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DEEL 1

RAPPORT
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1

Kadering van het verzoek tot raadpleging
De provincie Vlaams Brabant heeft beslist om over te gaan tot het opmaken van een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) “Bloso-centrum Hofstade”. Het PRUP wordt opgemaakt in functie van de
geïntegreerde ontwikkeling van recreatie en natuur binnen het plangebied.
Het reeds opgemaakte Masterplan vormt de basis voor de opmaak van het PRUP, gezien het
verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen voor de realisatie van het
inrichtingsprogramma niet mogelijk is zonder een bestemmingswijziging.

1

In het kader van de wettelijke verplichting voor het RUP ‘Bloso-centrum Hofstade’ wordt een
screening van mogelijk aanzienlijke effecten uitgevoerd.
In het licht hiervan en overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse
regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, raadpleegt de
initiatiefnemer (de provincie Vlaams Brabant) op eigen initiatief en uiterlijk op het ogenblik dat hij de
doelstellingen en de reikwijdte van het voorgenomen plan kan afbakenen, de volgende instanties:
•

1° de deputatie van de provincie, waarop het voorgenomen plan of programma
milieueffecten kan hebben (in voorliggend geval is de provincie zelf
initiatiefnemer tot opmaak van het PRUP waardoor de adviesvraag aan de
bestendige deputatie vervalt;

•

2° de betrokken instanties afhankelijk van de ligging en de mogelijk te
verwachten aanzienlijke effecten van het voorgenomen plan of programma op in
voorkomend geval de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke
ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en
grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische
factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met
inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de
mobiliteit.
2

Hiertoe werd een adviesvraag geformuleerd aan de Dienst Milieueffectrapportagebeheer . Op 10
april 2012 werd door de Dienst Milieueffectrapportagebeheer een selectie van de relevante
betrokken instanties die in het licht van het onderzoek dienen aangeschreven te worden, het betreft:
BLOSO

Afdeling Infrastructuur t.a.v. Francis Pepermans Arenbergstraat 5
en Logistiek
1000 Brussel

Departement MOW t.a.v.
Desmyter,
generaal
De Lijn

Motstraat 20

Fernand Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 2
secretaris1000 Brussel
2800 Mechelen

1

De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrapportage over
plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde
plan-MER-decreet, en trad in werking op 1 december 2007. Artikel 49 inzake de overgangsregeling van planMER’s voor RUP’s zoals vermeld in het programmadecreet van 25 mei 2007 (publicatie B.S. 19/06/2007), stelt
dat de betreffende nieuwe regelgeving van toepassing is op ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de plenaire
vergadering gehouden wordt zes maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit, dus zijnde 1 juni
2008.
2

In het kader van het veranderproces “M.e.r. in beweging” heeft in juli 2011 een reorganisatie plaats gevonden
waarbij de voormalige diensten Milieueffectrapportage (Mer) en Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen
(BGP) zijn samengevoegd tot één nieuwe dienst Milieueffectrapportagebeheer (Mer).
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VMM

Afdeling Operationeel t.a.v. Bram Vogels
Waterbeheer

Waterwegen
Zeekanaal nv

en Oostdijk 110

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel

2830 Willebroek

Gemeente Zemst
Gemeente
Boortmeerbeek
ANB
–
Brabant

Vlaams- VAC

Diestsepoort 6 bus 75

Departement
Afdeling
Duurzame Vlaams-Brabant
Landbouw en Visserij Landbouwontwikkeling

3000 Leuven
VAC
Diestsepoort 6 bus 101
3000 Leuven

Ruimtelijke Ordening VAC
Vlaams-Brabant

Diestsepoort 6 bus 91

3000 Leuven

Onroerend Erfgoed VAC
Vlaams-Brabant

Diestsepoort 6 bus 94

3000 Leuven

Departement MOW t.a.v.
Desmyter,
generaal

Fernand Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 2
secretaris1000 Brussel

Voorliggend verzoek tot raadpleging is voorzien om de instanties toe te laten de gegevens met
betrekking tot het plangebied waarover zij beschikken, die eventueel nog niet bekend zouden zijn bij
de initiatiefnemer of de Dienst Mer, aan de initiatiefnemer over te maken zodat de Dienst Mer een
gefundeerde beslissing kan nemen over de plan-MER-plicht van het voorgenomen plan.
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2

Beschrijving van het plangebied

2.1

Initiatiefnemer
Het provinciebestuur van de provincie Vlaams Brabant is initiatiefnemer van het ruimtelijk
uitvoeringsplan “Bloso-centrum Hofstade” en bijgevolg ook van de screening van de plan-MER plicht.

2.2

Planomschrijving
Het plangebied is ca. 192 ha groot en is grotendeels gelegen op grondgebied van Zemst, nabij de
grens met Boortmeerbeek en Mechelen. Een beperkt gedeelte van het plangebied is gelegen op
grondgebied Boortmeerbeek.

Figuur 2-1: macrosituering van het pangebied
Het plangebied is goed bereikbaar: de noordelijke grens wordt gevormd door een spoorlijn, waarbij
het station van Hofstade grenst aan het domein. Ten oosten van het plangebied is de N26 (Mechelen
- Leuven) gelegen en de zuidoostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de N267
(Trianondreef).
Het grootste deel van het plangebied omvat het Bloso-domein van Hofstade. In het noordoosten zijn
ook nog enkele weilanden en enkele verspreid liggende woningen opgenomen binnen het PRUP die
buiten het Bloso-domein gelegen zijn. In het zuidoosten zijn de braakliggende gronden van de
voormalige camping Tip (grondgebied Boortmeerbeek) toegevoegd aan het plangebied..
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Figuur 2-2: microsituering van het plangebied
De sport- en recreatievoorzieningen van het Bloso-domein concentreren zich in het zuidelijk deel
van het domein. Hier is bovendien een zekere clustering van activiteiten aanwezig.
Het gebied ter hoogte van het recreatiestrand clustert de bestaande openluchtrecreatieve
activiteiten van de strandzone, de buitenspeeltuin en de Finse piste, alsook het museaal en actief inen outdoor aanbod van het Sportimonium (volkssportmuseum en het toeristisch informatiecentrum,
telkens met hun eigen doelgroepen - museumbezoekers, cursisten, toeristen, personen met een
handicap, ....) dat samen met het toeristisch informatiecentrum is gevestigd in het Strandgebouw. In
deze zone werden recente geslaagde omgevingswerken uitgevoerd, die aan de omgeving een eigen
karakter geven. Er zijn eveneens een toegang (enkel uitrit) en parking, te bereiken vanaf de
hoofdtoegang.
Een derde waarneembare cluster, eveneens met eigen toegang en parking betreft de administratie
van het domein, het sportverblijf, de botenloods en zeilloods. Het voormalige NMBS-bassin (nu
visvijver) is weinig toegankelijk via een in onbruik geraakte weg en is niet geïntegreerd in het Blosodomein.

Vanuit de tweedeling in gewestplanbestemming (zie verder) is een duidelijk waarneembaar
onderscheid naar het gebruik:
o

zones met hoofdgebruik recreatie/sport, gelegen langs de zuid- en oostzijde van de
waterpartijen doch hoofdzakelijk gesitueerd in recreatiegebied: de strandzone langs de
Trianondreef met beperkt oostelijk deel van de grote vijver, de Finse piste en delen van het
MTB-traject, het sportverblijf en de zeilinfrastructuur, de openlucht sportvelden (polyvalent
veld, de Jahnse weide en het voetbalveld), de zone van het overdekt zwembad en sporthal
langs de Tervuursesteenweg. Net ten noordwesten van het Strandgebouw bevindt zich een
intensief gebruikte recreatieve zone, waar een aantal paden samenkomen (o.m. het
loopparcours, het MTB-traject, ...). Het betreft een gedeelte met bestemming natuurgebied
waarin de natuurwaarden zeer beperkt zijn. Het hoofdgebruik voor recreatie/sport is
gekenmerkt door:
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o

o



gebouwen, sportvelden, verharde wegen en parkings



strandzone en ligweiden



recreatief knooppunt (“De 3 Eiken”)



speeltuin en speelweiden



sportimonium, volksspeeltuin en finse piste



sportverblijf



zeilinfrastructuur

de aaneengesloten noordelijke zone met hoofdgebruik natuur, al dan niet met een
recreatief/sportief medegebruik, met inbegrip van het westelijk deel van de grote vijver.
Het medegebruik bestaat uit:


wandelpaden



fietspaden en MTB-paden



sportvissen

zones zonder gebruik of met sporadisch recreatief/sportief gebruik, binnen de bestemming
als recreatiegebied

2.3

Visie en doelstellingen

2.3.1

Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst: ruimtelijke concepten
De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het plangebied worden uitgewerkt in het Masterplan
‘Bloso-centrum Hofstade-Zemst’. Het masterplan richt zich op een geïntegreerd ontwerp voor de
verschillende functies op het Bloso-domein: recreatie, natuur en erfgoed.
Anders dan de tweedeling tussen de bestemmingen recreatie en natuur op het gewestplan, stelt het
masterplan een herbestemming voor die zich richt op de verweving van beide functies over het
ganse domein, onder de vorm van gradiënten van medegebruik en verweving tussen de beide
functies natuur en recreatie.
Het gewestplan zorgt voor een strakke scheiding tussen recreatie en natuur (met zijn doorwerking bij
de vergunningverlening), hetgeen haaks staat op zowel het functioneren van recreatievoorziening als
de potenties voor natuurontwikkeling en –verbinding.
Het masterplan stelt daarentegen voor om de gradiënten van medegebruik rondom de bestaande
waterpartijen te organiseren, zodat zowel de natuurfuncties als de recreatieve functies hun
potenties op het domein kunnen maximaliseren.
Het zwaartepunt van recreatie blijft evenwel aan de zuidoostzijde van het domein gesitueerd, ter
hoogte van de bestaande hoogdynamische recreatiezone. Het zwaartepunt van natuur blijft in het
noorden van het domein gesitueerd.
Aansluitend op de herbestemming van het Bloso-domein, stelt het masterplan de herbestemming
van het agrarisch gebied Molenheide (Prinsenveld) voor, teneinde de natuurwaarden ook hier te
bevestigen om de natuurverbinding vanuit het Bloso-domein naar het noorden te garanderen.
Ook naar de natuurgebieden Barebeek / Vriezenbroek en Schiplakenbos in zuidelijke richting worden
in het masterplan concrete natuurverbindingen voorgesteld.
Het aanwezige beschermde gebouwenpatrimonium en landschap vormt het onderliggende kader
voor het (re)organiseren van bestaande en nieuwe functies op het domein. Zowel het
stedenbouwkundig concept als de zonering en programma-invulling schenken prioritair aandacht
aan het opnieuw centraliseren en zichtbaar maken van het patrimonium, alsook de mogelijkheden
voor restauratie en hergebruik van het in onbruik geraakte patrimonium op korte termijn. Het
masterplan toetst zich aan de oorspronkelijke bedoelde plannen voor het domein uit 1939, en
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schrijft concrete en duidelijke regels naar voor met betrekking tot de restauratie van het beschermd
patrimonium.
Het masterplan werd uitgewerkt in consensus met de verschillende betrokken beleidsactoren voor
ruimtelijke ordening, sport- en recreatie, natuur en bos en onroerend erfgoed, en vormt derhalve
een gefundeerde en gemotiveerde basis voor de herbestemming. Het PRUP ‘Bloso-centrum
Hofstade’ baseert zich integraal op het masterplan.
Het masterplan omvat een geheel van visie, concepten, principes en ontwerpregels voor een
strategische en duurzame ontwikkeling van het masterplangebied in zijn ruimere omgeving.
Volgende uitgangspunten en ruimtelijke concepten maken deel uit van het masterplan en worden
doorvertaald in het RUP.
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2.3.1.1 Concepten voor het ruimtelijk functioneren
-

