengde J. Jambonstraat
Grenzend aan het deelplan Stroppen liggen:
- voetweg F54 (A. Jambonstraat tss. nrs. 3-5 achter huizen tot hoek
buiten het gebied (feitelijke voetweg, niet in atlas)
- voetweg A117 (verdwenen officiële deel voetweg ten zuiden, tussen
voetweg A78 en Joseph Uylenbroekstraat)
Het deelplan zelf ligt niet binnen de afbakening.
Ten noorden grenst het deelplan aan het landbouwgebied Breedhout Sint-Pieters-Leeuw.
niet van toepassing

DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten.
- De georeferentie van de kadasterkaarten is niet altijd nauwkeurig ten opzichte van de bestaande
toestand en andere kaarten zoals de topografische kaart of orthofoto.
- Voor de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van de bestaande juridische toestand
zijn digitale versies van de plannen van aanleg (gewestplan, BPA’s) en RUP’s gebruikt, zoals ter
beschikking gesteld door AGIV of vanuit de plannenregisters van gemeente en provincie. Deze
mogen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele en analoge
juridische documenten. Door de digitalisering en het gebruik van nieuwere versies van de
topografische kaarten als ondergrond van het gewestplan en nieuwere kadastrale kaarten als
ondergrond voor de BPA’s is een volledig correcte georeferentie niet gegarandeerd. Bovendien
gebeurde de digitalisering van de gewestplannen vanuit schaal 1/10.000, waardoor de geometrische
nauwkeurigheid slechts 10 m bedraagt.
- Bij uittekening van de grafische plannen is een eigen interpretatie gebeurd, waarbij gestreefd is om
de zoneringen van de plannen van aanleg te vertalen naar kadastrale percelen of perceelsdelen voor
zover deze konden worden afgeleid uit de onderligger van de plannen van aanleg ( topografische
kaarten, oudere kadasterkaarten).
- Op de situeringskaarten is steeds de contour van het grafisch plan gehanteerd zoals uitgetekend op
basis van de kadasterkaarten.

Hierdoor kan op de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van het gewestplan of BPA’s de
indruk ontstaan dat het grafisch plan deels overlapt met zoneringen uit de nu vigerende plannen van
aanleg die niet als ‘op te heffen bepalingen’ zijn aangegeven. Indien dit het geval is, moet het grafisch
plan zo worden geïnterpreteerd dat de grenzen er van samenvallen met of binnen de grenzen van de
zones liggen die expliciet als op te heffen bepalingen zijn opgesomd. Waar het uitdrukkelijk de bedoeling
is dat het grafisch plan afwijkt van zonegrenzen uit de vigerende plannen van aanleg, is dit ook bij de
beschrijving van de begrenzing van het plan aangegeven.

5.3. Gewenste ontwikkeling en vertaling naar het RUP
5.3.1. Visie en doelstelling
De opname van dit deelplan is een uitwerking van de algemene visie waarbij Halle als
kleinstedelijk gebied in de open ruimte wordt gepositioneerd.
Het is met dit deelplan de bedoeling de open ruimte rond het kleinstedelijk gebied van
bebouwing te vrijwaren.

5.3.2. Afbakening van het deelplan
Bij de afbakening is de bestemming reservegebied voor woonwijken als uitgangspunt genomen.
Op het gewestplan is deze bestemming is afgebakend op basis van de topografische kaart op
schaal 1/10.000. In dit deelplan is de begrenzing geïnterpreteerd naar perceelsniveau.
Percelen waarvan de bestemming is bepaald in het BPA Stroppen zijn niet opgenomen.
De wijk G. Valckstraat is volledig uit het gebied gesloten.
Bestaande woningen in het reservegebied voor woonwijken (langs J. Uylenbroeckstraat) zijn
niet opgenomen. Het formuleren van ontwikkelingsperspectieven voor deze woningen is een
gemeentelijke bevoegdheid.
In het zuidwesten zijn twee percelen die voor de helft in agrarisch gebied liggen niet
opgenomen. Op de terreinen is reeds een voetbalterrein aanwezig. Indien gewenst kan de
gemeente een oplossing aanreiken voor de zonevreemde delen van de terreinen in een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierbij kan ook eventuele de uitbreiding van het
recreatiegebied geordend worden.

De bestaande bebouwing wordt niet in het plan opgenomen.

5.3.3. Gewenste ontwikkeling als open ruimte: bouwvrij agrarisch gebied
Om het functioneren van deze open ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te vrijwaren
wordt het bestaande ruimtegebruik, landbouw, planmatig bevestigd.
Om de kwaliteiten als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied maximaal te vrijwaren
wordt dit verder gedetailleerd naar bouwvrij agrarisch gebied.
Om de mogelijkheden voor recreatief medegebruik zoals landschapsbeleving te vrijwaren
worden binnen het kader van de bestemming als bouwvrij agrarisch gebied de bestaande
wegen behouden en zijn handelingen mogelijk in functie van recreatief medegebruik. De
bestaande wegen zijn reeds juridisch verankerd en behoeven geen verdere planmatige
aanduiding.

5.4. Aandachtspunten vanuit het plan-MER
5.4.1. Maatregelen op te nemen in het plan
Toelichting
DISCIPLINES MENS en MOBILITEIT
De trage weg (voetweg A78) door het gebied functioneert als
verbinding tussen de stad en de verkaveling.
DISCIPLINE MENS
In het woonreservegebied volgens het gewestplan zijn 9 woningen
aanwezig.
DISCIPLINE LANDSCHAP
Het plan vrijwaart de open ruimtefunctie en haar beeldwaarde.
Agrarische bebouwing kan dit alsnog teniet doen.

Maatregel
dwingend (d) of informatief (i)

Doorwerking in het RUP

De trage weg behouden (i).

In het voorschrift is behoud van de trage
weg voorzien.

De bestaande woningen en tuinen als
woongebied bestemmen of uit het plan laten. (i)

De woningen zijn uit het plan gelaten.

Het bouwvrij karakter in de voorschriften
inschrijven. (i)

Het plan bestemt bouwvrij agrarisch gebied.

5.4.2. Andere maatregelen
Voor het gebied zijn geen andere (flankerende) maatregelen beschreven.

5.5. Aandachtspunten vanuit de ruimtelijke veiligheidsrapportage
op planniveau
In het deelplan wordt bebouwing en dus ook de inplanting van Seveso-inrichtingen uitgesloten.
Het gebied valt evenmin onder de categorie van aandachtsgebieden inzake veiligheid.

5.6. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk
watersysteem.
Volgens de watertoetskaart liggen delen van het deelplan in mogelijk overstromingsgevoelig
gebied.
Uit de watertoets in de plan-MER blijkt dat geen problemen worden verwacht in dit deelplan.

uittreksel watertoetskaart

De hele regio is watergevoelig. Bronmaatregelen (zoals het voorkomen van erosie en het
beperken van de bebouwde oppervlakte) kunnen bijdragen tot een verbetering van het
watersysteem.

5.7. Toetsing aan de herbevestigde agrarische gebieden
In navolging van omzendbrief RO/2010/01 (7 mei 2010) worden de herbestemmingen in het
plan als volgt verantwoord.
Het deelplan herbestemt woonreservegebied naar bouwvrij agrarisch gebied. Het aangrenzend
agrarisch gebied is herbevestigd. In dit deelgebied wordt 8,9ha bijkomend agrarisch gebied
gecreëerd dat kan dienen voor een planologische ruil bij de wijziging van de bestemming van
herbevestigde agrarische gebieden elders in het RUP. Zodoende kan het planologisch
evenwicht worden bewaard.

5.8. Ruimtebalans, planbaten en planschade
DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met de aandachtspunten dienaangaande
beschreven in 1.2. juridische context - disclaimer.

5.8.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar voor de delen van het RUP die van bestemming
wijzigen (in gebiedscategorieën). Het reservegebied voor woonwijken wordt gewaardeerd als
horend tot de gebiedscategorie wonen.
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 9 ha.
gebiedscategorie

1
3
4
5
6
7
8

wonen
recreatie
landbouw
bos
overig groen
reservaat en natuur
lijninfrastructuur
gemeenschapsvoorzieningen
9 en nutsvoorzieningen
10 ontginning en waterwinning
TOTAAL DEELPLAN

totaal
totaal deelplan
gewestplan
RUP (ha)
(ha)
8,5
0,4
0,1
9

9

9

saldo (ha)

-8.5
-0,4
+8,9

0

5.8.2. Planbaten - planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer naar gebiedscategorie. Hiermee
wordt een eerste beeld gegeven van de wijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een
planbaten- of planschaderegeling of een regeling inzake gebruikerscompensatie.