Uitwerking van gradiënten van recreatief en sportief hoofdgebruik tot hoofdgebruik
natuur, volgens een organisatie die uitgaat van de feitelijke bestaande toestand:

Figuur 2-3: Gewenst ruimtelijk functioneren (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)

•

de aanwezige waterpartijen zorgen voor een concentrisch recreatief gebruik
en medegebruik rondom de vijvers, met een zwaartepunt langs de
zuidoostzijde;
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•

potenties voor de realisatie van natuurverbindingen kunnen eveneens
gemaximaliseerd worden in de stroken die rondom de waterpartijen gaan;

•

de aaneenschakeling van het historisch gebouwenpatrimonium rond de grote
vijver wordt opnieuw in de aandacht gebracht, volgens afstemming met het
oorspronkelijke plan (1939);

•

het voorzien van een heldere parkeerorganisatie voor bezoekers, door het
definiëren van hoofdparkings en overloopparkings. Aan de verschillende
parkings wordt een volgorde van gebruik toegekend, waardoor een
circulatiepatroon en parkeerroute ontstaat. Hierdoor ontstaan voor sommige
parkeerzones belangrijke potenties voor hoofdzakelijk of tijdelijk gebruik voor
andere functies (parkaanleg, omgevingsaanleg, publiek gebruik) terwijl deze
slechts enkele dagen per jaar dienst doen als parking;

Figuur 2-4: Parkeerroute en -circulatie (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)

-

Clustering van het sportief en recreatief programma op het domein, in functie van
herkenbaarheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid en beheersbaarheid:
•

de sport- en recreatievoorzieningen worden verder ontwikkeld volgens drie
clusters, waardoor een verdere verspreiding van verschillende functies
doorheen het domein tegengegaan wordt. Door clustering wordt het gebruik
van het domein op elke locatie duidelijk leesbaar en worden onnodige
zoekbewegingen doorheen het domein vermeden. De clustering richt zich
maximaal op het herwaarderen van het bestaande gebouwenpatrimonium;

•

vanuit de doelstelling voor het verbinden van de meest waardevolle en
kwetsbare natuurzones binnen én buiten het domein, wordt ook een
clustering en organisatie van het natuurlijk programma uitgewerkt;

•

de optimalisatie van het watersysteem op het domein, in functie van
waterbeheersing, vormt een onderliggende doelstelling voor alle keuzes voor
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de plaatsing en de organisatie van het sportief, recreatief en natuurlijk
programma.

2.3.1.2 Concepten voor de organisatie van het programma
-

Zone voormalig openluchtzwembad (beschermd monument):
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Figuur 2-5: Zone voormalig openluchtzwembad (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)
•

Water als identiteit: het zwaartepunt van de recreatieve en sportieve
activiteiten bevindt zich omwille van de historische locatiekeuze in het meest
laaggelegen deel van het domein (openluchtzwembad met natuurlijke
wateraanvoer), ter hoogte van de oorspronkelijke bedding van de
Zwartebeek-Barebeek (heden ingebuisd). Elke keuze voor inplanting van het
programma wordt verantwoord binnen een verdere duurzame ontwikkeling
van het watersysteem. Restauratie van het beschermd patrimonium is vanuit
dit oogpunt enkel zinvol wanneer het behoud van het geheel gegarandeerd
kan worden, zonder een verdere of nieuwe aantasting door herhaaldelijke
overstromingen.

•

De historische samenhang van het voormalig openluchtzwembad met het
watersysteem vormt het uitgangspunt voor een verdere ontwikkeling, waarbij
de beschermde gebouwen als centraal baken worden opgevat. Het
functioneren van deze zone gebeurt prioritair vanuit de hoofdtoegang aan het
kruispunt Tervuursesteenweg – Trianondreef (hoofdtoegangsgebouw vormt
een beschermd monument). Daarnaast worden belangrijke zichtassen en
zichtlijnen vastgelegd, alsook de oorspronkelijke open waterpartijen
gemarkeerd, waardoor slechts enkele locaties waar nieuwe bebouwing
mogelijk blijft. De overige locaties in deze zone worden naar de toekomst toe
bouwvrij gehouden om ruimte te geven aan de beschermde en nieuwe
gebouwen zelf, de beleving van het domein als geheel, de relatie met het
water en de natuurwaarden op het domein;

•

Nieuwe gebouwen worden zo gedimensioneerd dat ze de belangrijke
zichtassen en zichtlijnen, alsook de oorspronkelijke (gedempte) waterpartijen
accentueren en hiermee een relatie aangaan. De bouwzones werken als
vista’s binnen deze zone. Ze openen of sluiten perspectieven en zorgen voor
herkenning, leesbaarheid en identiteit van de site, net doordat de gebouwen
zich bescheiden opstellen t.a.v. het kenmerkende bestaande patrimonium en
landschap. Voor de gebouwen worden concrete en duidelijke voorschriften
bepaald voor terreinbezetting, bouwhoogte en aantal bouwlagen, en
dakvorm;

•

Er worden concrete en duidelijke voorschriften geformuleerd voor de
restauratieverplichting van het beschermd patrimonium en de gebouwen in
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de ruimte die rechtstreeks aan het voormalige openluchtzwembad paalt. Zo
wordt de mogelijkheid voor het oprichten van nieuwe gebouwen in deze
laatste ruimte afhankelijk gemaakt van de restauratie van het voormalige
zwembadcomplex.
-

Strandzone:

Figuur 2-6: Strandzone (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)
•

Het betreft de zone die de meeste dynamiek genereert op het Bloso-domein,
met de recreatiezone / het strand, de beschermde gebouwen
“Strandgebouw” en “Bootshuis”, de aanwezigheid van het Olympisch
museum “Sportimonium” en de clustering van een nieuwe technische loods
en museumloods. De ontwikkeling wordt hier gericht op het behoud van de
beschermde gebouwen als bakens langs het water. Daarnaast staat het vlot
functioneren m.b.t. het geleiden van grote bezoekersgroepen en het
vrijwaren andere doorgaande recreatieve bewegingen voorop. Ook de
verdere clustering van technische voorzieningen zoals een tijdelijke
opslagplaats voor snoeiafval of compost, etc… wordt in deze zone beoogd;

•

De Strandparking blijft gekoppeld aan de recreatiezone / strandzone en wordt
verder opgenomen in een parkeerroute en –circulatie (zie hoger). Er wordt
een potentiële uitbreidingszone van de bestaande Strandparking voorgesteld,
enkel indien deze nodig zou blijken in de toekomst: in eerste instantie worden
alle andere parkeerzones in het plangebied benut. De herbestemming
voorziet zo in de mogelijkheden voor eventuele noodzakelijke maximaliseren
van de parkeervoorzieningen, alsook de beperkingen m.b.t. de prioriteit en
het aansnijden ervan. De parkings worden op een vernatuurlijkte,
landschappelijk geïntegreerde manier aangelegd als stapsteen binnen een
zone voor verweving met natuur;

•

Aansluitend op de bestaande Bloso-loods en het geplande museumdepot
voor het Sportimonium wordt de ruimte voorzien om een bijkomende
technische loods voor Bloso in te planten. De locatie hiervoor beperkt zich tot
de zone net ten noordwesten van de bestaande loods, teneinde de volumes
te clusteren op een beperkte zone: op deze manier worden vrije zichten op de
beschermde gebouwen gevrijwaard. Ook kan zo het dienstverkeer samen met
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de bestaande toegangen georganiseerd worden, en worden de verkeerszones
op het domein beperkt;

-

•

De zone ten noorden en noordoosten van de bestaande loodsen en de
aangelegde Finse piste worden nieuwe programma-elementen voorzien die
verweven kunnen worden met de natuurwaarden, zoals een natuurleerpad en
de doorgang van het MTB-parcours. Deze zone verkrijgt naast de huidige
bestemming voor natuur (gewestplan) een bijkomende overdruk voor
verweving met recreatie;

•

Ter hoogte van het gebouwtje “De 3 Eiken” komen noodzakelijkerwijs
verschillende paden en recreatieve routes samen (MTB, wandelpaden,
verbindende paden tussen de verschillende zones), aangezien alle
bewegingen rondom de waterpartijen op dit punt kruisen. Dit “recreatieve
knooppunt” wordt tevens gebruikt als speelzone of “speelbos” voor
jeugdverenigingen, sportkampen en sportklassen. Voor het knooppunt wordt
een overgang van recreatie naar natuur vooropgesteld via een gradiënt van
verwevingszones. Het gebouw “De 3 Eiken”, nu gebruikt voor opslag van
speelattributen in het speelbos, wordt gedeeltelijk of geheel ontmanteld in
functie van de natuurwaarden van het gebied (gebruik als schuilhut blijft
mogelijk, mits het gebouw landschappelijk geïntegreerd wordt). De
opslagfunctie wordt verplaatst en geclusterd binnen de zone voor Blosoloods, museumdepot en technische loods.

Zone rond het voormalige NMBS-bassin en de bestaande sporthal met overdekt zwembad:

Figuur 2-7: Zone rond voormalig NMBS-terrein (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)

•

Het betreft de stroken van het Bloso-domein langs de Tervuursesteenweg
met het voormalige NMBS-bassin dat nu deels ingezet wordt als visvijver,
evenals de huidige zone voor gemeenschapsvoorzieningen met sporthal en
overdekt zwembad. Ook het bestaande sportverblijf, de Bloso-administratie,
de zeilinfrastructuur en de beheerderswoning bevinden zich langs de
Tervuursesteenweg, ten zuiden van het NMBS-bassin;

•

De clustering van sportverblijf, Bloso-administratie, zeilinfrastructuur en
beheerderswoning worden op hun locatie behouden. Het sportverblijf kan
worden uitgebreid, evenals kunnen in de ruimte rondom het sportverblijf
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overnachtingsplaatsen voor openluchtrecreatie voorzien worden, zoals
trekkershutten, voor zover ze geïntegreerd worden in het natuurlijk kader en
omgeving;

-

•

De zone rond het vroegere NMBS-bassin, met een deels beboste en deels
kortgemaaide strook langs de Tervuursesteenweg, wordt beter betrokken op
de werking van het Bloso-domein in zijn totaliteit. De noordoostzijde van het
bassin, met het pad langs de grote waterpartij van het domein wordt verder
ingezet als recreatief pad. De beboste zuidwestzijde wordt verder ontwikkeld
als natuurverbinding. De kortgemaaide grasstrook die dienst doet als
overflowparking wordt ontwikkeld als parkgebied dat slechts bij
piekmomenten nog dienst kan doen als bijkomende parking. Hiervoor wordt
een geïntegreerd parkontwerp beoogd, dat functie doet als publieke ruimte
en natuur gedurende het ganse jaar, en dat slechts enkele dagen per jaar
opengesteld wordt voor parkeren binnen de parkstructuur;

•

Ten zuidwesten van de beheerderswoning wordt de natuurverbinding
specifiek opgevat als ecotunnel onder de Tervuursesteenweg richting het
natuurgebied Vriezenbroek, ter hoogte van de bestaande duiker van de
Zwartebeek-Barebeek;

•

Ten noorden van het sportverblijf, aan de zuidrand van het vroegere NMBSbassin, bevindt zich een bijhorend silogebouw, dat zich leent tot de
ontwikkeling in functie van avonturensporten. Ook voor het bassin zelf,
waarvan de randen 7m verhoogd zijn t.o.v. de omgeving, worden
mogelijkheden voor avonturensporten in een natuurlijk kader vooropgesteld.
In aansluiting met het NMBS-bassin kunnen dan ook elementen zoals een
avonturenparcours, een (hoog)touwenparcours, een blotevoetenpad of een
natuurleerpad voorzien worden, voor zover deze verenigbaar zijn met het
natuurlijke karakter. Lawaai- en lichthinderlijke activiteiten en sporten zijn
uitgesloten;

•

Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de renovatie en heraanleg van
het oeverpad langs de grote waterpartij, dat sterk aangetast is. Onder meer
dient een oeververdediging voorzien te worden. Heraanleg biedt ook kansen
voor een meer natuurlijke oever met permanent karakter;

•

De zone met bestaande sporthal en zwembad, wordt bevestigd in zone voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;

Zone voor natuur (noordelijk deel van het Bloso-domein):

Figuur 2-8: Zone voor natuur (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)
•

De focus blijft in deze zone gericht op de instandhouding en ontwikkeling van
natuur, met mogelijkheden voor recreatief en sportief medegebruik. Het
medegebruik beperkt zich tot doorgaande bewegingen van wandelaars,
fietsers, MTB, natuureducatie. Ook de sportvissers aan het vroegere NMBS-
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bassin kunnen binnen de natuurzone een nieuwe plaats krijgen, kaderend in
een op te maken natuur- en bosbeheerplan;

2.3.2

•

Het padennetwerk binnen de natuurzone wordt uitgewerkt in het kader van
een later op te maken natuur- en bosbeheerplan. Dit gebeurt in functie van
het vrijwaren van de meest kwetsbare natuurzones. Verscheidene paden
worden geschrapt en andere meer belangrijke paden vanuit sportief –
recreatief oogpunt worden opgewaardeerd in functie van het gebruik;

•

De natuurverbindingsfunctie, ook met de omgevende natuurlijke zones, staat
centraal. Onder meer wordt de verbinding met het noordelijke gelegen
gebied Molenheide (Prinsenveld) beoogd. Dit gebied wordt eveneens
bestemd naar natuurgebied. Ook dient de relatie van het natuurgebied met
de grote waterpartij op het domein gevrijwaard te blijven door het
waarborgen van het ecologisch contact tussen het water en de oevers.

PRUP
Het PRUP “Bloso-centrum Hofstade” wordt opgemaakt in functie van de geïntegreerde ontwikkeling
van recreatie en natuur binnen het plangebied, en realiseert de bestemmingen voor:
-

-

de verdere ontwikkeling van de sportieve en recreatieve functies en
infrastructuur van het Bloso-centrum Hofstade-Zemst, met inbegrip van het
behoud, de restauratie en de functionele inzet van het beschermd
gebouwenpatrimonium op het domein van het Bloso-centrum;
de instandhouding en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden binnen het
Bloso-centrum Hofstade;
de instandhouding en ontwikkeling van het gebied ‘Molenheide / Prinsenveld’
ten noorden van het Bloso-centrum als natuurgebied;
de verbreding van de bestemming van de braakliggende terreinen van de
voormalige camping Tip met toevoeging van niet-lawaaihinderlijke recreatie als
aanvulling op de bestaande bestemming verblijfsrecreatie.

Het PRUP stelt voor het plangebied een gebiedsgerichte en samenhangende ontwikkeling voorop
van recreatie en natuur, elk binnen zijn geëigende beleidscategorie doch met een gezamenlijke visie
en een sterke onderlinge wisselwerking en verwevenheid. Het PRUP integreert deze bestemmingen
in één enkel plan voor het “Bloso-centrum Hofstade” (zie bijlage 1).

De bestaande tweedeling in gewestplanbestemmingen leidt niet tot een geïntegreerde ontwikkeling
van natuur en recreatie op het domein. De bestemmingen houden geen rekening met de opbouw
van het domein en de organisatie van deze functies binnen het domein.
Vanuit een concentrische organisatie rond de centrale waterpartijen dient zowel natuur als recreatie
zich rondom rond het domein te bewegen. Het concept voor ruimtelijk functioneren en het verdere
ontwerp, werken deze organisatie verder uit in functie van het gezamenlijk bestaan van deze
gebruikers binnen het domein. Het geven van ruimte aan beide functies volgens deze concentrische
beweging, stelt beide functies in staat belangrijke zones binnen het domein in verbinding te brengen,
alsook de verbinding te maken naar aansluitende zones buiten het domein. Het gewestplan voorzag
deze beweging niet.
Een herbestemming binnen het RUP dient in te spelen op deze beweging. Omwille van de te
hanteren ruimtebalans op Vlaams niveau worden de basisbestemmingen volgens het gewestplan als
uitgangspunt genomen voor de herbestemming. T.o.v. de bestaande scheidingslijn doorheen het
domein worden correcties voorgesteld in functie van de bestaande situatie, alsook aanpassingen ten
behoeve van de verdere geïntegreerde ontwikkeling van het Bloso-domein :
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o

Langs de zuidwestgrens en de zuidoostgrens van het domein wordt respectievelijk een
natuurverbindingzone en een verwevingszone met natuur voorgesteld, in functie van
noordzuid corridors tussen de natuurgebieden Barebeek/Vriezenbroek en Schiplakenbos,
het Bloso-domein, het gebied Molenheide en het natuurgebied Goorveld. De
bestemmingen worden opgevat als gradaties voor verweving van natuur en recreatie.
Aanleg van recreatieve infrastructuur is mogelijk, en recreatie mag anderzijds de
natuurverbinding niet in het gedrang brengen. De ligging aan de domeingrenzen biedt
mogelijkheden voor de integratie met de afsluiting van het domein, als bredere corridor of
als integraal ontworpen afsluiting. De ruimtecategorie wijzigt daarbij gedeeltelijk van
recreatie naar natuur (natuurverbinding zuidwestzijde).

o

In het noordoosten wordt in aansluiting met het Bloso-domein het agrarisch gebied aan de
Molenheide (Prinsenveld) herbestemd naar natuurgebied, i.f.v. het huidig grondgebruik en
de realisatie van de provinciale natuurverbindingsfunctie;

o

De zone ten zuiden van de Trianonlaan worden de braakliggende terreinen van de
voormalige camping Tip herbestemd naar niet-lawaaihinderlijke dag- en verblijfsrecreatie,
i.f.v. enerzijds de verweving met de natuur en bijhorende overgang naar de omliggende
natuurgebieden en anderzijds de relatie van de schaal van de infrastructuur met deze die in
het Bloso-centrum vooropgesteld werd. ;

o

T.h.v. het centrale punt van het Bloso-domein, waar alle routes samen komen tussen de
verschillende vijvers (recreatief knooppunt “De 3 Eiken”), wordt een gedeeltelijke
herbestemming voorgesteld naar de hoofdbestemming recreatie. Dit punt zal steeds een
belangrijke verdelende en verbindende betekenis hebben voor de recreatieve en sportieve
bewegingen doorheen het domein. Bovendien zijn de natuurwaarden hier beperkt.
Bijkomende bebouwing of grootschalige infrastructuren zijn hier evenwel niet gewenst. Met
name door de recreatiedruk omwille van de dynamiek op dit punt is de bestemming als
natuurgebied echter niet houdbaar. In de bestemmingen dienen verwevingszones
uitgewerkt met een gradiënt van recreatie tot natuur. De ruimtecategorie wijzigt daarbij
gedeeltelijk naar recreatie;

o

De zone ten westen van het sportverblijf - zeilinfrastructuur wordt herbestemd voor
recreatie. Deze zone, met het bestaande silogebouw en het verheven bassin wordt
wenselijk uitgebouwd als natuurlijke avonturenzone. Recreatieve en sportieve installaties
zijn toegestaan, voor zover deze niet dezelfde impact hebben als gebouwen. De
bestemming dient rekening te houden met beperkte overnachtingsfaciliteiten onder de
vorm van trekkershutten. De ruimtecategorie wijzigt naar recreatie. De recreatieve
bestemming wordt gedefinieerd in samenhang met natuurbehoud en natuurontwikkeling;

o

De grote vijver van 35 ha wordt herbestemd als recreatiegebied met verwevingszone voor
natuur. Hiermee wordt het bestaande recreatieve gebruik van de grote vijver bevestigd, en
wordt het behoud van de natuurwaarden gegarandeerd.

o

De recreatieve verbindingsassen doorheen het natuurgebied worden specifiek bestemd.