Op een aparte kaart is per bestemmingscategorie weergegeven op welke percelen de
planbaten van toepassing kunnen zijn. De oppervlakten stemmen overeen.

5.9. Op te heffen verkavelingen
In het deelplan zijn er geen op te heffen (delen van) verkavelingen.

6.

Deelplan Groebegracht Zuid
6.1. Situering en beschrijving van de bestaande toestand

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

Dit deelplan behelst de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum van
Halle aan. Het gebied is nagenoeg volledig in landbouwgebruik. In het noorden grenst het
deelplan aan het gemeentelijk RUP Grote Weide. In dat RUP is de ontwikkeling voorzien van
Groebegracht en de aanpalende meersen voor waterbuffering en natuurontwikkeling. Het
grootste deel van dit deelplan ligt echter buiten het valleidal van Groebegracht. Ten zuiden ligt
het RUP Wilgenveld.
In het westen scheidt een talud de akkerpercelen langs Victor Demesmaekerstraat van dit
valleidal van Groebegracht. Het akkerland, microreliëf en de open ruimte aan weerszijden van
Beertsestraat met ook het uitzicht over de vallei en het zicht op de toren van de basiliek dragen
bij tot het landelijke karakter langs deze weg en de positionering van Halle als stad in de open
ruimte. De woningen ter hoogte van Beerstestraat/Victor Demesmaekerstraat, buiten het
deelplangebied, vormen een eigen gehucht.
Meer naar het oosten is de verweving met het stedelijk functioneren meer uitgesproken.
Voetweg 118 is onderdeel van de bedevaartsroute “weg-om”. Langs deze voetweg liggen een
paar diepere tuinen die een resterende akker langs Beertsestraat insluiten. Het parkje ten
zuiden van Beerstestraat is ingericht in functie van de bedevaartsroute in de luwte van de
ontwikkelingen te Wilgenveld en de biedt een uitzicht over de vallei. Tramstraat is een
bestaande, feitelijke voetweg die niet in de atlas is opgenomen maar waarvoor een rooilijnplan
bestaat. De weg volgt het tracé van een voormalige trambedding. De overgang naar het
valleidal van Groebegracht is geleidelijk. De permanente graslanden ten oosten zijn in gebruik
als graasweide voor paarden. Een vroegere hoeve is nu in gebruik als woning.

6.2. Juridische context
plan
gewestplan

status
K.B. 07/03/1977

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
gemeentelijke plannen van aanleg
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

dep. 26/04/2012
dep. 12/01/2012

planologische attesten
verkavelingsvergunningen
beschermde monumenten
beschermde dorpsgezichten
beschermde landschappen
ankerplaatsen en erfgoedlandschappen
vogelrichtlijngebieden
habitatrichtlijngebieden
ramsargebieden
gebieden van het Vlaams ecologisch netwerk
gebieden van het integraal verwevings- en ondersteuningsnetwerk
Vlaamse of erkende natuurreservaten
bosreservaten
beschermingszones grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
spoorwegen
rooilijnplannen

ligging/beschrijving
gewestplan halle-vilvoorde:
- natuurgebied
- woongebied met landelijk karakter
- reservegebied voor woonwijken
- recreatiegebied
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
RUP Grote Weide grenst aan het gebied, o.a. met de bestemming
- art. 5.1. zone voor waterberging en natuurontwikkeling.
RUP Wilgenveld grenst aan het gebied, o.a. met de bestemming
- art. 8. groene as.
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
Ten noorden en buiten het deelplan ligt Groebegracht, categorie 2.
niet van toepassing
Doorheen het deelplan liggen:
- plan 13 - Beertsestraat in overlap met plan 452 - buurtweg 9H
- plan 104 - voetweg F4

gewestwegen
lokale wegen (buurt- en voetwegen)

afbakening van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur

inventaris van het bouwkundig erfgoed

- plan 467 - voetweg A48.
Grenzend aan (en buiten) het deelplan liggen:
- plan 68 - Victor Demesmaekerstraat
- plan 117 - voetweg F7.
niet van toepassing
Doorheen het deelplan liggen:
- buurtweg 9H (Beertsestraat)
- feitelijke voetweg F4 (niet in atlas) (Tramstraat)
- officiële bestaande voetweg A48 - tevens bestaande buurtweg 48H.
Grenzend aan (en buiten) het deelplan ligt:
- feitelijke voetweg F7 (niet in atlas)
- buurtweg 8H (Victor Demesmaekerstraat).
Het deelplan ligt binnen de afbakening van de omgeving Groebegracht
- Rollebeek.
Ten westen grenst het deelplan aan het landbouwgebied HerfelingenBogaarden-Bellingen-Pepingen-Beert.
Door en rond het plangebied ligt de “weg-om” met volgende kapellen
in het deelplan:
- relict 214942 - gecementeerde pijlerkapel – Beertsestraat
- relict 214943 - kapel – Beertsestraat.

DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten.
- De georeferentie van de kadasterkaarten is niet altijd nauwkeurig ten opzichte van de bestaande
toestand en andere kaarten zoals de topografische kaart of orthofoto.
- Voor de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van de bestaande juridische toestand
zijn digitale versies van de plannen van aanleg (gewestplan, BPA’s) en RUP’s gebruikt, zoals ter
beschikking gesteld door AGIV of vanuit de plannenregisters van gemeente en provincie. Deze
mogen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele en analoge
juridische documenten. Door de digitalisering en het gebruik van nieuwere versies van de
topografische kaarten als ondergrond van het gewestplan en nieuwere kadastrale kaarten als
ondergrond voor de BPA’s is een volledig correcte georeferentie niet gegarandeerd. Bovendien

-

-

gebeurde de digitalisering van de gewestplannen vanuit schaal 1/10.000, waardoor de geometrische
nauwkeurigheid slechts 10 m bedraagt.
Bij uittekening van de grafische plannen is een eigen interpretatie gebeurd, waarbij gestreefd is om
de zoneringen van de plannen van aanleg te vertalen naar kadastrale percelen of perceelsdelen voor
zover deze konden worden afgeleid uit de onderligger van de plannen van aanleg ( topografische
kaarten, oudere kadasterkaarten).
Op de situeringskaarten is steeds de contour van het grafisch plan gehanteerd zoals uitgetekend op
basis van de kadasterkaarten.

Hierdoor kan op de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van het gewestplan of BPA’s de
indruk ontstaan dat het grafisch plan deels overlapt met zoneringen uit de nu vigerende plannen van
aanleg die niet als ‘op te heffen bepalingen’ zijn aangegeven. Indien dit het geval is, moet het grafisch
plan zo worden geïnterpreteerd dat de grenzen er van samenvallen met of binnen de grenzen van de
zones liggen die expliciet als op te heffen bepalingen zijn opgesomd. Waar het uitdrukkelijk de bedoeling
is dat het grafisch plan afwijkt van zonegrenzen uit de vigerende plannen van aanleg, is dit ook bij de
beschrijving van de begrenzing van het plan aangegeven.

6.3. Gewenste ontwikkeling en vertaling naar het grafisch plan
6.3.1. Visie en doelstelling
De open ruimte in dit deelplangebied is een meerwaarde voor de woonkwaliteit in de omgeving
maar vooral ook voor de waardering en beleving van de vallei van Groebegracht die als open
ruimte van het Pajottenland doordringt tot in het centrum van het stedelijk weefsel. Er is nog
een sterke samenhang met de rest van de vallei van Groebegracht, maar de context van de
vallei heeft hier duidelijk stedelijk karakter. Het centrum ligt vlakbij. Getuigen hiervan zijn niet
alleen de bedevaartsroute maar ook een aantal bakens zoals de gebouwen van het ziekenhuis
en de toren van de Basiliek komen in zicht. De eigenlijke valleibodem van Groebegracht wordt
ontwikkeld voor natuur en als waterbuffer om de rest van het stedelijk gebied te vrijwaren van
overstromingen. Uit de behoefteraming blijkt dat er inzake wonen voldoende aanbod is om de
behoeften op korte en lange termijn op te vangen. In het operationeel programma voor de
afbakening van de agrarische en de natuurlijke structuur is de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan voorzien waarin de inrichtingsopties worden verankerd ten behoeve van het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische
infrastructuur door het landbouwgebied en de verweving van landbouw, natuur en
waterberging. De landschapsvisie zoals die is ontwikkeld door het regionaal landschap Zenne

Zuun & Zoniën en diverse partners voorziet voor het gebied langs Beertsestraat een poortfunctie naar de open ruimte. Ook het zicht van op Demaeghtlaan is hierin belangrijk.
Het is met dit deelplan de bedoeling de open ruimte rond Groebegracht te vrijwaren. De
bestaande landbouwactiviteiten kunnen hiervoor worden ingeschakeld. Het deelplan moet
vooral de landschapsontwikkeling rond Groebegracht bijkomende kansen bieden en het gebied
op stedelijk niveau inschakelen in een netwerk van laagdynamische recreatie op weg naar de
open ruimte. Daarnaast is het de bedoeling de vallei van Groebegracht op een natuurlijke wijze
in te schakelen in een systeem van waterberging.