o

Scheidingslijn recreatiegebied en natuurgebied (categorieën van gebiedsaanduiding) tussen
de grote vijver (35 ha) en kleine vijver (25 ha) / behoud noordelijk oeverpad grote vijver
(35ha):
De recreatieve verbinding tussen de grote vijver (35ha) en de kleine vijver (25ha) omvat een
centraal hogergelegen pad, en aan beide oevers een lagergelegen pad. Binnen het
masterplan wordt de scheidingslijn tussen recreatiegebied en natuurgebied gesitueerd ter
hoogte van het centrale hogergelegen pad. Het oeverpad langs de noordzijde van de grote
vijver valt daarbij binnen recreatiegebied en zal worden behouden. Het oeverpad langs de
zuidzijde van de kleine vijver is gelegen binnen natuurgebied en zal worden geschrapt.
De recreatievijver moet als dusdanig beleefd kunnen worden en vereist de nu reeds
bestaande sterke link met het water ter hoogte van het oeverpad langs de noordzijde van
de grote vijver. De herbestemming naar recreatiegebied van de noordelijke oever van de
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grote vijver, inclusief het oeverpad, is hierbij essentieel in functie van rechtszekerheid m.b.t.
het recreatieve gebruik. Bloso wenst dan ook de grens tussen recreatiegebied en
natuurgebied te situeren ter hoogte van het centrale hogergelegen pad, met behoud van
het oeverpad langs de noordzijde van de grote vijver in recreatiegebied, zoals weergegeven
in bijlage 1.
Bloso heeft evenwel niet de bedoeling de noordelijke oever van de grote vijver (35ha) in
gebruik te nemen als aanmeerplaats i.f.v. de watersporten op de grote vijver. De
natuurwaarden op de grote vijver en op de oeverzone blijven gegarandeerd door het
voorzien van een verwevingszone voor natuur.
De relatie van het natuurgebied met de grote vijver wordt gevrijwaard door het waarborgen
van het ecologisch contact tussen de vijver (waterpartij) en de oever, het uitsluiten van
gemotoriseerde (water-)sporten in deze zone en het inrichten van de oevers op een manier
dat aan land gaan ontraden wordt (bijvoorbeeld minder steile oevers en rietkragen).
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3

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

3.1

Juridische randvoorwaarden
Type plan

Kenmerken

(* weergegeven op Plan 1)
(** weergegeven op Plan 2)

Gewestplan *

Halle – Vilvoorde – Asse van 7/03/1977:
-

Gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen

-

Recreatiegebieden

-

Natuurgebieden

-

Agrarische gebieden

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Permanent
wonen
op
campings
en
weekendverblijven in de regio KampenhoutBoortmeerbeek: DeelRUP 2 Trianon, Tip,
Goorveld, Floreal I en II

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Algemene plannen van aanleg

Geen

Bijzondere plannen van aanleg

Geen

Stedenbouwkundige verordeningen

Gewestelijke verordening:
Wegen voor voetgangersverkeer
Hemelwaterputten
Toegankelijkheid
Provinciale verordening:
Afkoppeling van hemelwater afkomstig van
dakvlakken
Afkoppeling van hemelwater afkomstig van
verharde oppervlakten
Overwelven van grachten, baangrachten en
niet-gerangschikte
onbevaarbare
waterlopen (B.S. 28/02/2007)
Gemeentelijke verordening Zemst:
Stedenbouwkundigeen
verkavelingsverordening
van
(B.S.
5/09/2005) en wijzigingen (B.S. 5/09/2006)

Gewestelijke rooilijnplannen

N267: 17/12/1982
N227: 10/02/1995

Provinciale rooilijnplannen

Geen

Gemeentelijke rooilijnplannen

Geen

Buurt- en voetwegen *

Buurtwegen: 5
Voetwegen: 45, 47, 52
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Type plan

Kenmerken

(* weergegeven op Plan 1)
(** weergegeven op Plan 2)

Goedgekeurde niet-vervallen
verkavelingsvergunningen **

Habitatrichtlijngebieden

120/FL/21
120/FL/67
120/FL/68
120/FL/45c
VK/16/1979
120/FL/75
120/FL/77
Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Gebieden van het VEN/IVON

Geen

Vlaamse of erkende natuurreservaten

Geen

Bosreservaten

Geen

Beschermde monumenten *

Beschermde landschappen *
Beschermde stads- en dorpsgezichten *
Vastgestelde inventaris van het

VK/05/2000
120/FL/38A
120/FL/38B
120/FL/38C
VK/21/2009
VK/43/1988
VK/29/2010

-

‘meer met strand en initiële bebouwing van
Hofstade’ (periode 1937-1939: strand met
het 35ha grote meer me betonnen pier en
650m lang strand met Strandgebouw en
Bootshuis,
openluchtzwembad
met
springtoren en terrasvormige omloop met
twee lage dienstvleugels met kleedcabines,
cafetaria en conciërgewoning)

-

‘hoofdingang van het domein’ (periode
1947)

-

‘Rijksdomein en Molenheide’

Geen
-

Domein Hofstade (BLOSO)’

bouwkundig erfgoed
Landschapsatlas

Relictzone Domein Hofstade (R20052)

Herbevestigd agrarisch gebied

Geen

Polders en wateringen

Geen

Beschermingszones
grondwaterwinningen

Geen

Bevaarbare waterlopen

Geen

Geklasseerde waterlopen

Geen
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Figuur 3-1: uittreksel uit het gewestplan met aanduiding van het plangebied
Het gewestplan Halle – Vilvoorde – Asse ( 7/03/1977) is van toepassing. Het noordelijk gedeelte is
bestemd als natuurgebied:
De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk
milieu. De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen,
aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al
ware het maar tijdelijk.
Het zuidelijk gedeelte is bestemd als recreatiegebied:
De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische
accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. In deze gebieden kunnen de
handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van
de gebieden te bewaren.
Ten westen van de Tervuursesteenweg is een beperkt
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

deel

bestemd

voor

Het oorspronkelijke recreatieve en sportieve gebruik van de zuidwestzijde van het Bloso-domein,
zoals deze sinds de jaren dertig aanwezig is, werd met de opmaak van het gewestplan bevestigd.
Volgens de bestaande toestand zijn alle recreatieve en sportgebouwen in het recreatiegebied
voorzien. Aan de overzijde van de Tervuursesteenweg werd het overdekt Bloso-zwembad en de
Bloso-sporthal in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen geplaatst.
De bestemmingszone voor natuurgebied maakt evenwel deel uit van het Bloso-domein. Binnen deze
zone wordt recreatief (mede)gebruik uitgevoerd. Alle constructies binnen het natuurgebied dateren
vanuit de historische industriële invulling (NMBS watervoorzieningen). Daarnaast bevindt zich
binnen het natuurgebied een vrij dicht netwerk van onverharde paden.
Ten noorden van het Bloso-domein zijn een aantal weilanden opgenomen in het plangebied, die
volgens het gewestplan gelegen zijn binnen agrarisch gebied.
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Eveneens ten noorden van het Bloso-domein zijn een beperkt aantal woningen gelegen binnen
natuurgebied of agrarisch gebied.
De camping Tip is in het PRUP “Permanent wonen” bestemd voor openluchtrecreatieve verblijven.

3.2

Beleidsmatige randvoorwaarden

3.2.1

Besluit van de Vlaamse Regering van december 2008
Op basis van het opgemaakte structuurplan 1998 voor het Bloso-centrum Hofstade-Zemst besliste
de Vlaamse Regering op 17/12/1997 om dit Bloso-centrum te weerhouden als het enige volwaardige
prioritair Bloso-centrum in Vlaams-Brabant. Dit impliceert een aantal kerntaken en ontwikkelingen
met betrekking tot de realisatie van infrastructuur waarover binnen de Vlaamse Regering
eensgezindheid bestond.

3.2.2

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het volledige grondgebied van de gemeente Zemst, inclusief het domein van Hofstade, is gelegen in
het buitengebied. Het is echter wel nabij stedelijke gebieden gelegen, tussen het regionaalstedelijk
gebied van Mechelen en het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel. Verder is het centraal gelegen in
het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit (tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel). Het maakt
echter geen deel uit van dit netwerk omwille van de aanduiding als buitengebied. In het RSV worden
volgende doelstellingen vooropgesteld voor het buitengebied:
vrijwaren van de essentiële functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bosbouw, wonen en
werken op niveau van het buitengebied);
o

tegengaan van versnippering van de open ruimte;

o

groeien binnen de kernen;

o

versterking van de open ruimte door de functies landbouw, natuur en bos;

o

bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit;

o

gebiedsgerichte ruimtelijke ordening op basis van het fysisch systeem.

De openruimte-corridor tussen Antwerpen en Brussel ter hoogte van Nieuwenrode (en Zemst) is
volgens het RSV bepalend voor de landschapsstructuur. In het RSV wordt duurzame mobiliteit als
uitgangspunt gehanteerd. Een geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en
infrastructuur staat voorop.

3.2.3

Planningsproces voor de afbakening van gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur
Binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur van de regio ‘Zenne, Dijle en
Pajottenland’ wordt het Bloso-centrum Hofstade gesitueerd in de ‘Vallei van de Barebeek, domein
Hofstade, Prinsenveld-Prinsenhoek’. Deze zone wordt in het operationeel uitvoeringsprogramma
opgenomen in de categorie II: ‘uitvoeringsacties (RUP’s) opstarten na verder onderzoek’. Er wordt de
opmaak van een gewestelijk RUP vooropgesteld voor:
o

“het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging en het
versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Barebeek;

o

het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en afstemmen met het
recreatiedomein Hofstade;

o

het hernemen van de agrarische bestemming voor Prinsenhoek.”

Er is “verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het
landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor het uitbreiden van
natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging, mogelijkheden voor recreatie in relatie
tot de aanwezige natuurwaarden op het Bloso-centrum.”
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3.2.4

Ruimtelijk structuurplan provincie Vlaams-Brabant (en addendum)
De gemeente Zemst wordt aangeduid als onderdeel van de deelruimte ‘verdicht netwerk’. In deze
deelruimte wenst de provincie de bestaande open ruimte fragmenten zo veel mogelijk te
beschermen en via een fijnmazig netwerk onderling te verbinden.
Hoewel in het informatief deel grote delen van het Bloso-centrum worden aangeduid als biologisch
waardevol bos, wordt in het richtinggevend gedeelte geen specifieke uitspraak gedaan over deze
bossen.
Ook wat betreft toerisme en recreatie wenst men te werken met het uitgangspunt van
gedeconcentreerde bundeling. Dit betekent dat de bestaande elementen met de hoogste dynamiek
ook in toekomst best deze dynamiek zullen moeten opvangen. Geselecteerde bestaande
hoogdynamische toeristisch-recreatieve elementen worden gebundeld in toeristisch-recreatieve
knooppunten. Zemst is geselecteerd als toeristisch-recreatief knooppunt, en het domein Hofstade
als hoogdynamische attractiepool aangezien het een recreatiepark betreft dat meer dan 50000
bezoekers aantrekt. In een knooppunt kan toerisme en recreatie reeds een belangrijke gebruiker zijn
en bepaalt de toeristisch-recreatieve visie ook mede de ruimtelijke ontwikkeling.
In toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen hoogdynamische
infrastructuren ontwikkeld of uitgebreid worden op voorwaarde dat:

toeristisch-recreatieve

o

de reële behoefte kan worden aangetoond;

o

de HDI (hoogdynamische infrastructuur), volgens het principe van gedeconcentreerde
bundeling, aansluit bij voorkeur bij reeds bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur;

o

de HDI goed bereikbaar is, niet alleen via de weg (bij voorkeur secundaire wegen), maar ook
met het openbaar vervoer;

o

de HDI wordt ingeplant rekening houdende met natuurlijke, agrarische en landschappelijke
waarden en desgevallend een ruimtelijke meerwaarde geeft aan de geselecteerde kernen;

o

In elk geval is een ruimtelijke afweging op niveau van het betrokken gebied, de draagkracht
van de ruimte en locatiebeleid belangrijk.