6.3.2. Afbakening van het deelplan
Uitgangspunt bij de afbakening van het gebied is de bestemming als reservegebied voor
woonwijken. Op het gewestplan is deze bestemming afgebakend op basis van de topografische
kaart op schaal 1/10.000. In dit deelplan is de begrenzing geïnterpreteerd naar perceelsniveau.
In het noorden en het westen volgt het deelplan de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan
Grote Weide. Dit betekent dat volgens het gewestplan ook fragmenten natuurgebied ter hoogte
van het talud en ten zuidwesten van de oude hoeve in het deelplan wordt opgenomen (samen
0,6 ha).
In het zuiden volgt het deelplan de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan Wilgenveld en
wordt ook het woongebied uitgesloten.
De bestaande woningen in het reservegebied voor woonwijken zijn niet opgenomen. Het betreft
met name de woningen langs Victor Demesmaekerstraat - Beertsestraat in het oosten, de
woningen langs Beerstestraat centraal alsook de gebouwen voor kleinhandel op de grens van
het woonreservegebied langs A. Demaeghtlaan. Verkavelingen zijn buiten het deelplan gelaten.
Het formuleren van ontwikkelingsperspectieven voor deze woningen en gebouwen is een
gemeentelijke bevoegdheid.
Nabij het stedelijk gebied en Demaeghtlaan is een voormalige hoeve wel in het gebied
opgenomen. Het gebouw draagt bij tot de landelijke uitstraling van het gebied vanop
Demaeghtlaan. Het is de bedoeling dat de vallei doordringt tot A.Demaeghtlaan. De bestaande
verhardingen in het plangebied kunnen voorlopig blijven bestaan. Bij herinrichting is het echter
wenselijk dat de aanwezigheid en landschappelijke continuïteit van Groebegracht als zijbeek
van Zenne verder versterkt wordt.

6.3.3. Ontwikkeling als gemengd open ruimtegebied
In het gemengd open ruimtegebied is landbouw een belangrijke ruimte gebruiker, maar
nevengeschikt zijn er mogelijkheden voor bosbouw, landschapszorg en recreatie.
Binnen het kader van de bestemming als gemengde open ruimte kunnen de bestaande trage
wegen behouden worden en kunnen er nieuwe aangelegd worden, bijvoorbeeld op de randen
van het valleidal. De bestaande wegen behoeven dus geen verdere planmatige aanduiding. De
bestemming laat daarnaast uitdrukkelijk toe dat specifieke elementen zoals uitkijkplatformen
maar ook zitbanken worden aangebracht om de landschapsbeleving verder te optimaliseren en
dat de bestaande kapelletjes in hun onderhoud verzekerd worden. Daarnaast kunnen
bijvoorbeeld ook bijkomende groenaanplanten zorgen voor een verdere visuele buffering van
de bedrijfsactiviteiten te Wilgenveld.

6.3.4. Inrichting van bepaalde delen als zone voor natuur met waterberging
Het noordelijk deel van het plangebied en de percelen ten westen van Tramstraat liggen lager
en sluiten aan bij de rest van het valleigebied rond Groebegracht. Door het reliëf komt dit deel
in aanmerking voor de inpassing van een waterberging. Hiertoe zijn werken en handelingen
met betrekking tot park- en landschapsinrichting en waterbeheersing mogelijk. Het natuurlijke
reliëf kan ingeschakeld worden als alternatief voor eventuele dijken.
Omwille van de potentiële natuurlijke waarde en de specifieke gradiënt van droge naar vochtige
zandleem is voorzien dat de permanente graslanden ten oosten van de Tramstraat niet
gescheurd kunnen worden en wordt bijkomende bebouwing in dat gebied niet toegelaten.
Op die manier kan de vallei ook ten volle als structurerend groenelement ontwikkeld worden.
Eventueel kunnen de gronden mee ingeschakeld worden ten behoeve van de ontwikkeling van
de Groebegracht als gecontroleerd overstromingsgebied.
Een gebouw is wel opgenomen omwille van de landelijke uitstraling. Het gebouw kan worden
verbouwd en heropgebouwd binnen het bestaande volume.
Op het plan is de zuidelijke begrenzing van het noordelijk deel van deze zone uitgezet aan de
hand van bissectrices op de hoekpunten van de contour van het deelplan.

6.4. Aandachtspunten vanuit het plan-MER
6.4.1. Maatregelen op te nemen in het plan
Toelichting
DISCIPLINES NATUUR
Er zijn waardevolle vegetaties in het gebied. Het gaat concreet om een
waardevol grasland dat ten dele ligt in de zone die nu bestemd is als
natuurgebied en ten dele ten zuiden hiervan (tussen het natuurgebied en de
hoeve). De verlaten spoorwegberm in het oosten van het deelgebied bezit
een waardevolle bermvegetatie. De bestemming ‘gemengd open ruimte
gebied’ biedt niet voldoende garanties om te oordelen dat deze
natuurwaarden gevrijwaard of gecompenseerd zullen worden.
DISCIPLINES MENS
In het woonreservegebied volgens het gewestplan zijn woningen
aanwezig.

Maatregel
dwingend (d) of informatief (i)

Doorwerking in het RUP

Het natuurgebied uitbreiden of een voorschrift
voorzien in verband met behoud van het grasland
zonder intensief landbouwgebruik. (i)

In het plan is het gebied ten oosten
van de trambedding aangeduid als
valleigebied. Scheuren van het
grasland is in dit gebied niet
toegelaten. Bijkomende bebouwing
is in het volledige deelplan niet
toegelaten.

De bestaande woningen en tuinen als woongebied
bestemmen of uit het plan laten. (i)

De woningen zijn uit het plan
gelaten met uitzondering van de
voormalige hoeve omwille van de
landelijke uitstraling.
De bestaande woning kan hier
blijven bestaan, verbouwd en heropgebouwd binnen het bestaande
volume.

6.4.2. Andere maatregelen
Voor het gebied zijn geen andere (flankerende) maatregelen beschreven.

6.5. Aandachtspunten vanuit de ruimtelijke veiligheidsrapportage
op planniveau
In het deelplan wordt bebouwing en dus ook de inplanting van Seveso-inrichtingen uitgesloten.
Het gebied valt evenmin onder de categorie van aandachtsgebieden inzake veiligheid.

6.6. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk
watersysteem.
Volgens de watertoetskaart liggen delen van het deelplan in effectief overstromingsgevoelig en
mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Uit de watertoets in de plan-MER blijkt dat in het gebied geen problemen worden verwacht in dit
deelplan. Het gebied wordt gevrijwaard van bebouwing.

uittreksel watertoetskaart

De hele regio is watergevoelig. Bronmaatregelen (zoals het voorkomen van erosie en het
beperken van de bebouwde oppervlakte) kunnen samen met de creatie van een
overstromingsgebied bijdragen tot een verbetering van het watersysteem.

6.7. Toetsing aan de herbevestigde agrarische gebieden
Het gebied is niet herbevestigd als agrarisch gebied. Echter, de bestemming gemengde open
ruimte (10,3ha) voorziet het behoud van het bestaande agrarisch gebruik als nevenbestemming. Ondanks de nevenbestemmingen voor het gebied kan dit als meerwaarde voor de
agrarische structuur worden beschouwd.

6.8. Ruimtebalans, planbaten en planschade
DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met de aandachtspunten dienaangaande
beschreven in 3.2. juridische context - disclaimer.