Verder streeft men er naar om toerisme en recreatie hoofdzakelijk te linken aan de aanwezige
landschappelijke kwaliteiten.
Doorheen het Bloso-domein lopen enkele natuurverbindingsgebieden, die de provincie wil
versterken door de natuurlijke verbindingsfunctie en de ecologische basiskwaliteit te verhogen.
De N267, van de N26 tot aan de A1/E19, wordt geselecteerd als secundaire weg type I. Deze
categorie heeft als hoofdfunctie het verbinden op bovenlokaal niveau op basis van
mobiliteitsgenererende elementen op provinciaal niveau

3.2.5

.Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zemst
Ecologisch-landschappelijke structuur:
o

Het boscomplex van het domein Hofstade heeft een eigen karakter door de oude
naaldhoutaanplanten. De gemeente wilde ruimte geven aan natuur door de Groene
Hoofdstructuur mee te ontwikkelen, waarbij onder meer het Bloso-centrum in een hogere
categorie wordt geplaatst.

o

Sinds de publicatie van dit GRS is de Groene Hoofdstructuur echter vervangen door het
beleidsinstrument van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het Bloso-centrum maakt
evenwel geen deel uit van het VEN.

o

Vanuit het ontwerp van de Groene Hoofdstructuur kunnen een aantal plekken worden
aangeduid die planologisch beter dienen beschermd te worden. Een deel van het zeer
waardevolle zuur eikenbos in het Bloso-centrum Hofstade werd aangeduid als zo’n plek.
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o

De aaneenschakeling van geïsoleerde bossen tot vier grote boscomplexen:
Katttemeuterbos,
omgeving
Kollintebos-Gravenbos,
omgeving
Bloso-centrumSchiplakenbos, omgeving kasteel ‘t Steen. Deze worden in de mate van het mogelijke
ecologisch beheerd en gedeeltelijk tot passieve recreatieplekken uitgebouwd.

Toerisme en recreatie:
o

Het Bloso-centrum wordt aangeduid als een goed gesitueerde maar te herwaarderen
bovenlokale recreatie-infrastructuur.

o

Ontwikkelen van een regionale recreatiedriehoek t.h.v. de Geuzenhoek (twee campings met
weekendverblijven) en het Bloso-centrum. Dit geheel blijft gericht op eerder zachte
recreatie (stille watersporten, kamperen) en dient ruimtelijk geordend.

o

De recreatiedriehoek Hofstade-Elewijt (2 campings Geuzenhoek en Bloso-centrum) dient
beter geordend (toegangen, schermen, aard van de activiteiten). De mogelijkheden voor
een zinvolle verdere ontwikkeling van dit regionale recreatiegebied dienen in een
afzonderlijke studie in detail onderzocht. Hiertoe kunnen structuurschetsen worden
opgemaakt, meegewerkt aan een pilootproject rond campingwonen, enzomeer; de
conclusies ervan kunnen eventueel in een RUP worden vertaald.

Lijninfrastructuur:
o

3.2.6

Het station van Hofstade blijft van een lager niveau dan de stations van Weerde en
Eppegem, maar wordt versterkt onder meer in functie van het Bloso-domein en het
zwembad.

Gemeentelijk mobiliteitsplan
o

Autoverkeer:

Het domein Hofstade is gelegen aan afrit 11 (Zemst-Weerde) van de E19, tussen Antwerpen en
Brussel. Het domein wordt begrensd in het zuiden door de R. Schumanlaan/Trianondreef (N267),
vanaf het oprittencomplex met de E19 te Weerde. Deze weg wordt in het mobiliteitsplan
geselecteerd als een secundaire weg type I en krijgt veel zwaar vervoer te verwerken. In het westen
wordt het domein begrensd door de Tervuursesteenweg (N227), in haar huidige toestand voor de
gemeente Zemst een lokale weg type I. Deze heeft als hoofdfunctie een verbindende functie op
lokaal niveau. De gemeente verzoekt de provincie Vlaams-Brabant om de Tervuursesteenweg in de
toekomst op de te waarderen tot een secundaire weg type III, wat in het addendum aan het
provinciaal ruimtelijk structuurplan gebeurd is.
In de straat Molenheide, ten noorden van het domein, is het aandeel sluipverkeer zeer hoog
(gemiddeld 80%). De reden voor het sluipen is voornamelijk het ontwijken van het kruispunt
Tervuursesteenweg (N227) met Trianondreef (N267), wegens files op de route richting Mechelen of
de autosnelweg E19. Als oplossing is als maatregel een optimalisatie aangewezen van de
lichtenregeling aan het kruispunt Trianondreef (N267) met de Tervuursesteenweg (N227). Hierbij
wordt gedacht aan het moduleren afhankelijk van de verkeersintensiteiten in de spitsuren. Eveneens
bevindt er zich sluipverkeer in de Kampenhoutsebaan. De reden voor het sluipen is voornamelijk het
ontwijken van het kruispunt Leuvensesteenweg (N26) met de Trianondreef (N267) wegens files op
de route richting Mechelen. Als oplossing is het verder optimaliseren van de lichtenregeling aan het
kruispunt Leuvensesteenweg (N26) met Trianonlaan (N267). Zonder maatregelen zal het
sluipverkeer in de Kampenhoutsebaan in de toekomst enkel maar toenemen.
o

Openbaar vervoer:

De gemeente Zemst beschikt over drie stations op haar grondgebied. Eén van haar actiepunten is om
in de toekomst een betere bereikbaarheid te voorzien en de stationsomgevingen aantrekkelijker te
maken. Dit betekent onder meer een hogere frequentie in alle stations. Dit hoofdzakelijk voor de
stoptrein in het station van Hofstade in de zomermaanden. Hiermee wil de gemeente in eerste
instantie de bereikbaarheid van de bezoekers aan het Bloso-domein verhogen. Het Bloso-domein te
Hofstade is te bereiken met de treinverbinding Mechelen– Etterbeek.
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Het Domein is eveneens goed bereikbaar met de bus. Het gebied wordt ontsloten door volgende
lijnen:
Lijn 1: (Hofstade-) M. Gandhistraat – Kretenborg (Stadbus Mechelen) (Eindhalte station
Hofstade)
Lijn 7: (Hofstade-) M. Gandhistraat – Tivoli (Stadbus Mechelen) (Eindhalte station Hofstade)
Lijn 280: Mechelen – Grimbergen Verbrande Brug (Hoofdhalte station Hofstade)
Lijn 501: Mechelen – Keerbergen (Schoolbus) (Hoofdhalte station Hofstade)
Lijn 720: Belbus Zemst (Hoofdhalte station Hofstade)
Lijn 681: Mechelen - Bonheiden - Boortmeerbeek - Zaventem (halte in wijk Hever
Schiplaken/Consciencelaan).
o

Fietsverkeer:

Een aantal paden verbinden de kernen van Zemst – Hofstade – Eppegem en Zemst-Laar onderling en
zijn overwegend de kortste verbindingen tussen deze kernen. Ze vormen een onderdeel van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
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4

Bepalen van de plan-MER-plicht
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 2008, moeten
aan de regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen en
programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot
een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende drie stappen doorlopen worden:
•

Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals
gedefinieerd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid
(DABM) ?
>> RUP’s vallen onder deze definitie;

•

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ?
>> dit is het geval indien:
o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning
(steden-bouwkundige, milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project;
o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale
beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is.

Ruimtelijk uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van een stedenbouwkundige
vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de bestemming
bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het PRUP
vormt dus het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het
PRUP “Bloso-centrum Hofstade” valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM.
•

Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ?
>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
o Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen
voorafgaande “screening” vereist):
 Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I of II
van het BVR van 10 december 2004 (project-MER-plicht) of
voor projecten die vallen onder het toepassingsgebied van de
3
Omzendbrief LNE 2011/1 én in beide gevallen niet het gebruik
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine
wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw,
bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer,
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme
en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet per definitie aan
deze laatste voorwaarde);
 Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet
het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch
een kleine wijziging inhouden;
o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per
geval moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten
kunnen hebben >> “screeningplicht”

3

Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het
arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België).
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o

Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet
relevant).

Het PRUP “Bloso-centrum Hofstade” heeft geen betrekking op een project vermeld in bijlage I of II
van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004. Het PRUP zou echter wel kunnen
beschouwd worden als een stadsontwikkelingsproject zoals vermeld in de Omzendbrief LNE 2011/1,
gezien het groot aantal parkeerplaatsen dat voorzien wordt. Echter, het grootste deel van de
bestaande bestemmingen blijven bestaan. De wijzigingen die voorzien zijn, zijn te beschouwen als
een kleine wijziging. Een kleine wijziging is een wijziging die van die aard is dat het geen substantiële
of essentiële verandering van de milieueffecten tengevolge van de uitvoering van het plan
veroorzaakt. In de hierna volgende hoofdstukken wordt verduidelijkt dat er geen significante
milieueffecten verwacht worden naar aanleiding van het RUP. Hierdoor wordt besloten dat het RUP
niet van rechtswege plan-MER-plichtig is.

Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige RUP’s dient geval per geval een screeningsprocedure
doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen maken omtrent eventuele plan-MER-plicht.
In volgende paragrafen wordt het screeningsonderzoek, ook wel het onderzoek naar het voorkomen
van aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd.
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5

Potentiële milieueffecten van het plan

5.1

Bodem

5.1.1

Referentiesituatie
Het plangebied bevindt zich volgens de bodemkaart voor het merendeel in een antropogene zone
(code OB – bebouwde zone – op de bodemkaart). Het bodemprofiel ter hoogte van deze zone is
volledig gewijzigd of vernietigd door ingrijpen van de mens. Deze bodems zijn bijgevolg niet meer
gevoelig voor profielverstoring of bodemverdichting.
Het noordoostelijke deel van het plangebied omvat een zandbodem (Scg, Sdg, Scm, Sdm en Seg). Het
betreft dus vochtige zandbodems met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont
(profielontwikkeling ‘g’) of met een dikke antropogene humus A horizont (profielontwikkeling ‘m’). In
beperkte mate is ook een vochtige zandleembodem (Pdg) binnen het plangebied gelegen (ter hoogte
van de braakliggende terreinen van de voormalige camping).
Uit de OVAM-databank (toestand 18/08/2011) van de verspreiding van bodemonderzoeken in
Vlaanderen blijkt dat er geen bodemonderzoeken binnen de contouren van het plangebied
uitgevoerd zijn. Ten westen van het plangebied (op ca. 100m) werd reeds een saneringsproject
uitgevoerd waarbij een eindevaluatiedossier werd opgemaakt.
De tertiaire lagen worden gevormd door het Lid van Ursel, bestaande uit grijsblauwe tot blauwe klei.
Volgens de website van Databank Ondergrond Vlaanderen (www.dov.be) wordt de bodem binnen
het plangebied niet aangeduid als “waardevolle bodem”.