6.8.1. Ruimtebalans
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 9,6 ha.

De volgende tabel geeft de oppervlakten weer voor de delen van het RUP die van bestemming
wijzigen (in gebiedscategorieën). Het woonreservegebied volgens het gewestplan behoort tot
de gebiedscategorie wonen.
gebiedscategorie

1
2
3
4
5
6
7
8

wonen
bedrijvigheid
recreatie
landbouw
bos
overig groen
reservaat en natuur
lijninfrastructuur
gemeenschapsvoorzieningen
9 en nutsvoorzieningen
10 ontginning en waterwinning
TOTAAL DEELPLAN

totaal
totaal deelplan
gewestplan
RUP (ha)
(ha)
6,5
0,1

0

saldo (ha)

-6,4

0

0,6

4,4
2,6

+4,4
+2,0

7,1

7,1

0

6.8.2. Planbaten - planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer naar gebiedscategorie. Hiermee
wordt een eerste beeld gegeven van de wijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een
planbaten- of planschaderegeling of een regeling inzake gebruikerscompensatie.
Op een aparte kaart is op basis van de bestemmingscategorie weergegeven op welke percelen
de regelingen van toepassing kunnen zijn. Beide categoriseringen stemmen overeen.

7.

Deelplan Eiland
7.1. Situering en beschrijving van de bestaande toestand

foto 1

Het eiland is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en
de spoorweg. Het is op een aantal open plekken na volledig begroeid met bomen en
struikgewas.
Het station van Halle ligt op ca. 400 tot 500 meter, voorbij het stationsplein. Het gebied is enkel
ontsloten via lokale wegen. De kade van het kanaal wordt gebruikt als toeristisch recreatieve
route.

foto 2

foto 3

Het kanaal ten westen zorgt voor een open ruimte door de stad. Tussen het kanaal en het
bosje is er een dienstweg. Het bos zorgt langs dit kanaal voor een groene wand terwijl elders
de wanden bebouwd zijn. Door het contrast draagt het gebied bij aan het esthetisch kader
waarin de boogbruggen over het kanaal kunnen worden waargenomen. Dit gebeurt onder
andere door recreanten die langs het gebied passeren en aldus ook een open plek maar (door
het gebrek aan invulling) ook als een groene restruimte in de stad ervaren. Het gebied is
hiermee een groene vinger die vanuit de zuidelijk open gelegen ruimte doordringt tot nabij het
stadscentrum en de stationsomgeving.

7.2. Juridische context
plan
gewestplan

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
gemeentelijke plannen van aanleg

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

status
K.B. 07/03/1977

16/05/2007
12/05/2006

ligging/beschrijving
gewestplan halle-vilvoorde:
- natuurgebied (lang het kanaal)
- gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO
- bestaande spoorweg
- aan te leggen spoorweg (HST-lijn – intussen aangelegd)
- (overdruk) reservatiegebied
niet van toepassing
niet van toepassing
BPA Dynastiewijk grenst aan het gebied.
BPA ’t Parkske ligt aan de andere zijde van het kanaal, met uitzicht naar
het gebied.
niet van toepassing

planologische attesten
verkavelingsvergunningen
beschermde monumenten
beschermde dorpsgezichten
beschermde landschappen
ankerplaatsen en erfgoedlandschappen
vogelrichtlijngebieden
habitatrichtlijngebieden
ramsargebieden
gebieden van het Vlaams ecologisch netwerk
gebieden van het integraal verwevings- en ondersteuningsnetwerk
Vlaamse of erkende natuurreservaten
bosreservaten
beschermingszones grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
spoorwegen

rooilijnplannen

gewestwegen
lokale wegen (buurt- en voetwegen)
afbakening van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur
inventaris van het bouwkundig erfgoed

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
Het gebied grenst aan de Willebroekse Vaart (kanaal Brussel-Charleroi).
niet van toepassing
Door het deelplangebied loopt een bundel van verschillende spoorlijnen:
- Spoorlijn 94(Halle – Moeskroen)
- Spoorlijn 96 (Brussel – Bergen)
- de HST-lijn.
Het station Halle ligt ten noorden van het deelplangebied.
Grenzend aan (en buiten) het deelplan ligt:
- plan 610: Kanaal Brussel – Charleroi
- plan 360: Vogelpers.
niet van toepassing
Grenzend aan (en buiten) het deelplan ligt:
- buurtweg 15H – Vogelpers.
niet van toepassing
niet van toepassing

DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten.

-

-

-

De georeferentie van de kadasterkaarten is niet altijd nauwkeurig ten opzichte van de bestaande
toestand en andere kaarten zoals de topografische kaart of orthofoto.
Voor de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van de bestaande juridische toestand
zijn digitale versies van de plannen van aanleg (gewestplan, BPA’s) en RUP’s gebruikt, zoals ter
beschikking gesteld door AGIV of vanuit de plannenregisters van gemeente en provincie. Deze
mogen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele en analoge
juridische documenten. Door de digitalisering en het gebruik van nieuwere versies van de
topografische kaarten als ondergrond van het gewestplan en nieuwere kadastrale kaarten als
ondergrond voor de BPA’s is een volledig correcte georeferentie niet gegarandeerd. Bovendien
gebeurde de digitalisering van de gewestplannen vanuit schaal 1/10.000, waardoor de geometrische
nauwkeurigheid slechts 10 m bedraagt.
Bij uittekening van de grafische plannen is een eigen interpretatie gebeurd, waarbij gestreefd is om
de zoneringen van de plannen van aanleg te vertalen naar kadastrale percelen of perceelsdelen voor
zover deze konden worden afgeleid uit de onderligger van de plannen van aanleg ( topografische
kaarten, oudere kadasterkaarten).
Op de situeringskaarten is steeds de contour van het grafisch plan gehanteerd zoals uitgetekend op
basis van de kadasterkaarten.

Hierdoor kan op de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van het gewestplan of BPA’s de
indruk ontstaan dat het grafisch plan deels overlapt met zoneringen uit de nu vigerende plannen van
aanleg die niet als ‘op te heffen bepalingen’ zijn aangegeven. Indien dit het geval is, moet het grafisch
plan zo worden geïnterpreteerd dat de grenzen er van samenvallen met of binnen de grenzen van de
zones liggen die expliciet als op te heffen bepalingen zijn opgesomd. Waar het uitdrukkelijk de bedoeling
is dat het grafisch plan afwijkt van zonegrenzen uit de vigerende plannen van aanleg, is dit ook bij de
beschrijving van de begrenzing van het plan aangegeven.

7.3. Gewenste ontwikkeling en vertaling naar het RUP
7.3.1. Visie en doelstelling
Op dit ogenblik is het deelplangebied volgens het gewestplan bestemd voor ambachtelijke
bedrijvigheid en KMO enerzijds en natuur anderzijds. Voor bedrijvigheid is het gebied echter
moeilijk te ontsluiten. Het gebied is bovendien omringd en ingenomen door spoorweginfrastructuur. Het betreft onder andere de bestaande spoorweg en de intussen ontwikkelde
HST lijn. De ruimte in het gebied is feitelijk onbestemd.

Het is met dit deelplan de bedoeling het gebied een invulling te geven als knooppunt tussen het
recreatief medegebruik van de open ruimte (wandelen, fietsen, varen) en het stadscentrum. De
bestaande spoorinfrastructuren kunnen blijven.
Door de beperkte ruimte, de steile oevers naar het kanaal en de omliggende infrastructuren
moeten de ecologische potenties vanuit een stedelijk perspectief beschouwd worden. De
groene invulling aan de noordelijke zijde, langs het kanaal, vormt een groene vinger in het
stedelijk landschap. Landschappelijk is dit een meerwaarde voor het stedelijk gebied en de
groene dooradering ervan door Zenne en kanaal.
Het is de bedoeling het groen karakter van het gebied maximaal te vrijwaren.
Gelegen bij het centrum van Halle, het station, langs de recreatieve routes die het kanaal
volgen en nabij het water van dit kanaal zijn er recreatieve en toeristische potenties. Dergelijke
invulling kan de positie van Halle als kleinstedelijke ruimte langs kanaal en Zenne versterken en
de betekeniswaarde van het gebied zalf doen toenemen.
Het is met dit deelplan de bedoeling beperkte toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in het
gebied mogelijk te maken mits het groen karakter van het gebied behouden blijft.
Rond het gebied zijn er op dit ogenblik nog andere geplande ontwikkelingen. De uitkomst van
deze plannen en de betekenis ervan voor het deelplangebied is niet altijd duidelijk. Een piste is
het ontwikkelen van een bijkomende brug over het kanaal voor de verkeersafwikkeling
doorheen en rond het kleinstedelijk gebied. Een deel van deze infrastructuur wordt mogelijk in
dit plangebied voorzien. De verbreding en verdieping van het kanaal kan weliswaar zorgen voor
een verdere inperking van het gebied maar brengt de vooropgestelde ontwikkelingen niet in het
gedrang.
In het deelplan zullen de mogelijkheden opgenomen worden voor werken, constructies en
gebouwen in het kader van spoorgebonden en watergebonden infrastructuur.

7.3.2. Afbakening van het deelplan
Uitgangspunten voor de afbakening van het deelplan zijn de bestemmingen natuurgebied en
gebied voor ambachtelijke bedrijven zoals ze zijn aangeduid op het gewestplan en omringd zijn
door bestaande en te ontwikkelen spoorinfrastructuren enerzijds en de zone voor waterloop
anderzijds.

Het aantal referentiepunten op kadasterschaal voor de afbakening van het deelplan is evenwel
beperkt. Het betreft een overwegend niet gekadastreerde omgeving. Daarom is in belangrijke
mate gebruik gemaakt van de feitelijke toestand volgens luchtfoto en topografische kaart om
het gebied af te bakenen.
In het noorden wordt de grens gevormd door de tunnelmond van de spoorweginfrastructuur.
Ten oosten wordt de grens gevormd door het gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO
volgens het gewestplan en het BPA Dynastiewijk. De lijn wordt doorgetrokken naar het kanaal.
In het westen wordt de grens gevormd door het kanaal zoals zij volgens de kadastrale legger is
afgebakend.

7.3.3. Behoud van de bestaande spoorweginfrastructuren
De bestaande ruimte die binnen het deelplan overwegend door spoorinfrastructuren is gebruikt
wordt als dusdanig aangeduid. Werken en aanpassingen aan deze infrastructuren blijven
mogelijk. Niet ingenomen perceelsdelen moeten op een aan de omgeving aangepaste wijze
worden aangelegd.
In het gebied liggen ook aantal kruisende infrastructuren en ecologische verbindingen. Werken
hieraan zijn ook toegelaten.

7.3.4. Ontwikkeling als stedelijk natuurgebied met recreatief karakter
Om de recreatieve en toeristische ontwikkelingen mogelijk te maken zonder het groen
(landschappelijk en stedelijk-ecologisch) karakter aan te tasten wordt het gebied bestemd als
stedelijk natuurgebied met recreatief karakter. In wezen gaat het om een stedelijk gemengde
groene ruimte. Principes bij de ontwikkeling van het gebied zijn:
- behoud van het overwegend bebost karakter
- behoud van de groene landschappelijk ingepaste wand langs het kanaal
(standplaatsgeschikt streekeigen groen en een permanente begroeiing over de volledige
lengte langs het kanaal)
- mogelijkheden voor waterclubs, zij het compact geclusterd en met een maximale bebouwbare oppervlakte voor clubhuis en voorzieningen voor opslag van materiaal (250m² en 2
bouwlagen).
Rekening houdend met de ligging langs het spoor is in de bestemmingsvoorschriften vervat dat
- naast de werken aan openbare wegen en nutsleidingen - ook werken aan toegangswegen

voor spoordiensten mogelijk zijn. Rekening houdend met het kanaal is ook de heraanleg van
kades langs de waterweg mogelijk of de aanleg van een brug.

7.4. Aandachtspunten vanuit het plan-MER
7.4.1. Maatregelen op te nemen in het plan
Toelichting
DISCIPLINE MOBILITEIT
Rekening houdend met de ontsluiting gebeurt via het
stadscentrum zijn er veel potentieel gehinderden.
Afhankelijk van de ontwikkeling kan er ook hinder
ontstaan voor gebruikers van en bewoners langs het
kanaal.
DISCIPLINE MENS
Voor het gebied zijn ontwikkelingsscenario’s beschreven
die de oppervlakte van het gebied verder kunnen inperken.
Het betreft een verbreding van het kanaal en een
bijkomende brug voor autoverkeer over het kanaal. De
plannen voor de brug zijn nog zeer onduidelijk. Verwacht
wordt dat de verbreding van het kanaal binnen de grenzen
van de niet gekadastreerde oppervlakte zal gebeuren en
niet binnen het bestaande groen.
DISCIPLINE LANDSCHAP
Het gebied zorgt voor een groene wand in het stedelijk
landschap langs het kanaal.
Er is een kans op archeologische vondsten.

Maatregel
dwingend (d) of informatief (i)

Doorwerking in het RUP

Geen (sterk verkeersaantrekkende) grootschalige
recreatie voorzien (i).

Het deelplan beperkt de omvang van het aantal mogelijke toeristische
en recreatieve ontwikkelingen. Dit gebeurt enerzijds door de
bestemming (stedelijk natuurgebied met recreatief medegebruik),
anderzijds door de inrichting (compacte clusters, met een maximum
aantal).

De kleinschalige recreatieve
infrastructuur
doordacht
lokaliseren en inpassen van,
rekening
houdend
met
eventuele toekomstige plannen
(i).

Het deelplan voorziet de inpassing van de verschillende recreatieve
elementen omringd door groen.
De komst en de locatie van de bijkomende brug is momenteel onzeker
dat hier geen rekening mee kan worden gehouden. De in het PRUP
toegelaten ontwikkelingen zijn dermate beperkt dat ze een eventueel
latere realisatie van de kanaalverbreding en eventueel nieuwe brug niet
hypothekeren.
Voor de verblijfsrecreatie gaat het om kleinere clusters die moeten
omgeven zijn door groen en eenvoudig verplaatsbaar zijn.

De recreatieve infrastructuur
integreren in de groenstructuur
(i).
Archeologische
prospectie
uitvoeren (i).

Het deelplan voorziet de inpassing van de verschillende recreatieve
elementen omringd door groen.
Het plan neemt deze maatregel niet op. Het archeologiedecreet blijft
echter onverkort van toepassing.
Art. 4, § 2, van dit decreet legt een algemene zorgplicht op.
Bij de bouwvergunning kunnen op basis van dit decreet (Art. 5) voorwaarden opgelegd worden ter bescherming van het archeologisch
patrimonium.
De rechten van de houder van een bouwvergunning kunnen slechts

worden ingeperkt door het bepaalde
Archeologiedecreet (R.v.St. 23/02/2012).

in

artikel

7

en

8

7.4.2. Andere maatregelen
Dwingend is voor het gebied volgende maatregel beschreven die evenwel niet in het plan moet
worden voorgeschreven.
- Compensatie voorzien voor waardevolle vegetaties (wettelijk geregeld, uit te voeren door
de ontwikkelaar).

7.5. Aandachtspunten vanuit de ruimtelijke veiligheidsrapportage
op planniveau
In het gebied zijn geen bedrijven toegelaten. Ondanks de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden vormt het gebied geen aandachtsgebied vanuit het oogpunt van de
veiligheidsrapportage. Daarvoor is de publieksaantrekking te laag.

7.6. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk
watersysteem.
Volgens de watertoetskaart zijn de randen langs het kanaal mogelijk overstromingsgevoelig.
Uit de watertoets in de plan-MER blijkt dat in dit deelplan geen problemen worden verwacht.
Specifiek voor het gebied worden ook geen problemen verwacht in verband met de
rivierveiligheid.

uittreksel watertoetskaart

De hele regio is watergevoelig. Bronmaatregelen (zoals het beperken van de verharde
oppervlakte, het maximaal voorzien van infiltratiemogelijkheden en het nemen van maatregelen
die een versnelde waterafvoer tegengaan) kunnen bijdragen tot een verbetering van het
watersysteem.

7.7. Ruimtebalans, planbaten en planschade
DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met de aandachtspunten dienaangaande
beschreven in 12.2. juridische context - disclaimer.

7.7.1. Ruimtebalans
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 3,8ha. De volgende tabel geeft de oppervlakten
weer voor de delen van het RUP die van bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).

gebiedscategorie

1
2
3
4
5
6
7
8

wonen
bedrijvigheid
recreatie
landbouw
bos
overig groen
reservaat en natuur
lijninfrastructuur
gemeenschapsvoorzieningen
9 en nutsvoorzieningen
10 ontginning en waterwinning
TOTAAL DEELPLAN

totaal
gewestplan
(ha)

totaal deelplan
RUP (ha)

2,1

-2,1

1,5
2,3

+1,5
-1,7
+2,3

3,8

0

1,7

3,8

saldo (ha)

7.7.2. Planbaten - planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer naar gebiedscategorie. Hiermee
wordt een eerste beeld gegeven van de wijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een
planbaten- of planschaderegeling of een regeling inzake gebruikerscompensatie.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de regelingen van toepassing kunnen
zijn. Dit is louter gebeurd op basis van de bestemmingscategorie.

8.