Figuur 5-1: situering van het plangebied op de bodemkaart
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5.1.2

Mogelijke effecten
De antropogene bodems zijn niet gevoelig voor profielverstoring of bodemverdichting. Het oprichten
van nieuwe gebouwen brengt vergraving met zich mee, waarbij geen negatieve effecten verwacht
worden. Het bodemprofiel ter hoogte van deze zone is immers volledig gewijzigd of vernietigd door
ingrijpen van de mens.
De zandbodems in het noorden en het oosten van het plangebied zijn binnen het PRUP gelegen
binnen natuurgebied. Er zullen binnen deze zone geen werken uitgevoerd worden - de paden binnen
het Bloso-domein zijn natuurlijk verhard - waardoor er geen negatieve effecten op
profielvernietiging en verdichting verwacht worden.
De natte zandbodem in het noorden van het plangebied is gevoelig voor bodemverstoring.
Mountainbiken binnen het Bloso-domein in deze zone dient bijgevolg beperkt te worden. Dit kan
bijvoorbeeld door het pad duidelijk af te bakenen, bij voorkeur op de hoogstgelegen terreindelen.
Binnen het plangebied worden geen bodemverontreinigende activiteiten voorzien, waardoor er
geen negatieve effecten verwacht worden.

5.1.3

Milderende maatregelen
Milderende maatregelen op projectniveau:
o

Bodemverstoring ter hoogte van de natte zandbodems in het noorden van het Blosodomein dient beperkt te worden, vb. door het pad duidelijk af te bakenen, bij voorkeur op
de hoogstgelegen terreindelen.

De maatregelen met
Bodemsaneringsdecreet.

5.1.4

betrekking

tot

bodemkwaliteitsaspecten

zijn

geregeld

via

het

Conclusie
Vanuit de discipline bodem worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht mits het volgen
van de milderende maatregelen en wanneer de geldende regelgeving in acht wordt genomen
(Vlarebo).

5.2

Water

5.2.1

Referentiesituatie
Het plangebied situeert zich in het Dijle - en Zennebekken, binnen het deelbekken BarebeekBenedendijle. In het zuidwesten van het plangebied is de Bergbeek (ook wel Zwarte beek genoemd)
gelegen die overgaat in de Barebeek ten westen van het plangebied. Binnen het plangebied wordt
de structuurkwaliteit van de Bergbeek aangeduid als zeer zwak. Op ca. 70 m ten oosten van het
plangebied, is het kanaal Leuven-Dijle gelegen. Via de Bergbeek watert het domein af in de
Barebeek, die op zijn beurt in de Dijle stroomt.
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Figuur 5-2: situering van de waterlopen in en in de omgeving van het plangebied
De grote waterplassen binnen het domein zijn beeldbepalend en maken deel uit van de geschiedenis
van het domein als voormalig ontginningsgebied en later waterwingebied. Er zijn twee grotere
waterplassen van 35 ha en 25 ha, twee bezinkingsbekkens en een kleinere waterplas van 5 ha. In
uitvoering van het structuurplan 1998 voor het Bloso-centrum werd in 2004 de oude gracht rondom
het Strandgebouw opnieuw aangelegd terwijl er ter hoogte van het voormalig openluchtzwembad
een nieuwe gracht werd gegraven die in een boog om dit openluchtzwembad loopt. Tezelfdertijd
werd de vijver naast het voormalig openluchtzwembad gedempt. In 2004 werd in de meest zuidelijke
punt van het domein ook de Zwarte Beek heraangelegd: deels in open bedding en deels ingebuisd
onder de hoofdparking. De buizen op het Bloso-domein zijn 3x kleiner van doorsnede-oppervlak dan
de duiker onder de Tervuursesteenweg. Dit zorgt regelmatig voor de nodige wateroverlast.
De grote waterplas van 35 ha wordt op peil gehouden door het overtollig water af te pompen via
een instelbaar regelmechanisme naar de Zwarte Beek en/of de ringgracht. Via de ringgracht kan het
water uiteindelijk terugvloeien naar de waterplas van 35 ha.
In de westelijke hoek van het Bloso-centrum ligt het voormalig waterbassin van de N.M.B.S. dat nu
dienst doet als visvijver maar waarvan de taluds in bedenkelijke staat zijn vanwege het gebruikte
bouwpuin als opvulstof. Het peil in het waterbassin wordt constant gehouden door het afpompen
van overtollig water uit de vijver en door het afvoeren van overtollig water via leidingen in de
spoorwegberm naar de Barebeek.
In 2005 en 2007 werd de Goorbeek afgekoppeld van het rioleringstelsel onder de Trianondreef. De
beek loopt nu ingebuisd onder de ringweg vanaf de strandparking tot aan de Zwarte Beek.
Momenteel mondt de Goorbeek nog wel steeds uit in het rioleringstelsel. In de Molenheide loopt
een gracht die samen met andere interne afwateringskanaaltjes uitmondt in de 5 ha vijver.
Ter hoogte van de zwemzone en in de grote vijver ten noorden van de zwemvijver zijn meetpunten
van de VMM gelegen voor de opvolging van de waterkwaliteit. Sinds 2000 wordt het water van de
zwemvijver aangeduid als ‘niet-verontreinigd tot aanvaardbaar’. In 2004 werd het water van de
vijver van 25 ha eveneens aangeduid als zijnde van een aanvaardbare waterkwaliteit.
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Het plangebied bevindt zich niet in de buurt van een waterwingebied of beschermingszone. Binnen
het plangebied zijn evenmin grondwaterwinningen gelegen. De dichtst bijzijnde
grondwaterwinningen bevinden zich op ca. 500 m van het plangebied.

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14
november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets
worden genoemd. Watertoetskaarten dienen ter evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige
ingrepen of van plannen of programma’s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor
een bepaald gebied wordt gewijzigd. Op basis van deze watertoetskaarten kunnen voor het
plangebied volgende vaststellingen worden gemaakt:
o

Het merendeel van het plangebied is mogelijk overstromingsgevoelig (kaarten 2011), de
meest zuidelijke en oostelijke zone is niet overstromingsgevoelig. In het noordoosten
worden een aantal zones als effectief overstromingsgevoelig aangeduid tussen niet
overstromingsgevoelige zones.

o

Het volledige plangebied behoort niet tot het winterbed van een grote rivier.

o

De gronden in het plangebied worden hoofdzakelijk aangeduid als niet infiltratiegevoelig. In
het noordoosten zijn wel een aantal infiltratiegevoelige zones gelegen.

o

Hellingenkaart: Het merendeel van het plangebied heeft een helling van minder dan 5%.
Het talud van de spoorweg in het noorden en de randen van de kleinere bergingsplassen
hebben een helling van meer dan 10%.

o

De gebieden die op de hellingskaart werden aangeduid met een hoog hellingspercentage
worden aangeduid als erosiegevoelig.

o

Nagenoeg gans het plangebied is aangeduid als zeer gevoelig voor grondwaterstroming. Het
meest noordoostelijke deel van het plangebied is aangeduid als matig gevoelig voor
grondwaterstroming.
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Op basis van de grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie Vlaams – Brabant blijkt het
plangebied in zeer kwetsbaar gebied gelegen. Dit komt omdat de watervoerende laag zandig is, met
een dunne (≤ 5m) of zandige deklaag, met een onverzadigde zone van 10m of minder dan 10m.
Het plangebied bevindt zich in het zuiveringsgebied Zemst-Hofstade. Op het zoneringsplan wordt het
plangebied plaatselijk aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied binnen het BLOSOdomein. Dit is evenwel achterhaald: het afvalwater wordt namelijk reeds afgevoerd naar de riolering
ter hoogte van de Tervuursesteenweg (rioleringsplannen zijn beschikbaar). De individuele woningen
in het noorden van het plangebied worden aangeduid als collectief te optimaliseren buitengebied.

5.2.2

Mogelijke effecten
Het gebied wordt bijna volledig aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. De meest gevoelige
zone, met name de laaggelegen zone centraal in het zuidelijk gebied, werd op de meest recente
watertoetskaart (versie 2011) niet meer aangeduid als overstromingsgevoelig. Bij de recente
periodes van wateroverlast in november 2010 en januari 2011 stroomde het water van de Zwarte
beek echter wel over de weg naar de zone van het voormalig openluchtzwembad. Net in deze zone
concentreren zich de grootste toekomstige infrastructuuringrepen. De bestaande in onbruik
geraakte grachten aan de zuidwestzijde van het NMBS-bassin kunnen mogelijk verbonden worden
met de recent heraangelegde ringgrachten en aangewend worden voor het verder optimaliseren van
het watersysteem voor de globaliteit van de site. Het Masterplan (en bijgevolg ook het PRUP) gaat er
ook van uit dat het gedeelte van de toekomstige ligweide onder het maaiveldniveau bij
wateroverlast kan ingezet kan worden als wadi, voor de opvang van hemelwater. Verder wordt het
ruimtelijk uitvoeringsplan initieel opgevat zodanig dat in elke bestemmingszone de bestemming
gericht is op het toelaten van de noodzakelijke voorzieningen rond de optimalisatie van de
waterhuishouding op het domein. Alle werken, handelingen, voorzieningen en maatregelen in
functie van een goede waterhuishouding (hemelwaterbuffering, infiltratievoorzieningen,
waterzuivering, etc.) worden daarbij in elke bestemmingszone toegelaten. Op deze manier voorziet
het plan reeds preventief op planniveau in voldoende ruimte voor het realiseren van de nodige
buffercapaciteit.
Voor het tegengaan van de wateroverlast wordt eveneens aangeraden om de diameter van de
buizen ter hoogte van de Tervuursesteenweg te vergroten om zo de kans op overstromingen te
verkleinen. Het openleggen van de Bergbeek met koppeling aan de bestaande vijvers en/of grachten
is echter niet aangewezen teneinde de zwemwaterkwaliteit niet in het gedrang te brengen.
Er wordt benadrukt dat de uitvoering van het plan steeds dient te beantwoorden aan de vigerende
normen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening bevat
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minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde
oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel
mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater
worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd
wordt afgevoerd.
Daarnaast beschikt de provincie Vlaams-Brabant over een eigen provinciale verordening inzake
verharde oppervlakten en dakvlakken. Ook deze verordeningen dienen nageleefd te worden.
Gezien er in het PRUP reeds zones voor waterberging voorzien zijn, gezien de voorschriften het
toelaten om in iedere bestemmingszone de nodige voorzieningen te realiseren en gezien de
uitvoering van het plan steeds dient te voldoen aan de geldende wetgeving, wordt verondersteld dat
er op planniveau voldoende maatregelen genomen zijn voor het realiseren van de nodige
buffercapaciteit.
Voor de zones die zeer gevoelig zijn voor grondwaterstroming moet er voor constructies en
gebouwen van meer dan 3m diep en 50m lang advies worden gevraagd aan de bevoegde instantie.
Indien er in een gebied dat matig gevoelig is voor grondwaterstroming een ondergrondse constructie
gebouwd wordt met een diepte van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100m
dient advies gevraagd te worden bij de bevoegde instantie. Het aanleggen van het nieuwe zwembad
zal in dit kader dus speciale aandacht vragen.
Het afvalwater van de nieuw op te richten gebouwen binnen het recreatiegebied dient aangesloten
te worden op de bestaande riolering. Indien dit niet mogelijk blijkt dient een individuele
waterzuivering voorzien te worden. Verder worden er geen activiteiten gepland die vervuiling van de
waterlopen en/of de vijvers of het grondwater kunnen veroorzaken.