Deelplan Welkomstlaan
8.1. Situering en beschrijving van de bestaande toestand
Dit deelplan betreft de zone waar de Landingsbaan (N203) het centrum van Halle bereikt op
een ‘achterkant’ van de stad. De brede baan, omzoomd met een groenbuffer, eindigt in een
aantal kleinere tangenten zonder duidelijk eindpunt. In verhouding tot de capaciteit van de weg
heeft N203 een lage gebruiksintensiteit.

foto 1

foto 2

Het gebied ligt aan de rand van het stedelijk weefsel, niet ver van de stationsomgeving. Het
omvat de stedelijke invalsweg Welkomstlaanbaan. Westelijk sluit het gebied aan op het
woonweefsel van Halle en een school: het KTA.
Verschillende percelen langs de Welkomstlaan zijn momenteel in gebruik als bos of akker,
ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum. Kleine landschapselementen
zorgen voor compartimentering van het landschap. N203 vormt een zichtas met bomenrijen als
groene wand. De open ruimten rond N203 vormen vooral een buffer naar N203 voor
omwonenden.

8.2. Juridische context
plan
gewestplan

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
gemeentelijke plannen van aanleg

status
K.B. 07/03/1977

M.B.
03/04/2007

ligging/beschrijving
gewestplan halle-vilvoorde:
- woongebied
- natuurgebied
- buffergebied
- bestaande hoofdverkeersweg
- lijnfrastructuur
niet van toepassing
niet van toepassing
BPA 9 Nachtegaallaan ligt gedeeltelijk in het gebied met volgende
bestemmingen:
- artikel 2a openbare wegenis
- artikel 2b zone voor stedelijke poortconstructie
- artikel 3 openbare voetwegen
- artikel 10 zone voor gesloten bebouwing

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
planologische attesten
verkavelingsvergunningen
beschermde monumenten
beschermde dorpsgezichten
beschermde landschappen
ankerplaatsen en erfgoedlandschappen
vogelrichtlijngebieden
habitatrichtlijngebieden
ramsargebieden
gebieden van het Vlaams ecologisch netwerk
gebieden van het integraal verwevings- en ondersteuningsnetwerk
Vlaamse of erkende natuurreservaten
bosreservaten
beschermingszones grondwaterwinning
waterzuivering- zoneringsplannen
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
spoorwegen
rooilijnplannen

CBS 18/09/1968
CBS 05/06/2013

- artikel 13 zone voor open bebouwing
- artikel 15 zone voor tuinen
- artikel 16 zone voor achteruitbouw
- artikel 18 bufferzone
- artikel 19 zone voor gemeenschappelijk groen
- artikel 20 zone in te richten volgens gezamenlijk ontwerp.
Daarnaast zijn er nog algemene bepalingen van toepassing.
niet van toepassing
niet van toepassing
dossier VH/1968/0185 (gedeeltelijk: betreft achterliggend lot)
dossier VH/2012/0961
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
Het gebied is overwegend aangeduid als collectief te optimaliseren
buitengebied in het zoneringsplan.
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
Doorheen het deelplan liggen:
- plan 411: N203
- plan108: voetweg F53
- plan 128: Remi Ghesquièreweg (straat) / plan 485: voetweg A61.
Grenzend aan (en buiten) het deelplan ligt:
- plan 91: Eizingenstraat / plan 486: voetweg A62
- plan 487: voetweg A63.

gewestwegen
lokale wegen (buurt- en voetwegen)

afbakening van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur

inventaris van het bouwkundig erfgoed

N203
Doorheen het deelplan liggen:
- voetweg F53
- officiële voetweg A61 = Remi Ghesquièreweg (straat)
Grenzend aan (en buiten) het deelplan ligt:
- officiële voetweg A62 = Eizingenstraat
- bestaande officiële voetweg A63
Het deelplan ligt met delen binnen de afbakening van de omgeving
Kluisbos - Krabbos. In het zuiden liggen kleinere delen van het deelplan in
de omgeving Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos.
niet van toepassing

DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten.
- De georeferentie van de kadasterkaarten is niet altijd nauwkeurig ten opzichte van de bestaande
toestand en andere kaarten zoals de topografische kaart of orthofoto.
- Voor de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van de bestaande juridische toestand
zijn digitale versies van de plannen van aanleg (gewestplan, BPA’s) en RUP’s gebruikt, zoals ter
beschikking gesteld door AGIV of vanuit de plannenregisters van gemeente en provincie. Deze
mogen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele en analoge
juridische documenten. Door de digitalisering en het gebruik van nieuwere versies van de
topografische kaarten als ondergrond van het gewestplan en nieuwere kadastrale kaarten als
ondergrond voor de BPA’s is een volledig correcte georeferentie niet gegarandeerd. Bovendien
gebeurde de digitalisering van de gewestplannen vanuit schaal 1/10.000, waardoor de geometrische
nauwkeurigheid slechts 10 m bedraagt.
- Bij uittekening van de grafische plannen is een eigen interpretatie gebeurd, waarbij gestreefd is om
de zoneringen van de plannen van aanleg te vertalen naar kadastrale percelen of perceelsdelen voor
zover deze konden worden afgeleid uit de onderligger van de plannen van aanleg ( topografische
kaarten, oudere kadasterkaarten).
- Op de situeringskaarten is steeds de contour van het grafisch plan gehanteerd zoals uitgetekend op
basis van de kadasterkaarten.

Hierdoor kan op de situeringskaarten van het grafisch plan ten opzichte van het gewestplan of BPA’s de
indruk ontstaan dat het grafisch plan deels overlapt met zoneringen uit de nu vigerende plannen van
aanleg die niet als ‘op te heffen bepalingen’ zijn aangegeven. Indien dit het geval is, moet het grafisch
plan zo worden geïnterpreteerd dat de grenzen er van samenvallen met of binnen de grenzen van de
zones liggen die expliciet als op te heffen bepalingen zijn opgesomd. Waar het uitdrukkelijk de bedoeling
is dat het grafisch plan afwijkt van zonegrenzen uit de vigerende plannen van aanleg, is dit ook bij de
beschrijving van de begrenzing van het plan aangegeven.

8.3. Gewenste ontwikkeling en vertaling naar het RUP
8.3.1. Visie en doelstelling
Door een verbeterde aansluiting van Landingsbaan op R0 en A8 (cfr. project voor de
opwaardering van A8 tot volwaardige hoofdweg) zal de Welkomstlaan de belangrijkste
oostelijke ontsluiting van het kleinstedelijk gebied naar het hoofdwegennet worden. Verder
onderzoek moet uitwijzen hoe het verkeer naar de stationsomgeving, de parkings van de
binnenstad en de woonwijken in en om de binnenstad zal worden geleid. Het onderzoek wordt
op gemeentelijk niveau gevoerd. Dit leidt mogelijk tot een nieuw tracé van Welkomstlaan
doorheen het plangebied. In het BPA Nachtegaallaan is in het gebied een laagstedelijke
gemengde ontwikkeling voorzien van wonen en kantoren. Het gebied heeft belangrijke
potenties om uit te groeien tot een oostelijke toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied. Het ligt
vlakbij het stadscentrum en het station van Halle ligt op wandelafstand. De sterke ontsluiting
naar het hoofdwegennet en de nabijheid van het waardevol groengebied Kluisbos
ondersteunen deze ontwikkelingskansen.
Tegelijk kan worden ondersteld dat schaalvergroting van voorzieningen ruimte behoeven om
dergelijke voorzieningen te herlokaliseren. Dit gebied is uitermate geschikt voor grootschalige
stedelijke voorzieningen vlakbij de binnenstad en het station. Deze kunnen al dan niet worden
gecombineerd met wonen en/of ondersteunende voorzieningen. Grootschalige kleinhandel
wordt uitgesloten. Deze wordt maximaal geclusterd aan N6.
Het is de bedoeling van het deelplan om de ontwikkeling van een volwaardig stedelijke
toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied mogelijk te maken waarbij omgevingskwaliteiten ten
volle worden benut.

Het huidige tracé van Landingsbaan is aangelegd in navolging van het BPA Nachtegaallaan.
Het BPA voorziet ook interne wegenis en detailleert de mogelijkheden voor verschillende
bebouwingstypes en mogelijkheden voor functiemenging. Het is onduidelijk welk tracé de
nieuwe weg zal volgen en hoe deze weg dan moet worden ingericht. De zoneringen in het BPA
kunnen dergelijke verbinding hypothekeren.
Het is de bedoeling van het deelplan om de verdere ontwikkeling conform het BPA
Nachtegaallaan te stoppen en om zo de realisatie van een nieuw tracé van Landingsbaan niet
te hypothekeren.
Deze keuzes voor een nieuw tracé moeten afgestemd zijn op een stedelijke visie voor zowel de
verkeersafwikkeling als het parkeerbeleid binnen en rond het kleinstedelijk gebied.
Nadat een keuze voor het tracé is gemaakt kunnen de nieuwe stedelijke ontwikkelingen
doorgaan. Een deel van de ontwikkelingen zouden gefaseerd kunnen ontwikkeld worden,
indien deze de opties voor de Welkomstlaan niet hypthekeren.