5.2.3

Milderende maatregelen
Er dient voldaan te worden aan de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordeningen
inzake hemelwateropvang.
Milderende maatregelen op te nemen in PRUP:
o

5.2.4

Er worden geen activiteiten toegelaten die aanleiding kunnen geven tot een verontreiniging
van het grondwater. Bij calamiteiten dienen de nodige maatregelen genomen te worden
om de verontreiniging zo efficiënt mogelijk te bestrijden en in te dijken.

Conclusie
Rekening houdende met de milderende maatregelen, wordt er geen aanzienlijk negatief effect
verwacht voor de discipline water.

5.3

Fauna en flora

5.3.1

Referentiesituatie

5.3.1.1 Speciale beschermingszones (Natura 2000)
Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 bepaalt dat
ieder plan dat – afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde
activiteiten, plannen of programma’s – een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken
van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen
te worden aan een passende beoordeling.
Het gaat om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als speciale
beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02/05/1979) en de
Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21/05/1992).
Binnen het plangebied noch binnen de nabije omgeving ervan komen gebieden voor uit het NATURA
2000-netwerk, zijnde vogelrichtlijn- en/of habitatgebieden.
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5.3.1.2 VEN/IVON
Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het
natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en IVON vast. Binnen het plangebied noch
binnen de nabije omgeving ervan komen gebieden van het VEN of IVON voor.
In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (en addendum) werden echter wel twee
natuurverbindingsgebieden (NVGB) aangeduid die deels overlappen met het plangebied; namelijk
NVGB ‘noordelijke Zennevallei als verbinding tussen Dorent en vallei van de Barebeek met bossen’
en ‘gebied rond kanaal Leuven-Dijle’.

5.3.1.3 Natuurwaarden in en rondom het plangebied
De natuur van het Bloso-domein maakt deel uit van een ruimer systeem van natuurwaarden. In het
noorden sluit het domein aan op het open ruimte-gebied Molenheide, in het zuidwesten en
zuidoosten op de open ruimte en natuurgebieden langs de Zwartebeek-Bergbeek. Het Bloso-domein
heeft in dit ruimer natuurlijk systeem een belangrijke betekenis. Het is immers een relatief
uitgebreid groengebied waarbinnen verschillende habitats voorkomen en heeft dan ook een
belangrijke verbindende functie binnen de ruimtelijke aaneenschakeling van natuurkernen in de
regio. Het Bloso-domein herbergt een brede waaier aan habitats met natte en droge natuur, bos en
grasland, en overgangstypes. De vijvers vertonen een toenemende biologische waarde in oostelijke
richting, net zoals de algemene natuurwaarde van het domein. De rest van het domein is relatief
bosrijk. Het merendeel van de bossen bestaat uit of vertoont kenmerken van het eikenberkenbos. In
het oosten van het domein is er tevens een oppervlakte naaldbos aanwezig. Het gebied centraal
tussen de vijvers (noordwestelijk van het Strandgebouw) is gekenmerkt door een gebrek aan
ondergroei en wordt eerder als speelbos gebruikt.
Het weilandcomplex ten oosten wordt gekenmerkt door zowel soortenrijke als soortenarmere
graslanden en is doorsneden met knotbomenrijen en wordt beheerd door natuurpunt. Op de hoger
gelegen zandige delen liggen schrale en dorre graslanden, lager worden moerassige tot natte zones
aangetroffen. In het noorden komen ook struwelen voor.

5.3.1.4 Biologische waarderingskaart (BWK)
De biologische waarderingskaart is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse
biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader. Ze vormt nuttige informatie
betreffende de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. De op de BWK weergegeven
natuurwaarden stemmen evenwel niet meer overeen met de huidige toestand. In gesprek met het
Agentschap Natuur en Bos (dd. 11.01.2011 i.k.v. de opmaak van het Masterplan) werd nagevraagd of
er een recentere inventaris van de natuurwaarden beschikbaar is. Er is momenteel geen
geactualiseerde inventaris van de natuurwaarden beschikbaar.
Om de BWK-kaart beter interpreteerbaar te maken voor het beleid wordt op basis van de
inventarisatie een evaluatie doorgevoerd. Op basis van waarderingscriteria wordt aan iedere
karteringseenheid een waardecijfer toegekend: biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol,
biologisch minderwaardevol. Gezien op één locatie meerdere karteringseenheden mogelijk zijn, kan
ook de evaluatie een combinatie van deze waarderingsklassen zijn zoals ‘complex van minder
waardevolle en zeer waardevolle elementen.
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Figuur 5-3: situering van het plangebied op de BWK (versie 2.2)
Het plangebied omvat volgens de BWK verschillende biologisch interessante gebieden:
o

De grote recreatievijver werd aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle en
zeer waardevolle elementen. Met volgende bwk-eenheden: Ae -Eutrofe plas met natuurlijke
oevers en Uv -Terrein met recreatie-infrastructuur (bv. chalets, sportvelden).

o

De kleine vijver in het westen is aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle
en waardevolle elementen en omvat volgende bwk-eenheden: Aer – recente, eutrofe plas –
zwak ontwikkeld en/of weinig voorkomend en Uv – terrein met recreatie-infrastructuur (bv.
chalets, sportvelden).

o

De plas ten noorden van de zwemvijver en de twee rechte waterstroken zijn aangeduid als
biologisch zeer waardevol en omvat de bwk-eenheid: Ae - eutrofe plas met natuurlijke
oevers. De verwijzing in het BWK naar deze plas als natuurreservaat is niet correct.

o

Een gebied in het oosten van het Bloso-domein is ook aangeduid als biologisch zeer
waardevol en de bwk-eenheid is qb eiken-berkenbos.

o

De rest van het Bloso-domein is aangeduid als biologisch waardevol en zeer waardevolle
elementen met als bwk-eenheden: Kp – park en Qb – eiken –berkenbos.

o

Helemaal in het oosten wordt een gedeelte ook aangeduid als biologisch waardevol en zeer
waardevolle elementen met volgende bwk-eenheden: Ppmb –aanplant van Grove den met
ondergroei van struiken en bomen en Qb - eiken -berkenbos

o

Langsheen de parking is er een zone aangeduid als een complex van biologisch waardevolle
en zeer waardevolle elementen. De bwk-eenheden die we hier terugvinden zijn: kp (park)
en qb (eiken-berkenbos).

o

Ten zuidwesten van de parking is er een zone aangeduid als complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen. De bwk-eenheden die we hier terugvinden zijn: kp
(park) en gmn (gemengd naaldhout).

o

De weilanden in het noorden, buiten het Bloso-domein, zijn hoofdzakelijk aangeduid als
biologisch waardevol (hp en hp+).
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Verder wordt gans het domein van Hofstade aangeduid als faunistisch voornaam gebied.
Ten aanzien van de BWK (v.2.2) werd in het kader van dit masterplan een actuele
terreininventarisatie uitgevoerd voor het ganse Bloso-domein. Hieruit worden onder meer volgende
evoluties aangegeven t.o.v. het BWK:
o

Het gedeelte dat in het BWK (v.2.2) in de noordelijke punt van het domein, aangegeven
wordt als gedegradeerde heide met dominantie van Bochtige smele (cd) is in de actuele
toestand niet meer correct. Deze zone is geëvolueerd naar eiken-berkenbos met zones van
Amerikaanse Vogelkers in de opperetage (qb).

o

Het gedeelte kp dat aangegeven wordt centraal tussen de vijvers (noordwestelijk van het
Strandgebouw, heeft in de huidige toestand een verminderde natuurwaarde (kp-). Omwille
van het gebrek aan ondergroei en de lage biologisch kwaliteit wordt deze zone eerder als
speelbos omschreven.