8.3.2. Afbakening van het deelplan
Uitgangspunten voor de afbakening van het deelplan zijn de huidig niet ingevulde
bestemmingen volgens het gewestplan en het BPA Nachtegaallaan.
In het noordwesten worden de bebouwde percelen langs Eizingenstraat niet in het deelplan
opgenomen. De aansluiting van de bestaande voetweg A61 ligt wel in het deelplan alsook de
aansluiting van Landingsbaan.
In het noordoosten volgt de grens van het deelplan de afbakening van de zone voor tuinen
volgens het BPA Nachtegaallaan. De percelen waar in het BPA de aanleg van een openbare
weg is voorzien is niet bebouwd en ligt langs de niet uitgeruste voetweg A63 – K. Nerinckxlaan.
Ook deze percelen zijn in het deelplan opgenomen. Het nevenliggend perceel in natuurgebied
is niet opgenomen. Uit het alternatievenonderzoek in het milieueffectenrapport blijkt dat de
ontwikkeling van een stedelijke toegangspoort rond Landingsbaan best beperkt blijft tot de
bestaande bebouwingsperimeter.
Drie woningen ten noorden van Eizingenstraat zijn niet in het deelplan opgenomen. In het
noorden is het tracé van deze voetweg gevolgd.

In het oosten is naast het BPA Nachtegaallaan ook het aanpalend perceel in buffergebied
opgenomen. Het perceel langs voetweg A63 (in natuurgebied) is niet opgenomen. Zuidwaarts
wordt de grens geëxtrapoleerd naar de perceelsgrens aan de andere zijde van Landingsbaan.
Hierdoor ligt het BPA aan de oostelijke zijde volledig in het deelplan.
In het zuiden valt de grens gedeeeltelijk samen met de grenzen van de op 5 juni 2013
goedgekeurde verkaveling, het bijzonder plan van aanleg Nachtegaallaan en het buffergebied
volgens het gewestplan. Een deel van de verkaveling wordt opgeheven en opgenomen in de
zone voor stedelijke ontwikkeling. Het betreft woongebied en een deel buffergebied.

8.3.3. Ontwikkelingsmogelijkheden rekening houdend met alternatieven voor een
verbeterde oostelijke ontsluiting
Het gebied is bestemd om ruimte te bieden voor grootschalige stedelijke functies binnen een
context waarbij Landingsbaan functioneert als oostelijke ontsluiting van het kleinstedelijk
gebied. De omvang van het programma en de bouwmogelijkheden op het terrein (de
bouwkavels) zullen voor een stuk worden bepaald door de tracés van de wegen. Op dit
ogenblik is niet duidelijk waar en hoe de oostelijke ontsluiting zal worden ingericht. De
ontwikkelingen mogen toekomstige opties om de bereikbaarheid van en de
verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied te verbeteren niet hypothekeren.
Bij elke wijziging van de wegen moet worden aangetoond hoe deze wijziging past binnen de
gewenste beleidsmatige ontwikkelingen qua mobiliteit en moet worden aangetoond dat deze
wijziging een gepaste ruimtelijke ontwikkeling van grootschalige stedelijke voorzieningen - zoals
voorzien in de nabestemming - niet hypothekeert. Met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen
inzake mobiliteit wordt in het bijzonder gedoeld op:
- de rol van Welkomstlaan als oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied na aanpassing
van de aansluiting van Welkomstlaan met R0 en A8
- de gemeentelijke visie op de verkeerscirculatie en het parkeerbeleid in en om de
binnenstad
- het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in het stedelijke gebied in het algemeen en in
de wijk Sint-Rochus in het bijzonder.
Daarnaast zijn een aantal inrichtingsprincipes vastgelegd die verder gedetailleerd moeten
worden. Deze hebben betrekking op:
- de inpassing ten opzichte van de omgeving

-

het voorkomen van verkeersoverlast in de omliggende woonstraten
de ruimtelijke samenhang en kwaliteit van de toekomstige ontwikkeling.

8.4. Aandachtspunten vanuit het plan-MER
8.4.1. Maatregelen op te nemen in het plan
Toelichting
DISCIPLINES MOBILITEIT
Door de multimodale bereikbaar-heid (auto, openbaar vervoer, te
fiets en te voet) kan het gebied ook als randparking bij de stad een
rol vervullen en de lokale wegen ontlasten van autoverkeer.

Maatregel
dwingend (d) of informatief (i)

Doorwerking in het RUP

Een stedelijke randparking voorzien
(i).

Het deelplan bestemt het gebied ondermeer voor een
stedelijke rotatie-parking. Dit gaat in van zodra de
nabestemming ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling” is
ingegaan.
De bestemming van het deelplan voor stedelijke
ontwikkeling gaat uit van de zeer sterke multimodale
bereikbaarheid van het gebied.
In het deelplan is het inrichtingsprincipe opgenomen dat
een vlotte bereikbaarheid van deze grootschalige stedelijke
voorzieningen voor voetgangers en fietsers vanuit het
station Halle en de binnenstad wordt gegarandeerd.
In het deelplan wordt ruimte voorzien voor grootschalige
stedelijke voorzieningen. De ontsluiting van deze
grootschalige stedelijke voorzieningen veroorzaakt geen
verkeersleefbaarheidsproblemen in de omliggende
woonstraten.
Het deelplan voorziet de stedelijke ontwikkeling indien
voldoende visie en uitwerking is gemaakt van de gewenste
mobiliteitsstructuur. Gefaseerde ontwikkelingen kunnen
voor zover ze
de bereikbaarheid van en
verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied, niet
hypothekeren.

De ontwikkelingen in het kleinstedelijk gebied zorgen voor een
potentieel sterke toename van het gemotoriseerd verkeer.
Hierdoor dreigt het omliggend wegennet verzadigd te geraken.
Bovendien is ook vanuit het bovenlokaal mobiliteitsbeleid
wenselijk maximaal in te zetten op duurzame alternatieven.

Het STOP-principe toepassen (d).

Het verkeersaantrekkend vermogen van het gebied is hoog, zeker
als kantoorontwikkelingen met balie-functies worden voorzien.
Het geformuleerd alternatief (wonen en kantoren zonder balie)
scoort hier duidelijk beter.

Het programma reduceren. Minder
baliefuncties voorzien (i).

Op dit ogenblik wordt nog onderzocht hoe het noordelijk en
oostelijk deel van het kleinstedelijk gebied op een betere manier
kan worden ontsloten. Mogelijk zal dit aanleiding geven tot een
wijziging van het tracé van Landingsbaan. Het is wenselijk
eventuele tracé-alternatieven niet te hypothekeren.

Geen ontwikkeling mogelijk maken
zolang er geen concrete visie is op
de verbetering van de oostelijke
ontsluiting.

DISCIPLINES MENS
Door verkeersdruk langs wegen kunnen kwetsbare functies
gehinderd worden door bijvoorbeeld stof.

Kwetsbare functies achteraan
situeren ten opzichte van
Landingsbaan (i).

Een opgenomen inrichtingsprincipe is dat de stedelijke
ontwikkeling zo wordt opgebouwd dat eventuele
milieuhinder ten gevolge van verkeer op Landingsbaan of
een nieuwe ontsluiting naar het A8/R0 het normaal

Lokaal kan door de nieuwe bebouwing hinder ontstaan t.o.v.
bestaande bebouwing (privacy, bezonning).

De behoefte aan ruimte voor grootschalige stedelijke voorzieningen is niet gekend. Tijdens de opmaak van het plan-MER
bleek dat de ontwikkeling in combinatie met de ontwikkeling van
Bergensesteenweg Noord (grootschalige stedelijke voorzieningen), Wilgenveld (kantooruitbreiding) en Possozplein
(stedelijke voorzieningen op schaal binnenstad) een overaanbod
dreigt en onnodige ruimte-inname voor stedelijke voorzieningen.
DISCIPLINE LANDSCHAP

Er is een kans op archeologische vondsten.

Inrichting voor het gebied voorzien
(gebouwtypologie, openbaar
domein), die aansluit bij de groene
residentiële omgeving (i).
Faseren en afstemmen op behoeften
en fasering ontwikkeling deelplan
Bergensesteenweg Noord (d).

Een schaalbreuk in de bebouwing
naar het stedelijk weefsel vermijden
(i).
Archeologische prospectie voorzien
(i).

functioneren van de voorziene functies niet hindert.
Bij de inrichting van het gebied moet het principe worden
toegepast dat zij zich kwaliteitsvol moet integreren ten
opzichte van het omliggende (woon)weefsel.
Voor Bergensesteenweg Noord zijn ook andere
ontwikkelingsperspectieven (grootschalige kleinhandel,
lokale bedrijven) mogelijk gemaakt in het betreffende
deelplan.

Bij de inrichting van het gebied moet het principe worden
toegepast dat zij zich kwaliteitsvol moet integreren ten
opzichte van het omliggende (woon)weefsel
Het plan neemt deze maatregel niet op.. Het
archeologiedecreet blijft echter onverkort van toepassing.
Art. 4, § 2, van dit decreet legt een algemene zorgplicht
op.
Bij de bouwvergunning kunnen op basis van dit decreet
(Art. 5) voorwaarden opgelegd worden ter bescherming
van het archeologisch patrimonium.
De rechten van de houder van een bouwvergunning
kunnen slechts worden ingeperkt door het bepaalde in
artikel 7 en 8 Archeologiedecreet (R.v.St. 23/02/2012).

8.4.2. Andere maatregelen
Dwingend zijn voor het gebied volgende maatregelen beschreven die evenwel niet in het plan
moeten worden voorgeschreven:
- Voldoende buffering en/of infiltratie voorzien voor de bijkomende verharding op te vangen
met snelle afstroming (wettelijk geregeld, AWV)
- Gescheiden riolering voorzien met infiltratie op terrein (wettelijk geregeld, stad).
- Zorgen voor boscompensatie (wettelijk geregeld, ontwikkelaar, AWV)

Informatief zijn voor het gebied volgende maatregelen gesuggereerd:
- Bijkomende stimuli voorzien voor het gebruik van alternatieve vervoersmodi (ontwikkelaar).
- Ervoor zorgen dat de ontwikkelingsscenario’s inzake de ontsluiting van en mobiliteit in en
rond het kleinstedelijk gebied Halle geen bijkomend verkeer aantrekken (stad, AWV).
- Hinder reduceren door aangepast verkeersregime op en inrichting van Landingsbaan
(AWV).
- Voorzien in collectieve waterbuffering (provincie, stad).
- De bestaande beplanting behouden of vervangen door een volwaardig alternatief (AWV).

8.5. Aandachtspunten vanuit de ruimtelijke veiligheidsrapportage
op planniveau
Als stedelijk ontwikkelingsgebied/woongebied vormt het gebied een aandachtsgebied. De
ontwikkeling heeft geen impact op bestaande bedrijven. Het gebied ligt immers ingebed in het
bestaande stedelijk woonweefsel.

8.6. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk
watersysteem.
Volgens de watertoetskaart
overstromingsgevoelig.

uittreksel watertoetskaart

is

het

westelijk

deel

van

het

deelplan

mogelijk

Uit de watertoets in de plan-MER blijkt dat door de stedelijke ontwikkeling de verharde
oppervlakte stijgen, wat zal zorgen voor een daling van de buffercapaciteit en een versnelde
afvoer, een daling van de hemelwaterberging, een mogelijke daling van het grondwaterpeil door
de afgenomen infiltratiecapaciteit. Wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt
verwacht wordt dat het afvalwater uit de huizen aangesloten wordt op een RWZI met voldoende
watercapaciteit.
In verband met de woonontwikkeling kan worden aangestipt dat dit plan geen afbreuk doet aan
de verplichtingen voortvloeiend uit de volgende provinciale verordeningen:
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig
van dakvlakken van de provincie Vlaams-Brabant (M.B. 19/07/2005)

-

provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig
van verharde oppervlakten van de provincie Vlaams-Brabant (M.B. 19/07/2005).

De hele regio is watergevoelig. Bronmaatregelen (zoals het beperken van de verharde
oppervlakte, het maximaal voorzien van infiltratiemogelijkheden, het nemen van maatregelen
die een versnelde waterafvoer tegengaan en collectieve waterbuffering) kunnen bijdragen tot
een verbetering van het watersysteem.

8.7. Ruimtebalans, planbaten en planschade
DISCLAIMER
De grafisch plannen zijn opgemaakt op basis van de meest recente beschikbaar gestelde digitale
kadasterkaarten (cadmap 2012). Bij interpretatie van de situering van het grafisch plan ten opzichte van
het gewestplan en/of BPA’s moet rekening gehouden worden met de aandachtspunten dienaangaande
beschreven in 17.2. juridische context - disclaimer.

8.7.1. Ruimtebalans
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 10,2ha.
De volgende tabel geeft de oppervlakten weer voor de delen van het RUP die van bestemming
wijzigen (in gebiedscategorieën). De bestemming zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur
en stedelijke ontwikkeling hoort volledig onder de gebiedscategorie wonen thuis.
Bij de categorisering van de huidige bestemmingen zijn de bestaande N203a tot en met de
stedelijke poort volgens het BPA Nachtegaallaan en de omliggende buffergebieden volgens het
gewestplan beschouwd als horend tot de categorie lijninfrastructuur. Het overig groen betreft
het gemeenschappelijk groen in het BPA Nachtegaallaan. De andere delen van het BPA
Nachtegaallaan (met ook de ontsluitende wegen en voortuinstroken) dienen voor de
ontwikkeling van het gebied voor wonen en zijn bijgevolg in deze categorie ondergebracht.
gebiedscategorie

wonen
bedrijvigheid
recreatie

totaal
totaal deelplan
gewestplan of
RUP (ha)
BPA (ha)
6,3
10,3

saldo (ha)

+ 4,0

landbouw
bos
overig groen
reservaat en natuur
lijninfrastructuur
gemeenschapsvoorzieningen
en nutsvoorzieningen
ontginning en waterwinning
TOTAAL DEELPLAN

1,5

-1,5

2,5

-2,5

10,3

10,3

0

8.7.2. Planbaten - planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer naar gebiedscategorie. Hiermee
wordt een eerste beeld gegeven van de wijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een
planbaten- of planschaderegeling of een regeling inzake gebruikerscompensatie.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de regelingen van toepassing kunnen
zijn. Dit is louter gebeurd op basis van de bestemmingscategorie. Het overig groen volgens het
BPA Nachtegaallaan komt in beeld.

C.

BIJLAGEN

1.

Streekeigen heester- en boomsoorten
Indien soorten vooral geschikt zijn voor aanplanting op valleibodems wordt dit aangeduid door
(v). Struiken worden aangeduid met een (*). Zeer kleine struiken werden niet in deze lijst
opgenomen.
De lijst is niet limitatief. Heesters en boomsoorten die op andere lijsten van inheemse soorten
voor de regio rond Halle zijn opgenomen zijn ook toegelaten.
Grote bomen:
beuk

Fagus sylvatica

gewone es

Fraxinus excelsior

gladde iep

Ulmus minor

(v)

ratelpopulier

Populus Tremula

l

ruwe berk

Betula verruscosa

l

schietwilg

Salix alba

(v)

wintereik

Quercus petraea

winterlinde of kleinbladige linde

Tilia cordata

zoete kers

Prunus avium

zomereik

Quercus robur

Kleinere bomen en struiken:
Boswilg of waterwilg

Salix caprea

grauwe wilg

Salix cinerea

haagbeuk

Carpinus betulus

spaanse aak of veldesdoorn

Acer campestre

wilde peer

Pyrus communis

zachte berk

Betula pubescens

kb

zwarte els

Alnus glutinosa

(v)

brem

Sarothamnus scoparius

(z) *

eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

Eglantier roos

Rosa rubiginosa (Rosa eglanteria)

gelderse roos

Viburnum opulus

*

hazelaar

Corylus avellana

*

hondsroos

Rosa canina
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hulst

Ilex aquifolium

mispel

Mespilus germanica

sleedoorn

Prunus spinoza

sporkehout of vuilboom

Frangula alnus of Rhamnus frangula

taxus of venijnboom

Taxus baccata

gewone vlier of vlierbes

Sambucus nigra

vogelkers

Prunus padus

*

(z)*
*

wilde kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

wilde liguster

Ligustrum subsp.

wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

(z)

rode kornoelje

Cornus sanguinea

*
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*

2.

Milieueffectenrapportage: goedkeuringsbesluit plan-MER
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