5.3.1.5 Fauna
Het Bloso-domein in Hofstade heeft een belangrijke ecologische waarde. Zo is het een permanente
broedkolonie voor Blauwe reigers, een beschermde vogelsoort, en is het in de winter een rustplaats
voor niet minder dan achttien beschermde vogelsoorten, waaronder Fuut, Dodaars, Geoorde fuut,
Kuifduiker, Nonnetje, Brilduiker, IJsvogel, enzovoort.
Vooral in het verleden, en nu nog zelden, kwamen een doortrekkende Parel- en Roodkeelduiker hier
pleisteren. Sedert jaren komen er tientallen Aalscholvers overnachten. ’s Winters en tijdens de
doortrek zijn honderden eenden aanwezig met een grote diversiteit aan soorten. Ook een Eider of
een Grote of Zwarte Zee-eend werden reeds waargenomen. Midden mei is de uitgelezen periode om
een steltloper aan te treffen die zeldzaam is voor het binnenland. Imponerend is ook de slaapplaats,
’s winters, van duizenden meeuwen, met onder andere Zwartkopmeeuw, Geelpoot- of Pontische
Meeuw. Ook de IJsvogel broedt in het domein. Daarnaast komen ook vele kleine zangvogels voor.
Het
Bloso-domein
herbergt
dus
een
grote
verscheidenheid
aan
vogels
(Bron:http://www.vogelwerkgroepnwb.be/Places_Hofstade.pdf).
Op de site www.waarnemingen.be worden volgende zeldzame soorten vermeld: Grote Barmsijs,
Witkopstaartmees, Roodhalsfuut, Pestvogel, Witoogeend, Witkopeend en Krooneend. Op de
Vogelatlas (versie 2010) wordt het gehele noordelijke gebied aangeduid als broedgebied (Fuut,
Wilde eend, Blauwe reiger en IJsvogel) en als pleistergebied voor meeuwen, eenden, Aalscholver,
Blauwe reiger, Bergeend, Canadese gans, Dodaars, Fuut, Grote zaagbek, Knobbelzwaan, Krakeend,
Kuifeend, Meerkoet, Tafeleend, Wilde eend, Wintertaling en Wilde eend. Ook in de risico-atlas van
2011 wordt het pleistergebied aangeduid.
Verder zijn er op de Vogelatlas van 2010 twee aanduidingen voor belangrijke slaapplaatsen, namelijk
voor meeuwen op de noordelijke grote vijver en voor Aalscholver in het noorden van de zwemvijver.
De kolonie Aalscholvers bevindt zich in realiteit echter ten noordoosten van de vijver van 25ha. Op
de risico-atlas van 2011 wordt de volledige noordelijke zone aangeduid als slaapplaats.
Ten noorden van de zwemvijver wordt in de Vogelatlas 2010 een aanduiding gemaakt van een
broedkolonie Blauwe reigers. Bij de terreinbeherende instanties is er echter geen broedkolonie van
Blauwe Reigers bekend. Ook de risico-atlas van 2011 wordt de noordelijke zone van het Blosodomein, samen met de noordelijk gelegen gebieden aangeduid als broedkolonie.
Vanuit het domein vertrekken twee voedseltrekroutes voor eenden en twee slaaptrekroutes voor
meeuwen, met name telkens een noordelijke route en een zuidwestelijke route. Dit wordt bevestigd
op de risico-atlas van 2011.

2217503033_planMERscreening_20.03.2013.doc / RUP Bloso-centrum Hofstade

pagina 37 van 69

Figuur 5-4: Vogelatlas, boven: versie 2010, onder: versie 2011
Inzake het voorkomen van vleermuizen kan gesteld worden dat zeker de meest algemene soorten,
en ook de meer zeldzame soorten aanwezig zijn in en nabij het plangebied, gezien de aanwezigheid
van zowel grote waterpartijen en boszones in het plangebied als meer open weilanden in de
omgeving van het plangebied. Er zijn echter geen concrete gegevens inzake de aanwezigheid van
vleermuizen beschikbaar.
Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten:
o

Eutrofiëring: de vijvers worden aangeduid als kwetsbaar voor eutrofiëring. De noordelijke
zones tussen en ten noorden van de vijvers als zeer kwetsbaar of als kwetsbaar met zeer
kwetsbare elementen en de zuidelijke zone als niet tot weinig kwetsbaar met kwetsbare
elementen. De zone net ten oosten en ten zuiden van de zwemvijver wordt aangeduid als
niet kwetsbaar.
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o

Geluidsverstoring: met uitzondering van de westelijke vijver van de NMBS worden de vijvers
aangeduid als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar. De gehele oostelijke en zuidelijke zones
worden als niet kwetsbaar aangeduid.

o

Verdroging: met uitzondering van de westelijke vijver van de NMBS worden alle vijvers
aangeduid als zeer kwetsbaar. De gebieden tussen de vijvers en de noordwestelijke zones
worden als kwetsbaar aangeduid. De oostelijke zone is grotendeels niet kwetsbaar voor
verdroging en de zuidelijke zone wordt aangeduid als niet tot weinig kwetsbaar met
kwetsbare elementen.

De noordelijke, westelijke (Tervuursesteenweg) en oostelijke grens van het plangebied worden
aangeduid als barrière voor fauna en flora. Het meest zuidelijke gebied is omheind wat een extra
barrière betekent voor grotere zoogdieren.

5.3.2

Mogelijke effecten
Het ontwerp dient de ruimere natuurlijke structuur waar mogelijk te versterken. Enerzijds kunnen
belangrijke natuurzones binnen het Bloso-domein gevrijwaard worden, door deze ontoegankelijk of
slechts beperkt toegankelijk te maken, of duidelijke randvoorwaarden te bepalen voor mogelijke
ingrepen. Anderzijds dient de uitbouw van het Bloso-domein aandacht te schenken aan het
versterken en realiseren van natuurverbindingen, en kunnen ook bij de ontwikkeling van nietnatuurlijke zones kansen benut worden voor de aanleg van natuurlijke stapstenen.

5.3.2.1 Mogelijk biotoopverlies
De meeste ontwikkelingen zullen zich voordoen in de biologisch minder waardevolle zuidelijke zone.
Het verlies aan waardevolle biotopen in deze zone zal dan ook minimaal zijn. De volledige
noordelijke zone wordt aangeduid als natuurgebied, waardoor ook hier geen significant negatieve
effecten te verwachten zijn door uitvoering van het PRUP. Er zal een optimalisatie van het
padennetwerk gebeuren, waarbij de meest kwetsbare zones zullen gevrijwaard worden, wat positief
te beoordelen valt.
Het medegebruik van de natuurzone door mountainbikers kan enige vorm van verstoring
veroorzaken. Daarom is het aanbevolen dat de mountainbikers enkel uitgestippelde paden
gebruiken (in plaats van het gehele gebied te doorkruisen) en de meest kwetsbare zones zoveel
mogelijk gespaard blijven. Deze meest kwetsbare gebieden zijn vooral te vinden in de noordelijke
natte zandzone (zie discipline Bodem). Ook het aansluiten op een ruimere MTBroute buiten het
domein kan voor een ontlasting binnen het domein zorgen, op voorwaarde dat ook de route buiten
het domein aantrekkelijk genoeg is voor de mountainbikers.
Voor de zuidelijke zone wordt de (tijdelijke) aanleg van onbenutte terreinen vooropgesteld als een
aaneengesloten zone met natuurlijke begroeiing die extensief beheerd wordt. De bestaande
accommodaties en intensief gebruikte zones en de paden die hier naartoe leiden vormen dan
uitsparingen in dit geheel van extensieve begroeiing. Voor de realisatie van het nieuwe programma
op korte en lange termijn kunnen dan gedeelten van het weidelandschap aangesneden worden.
In het oosten van het gebied wordt een recreatiegebied met verwevingszone natuur voorzien.
Hierbij wordt in het noorden een zone voor bijkomende bebouwing aangeduid. Hierdoor zal een deel
van het biologisch waardevolle eiken-berkenbos verdwijnen. Er wordt echter wel een
groenverbinding voorzien ten westen van de bouwzone. Hierdoor en gezien het verlies aan
oppervlakte relatief beperkt blijft, worden de effecten op het biotoopverlies in deze zone als beperkt
negatief beoordeeld. Er dient echter wel op gelet te worden dat er voldoende natuurlijke elementen
aanwezig blijven in de volledige zone, zodat het gebied zijn nevenfunctie als natuurverwevingsgebied
kan behouden. In deze zone is eveneens een parking gelegen.
De bestaande landschappelijke inrichting van de parkings wordt verder doorgetrokken in de
aansluitende zones, zodat deze zone ook kan dienst doen als natuurverbinding, wat positief
beoordeeld wordt.
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In het noordoosten wordt een natuurgebied met verwevingszone recreatie afgebakend. Hier wordt
de mogelijke realisatie van een natuurleerpad beoogd, naast het bestaande MTB-pad dat hier door
loopt. Indien er op gelet wordt dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de hoofdfunctie, met name
natuur, worden geen significant negatieve effecten op biotoopverlies verwacht in deze zone.
Ten noordwesten van het Strandgebouw situeert zich een recreatief knooppunt (“De 3 Eiken”): op
dit punt komen alle recreatieve assen van het domein samen. Deze zone wordt eveneens gebruikt
als speelzone. De natuurwaarden zijn hier bijgevolg reeds laag. Het zuidelijke gedeelte van deze zone
zal omgezet worden naar recreatiegebied. Er wordt verwacht dat dit geen significant negatieve
effecten zal veroorzaken inzake biotoopverlies ten opzichte van de huidige situatie.
Het westen van het plangebied wordt afgebakend als natuurverbindingsgebied met verweving
recreatie. Gezien deze zone een belangrijke verbinding kan vormen met het zuidelijk gelegen
bosgebied en natuurgebied langs de Barebeek dient in deze zone maximaal naar natuurverbinding
gestreefd te worden. Het uiterste westen van deze zone wordt echter ook aangeduid als
overflowparking. Deze strook zal zodanig ingericht worden dat ze in normale omstandigheden kan
dienst doen als parkzone voor omwonenden. Slechts bij piekmomenten zal deze strook dienen als
tweede overflowparking. In deze zone zal de natuur zich bijgevolg niet maximaal kunnen
ontwikkelen. In het noorden is het natuurverbindingsgebied voldoende breed, maar ter hoogte van
het silogebouw en de woning van de domeinbeheerder betreft het slechts een smalle strook. Ten
oosten hiervan, binnen recreatiegebied, wordt echter wel een groenverbinding voorzien.
Momenteel wordt het uiterste zuidwesten volledig ingekleurd als recreatiegebied op het
gewestplan. Een wijziging naar natuurverbindingsgebied (met verweving recreatie) is in principe
positief te beoordelen. Er dient echter op gelet te worden dat de hoofdfunctie, met name
natuurverbindingsgebied, gerespecteerd blijft ten opzichte van het nevengebruik, met name
recreatie.
Gezien de beperkte huidige biologische waarde van het NMBS-bassin, worden geen significant
negatieve effecten verwacht van de omzetting naar recreatiegebied en het eventueel draineren van
deze vijver. Door te streven naar natuurlijke taluds, kan deze zone in beperkte mate meer biologisch
waardevol ingericht worden dan momenteel het geval is. Langs de grote zwemvijver wordt de
heraanleg van het oeverpad nagestreefd en een beschoeiing van de oevers om erosie tegen te gaan.
Hierdoor kan een weelderige rietvegetatie ontstaan die kansen kan bieden aan diverse waterdieren.
Er kunnen eveneens specifieke voorzieningen aangebracht worden voor het aantrekken van
bepaalde soorten, wat positieve effecten met zich kan meebrengen.
Wat betreft het BLOSO-domein, heef BLOSO de intentie om in samenwerking met ANB een natuuren bosbeheersplan op te maken. In dit plan zullen de zones waar natuur in nevenfunctie wordt
voorzien en de zones waar naast natuur in hoofdfunctie ook nog een andere nevenfunctie wordt
voorzien een concrete invulling krijgen. Er kan verondersteld worden dat deze zones zodanig zullen
uitgewerkt worden dat er voldoende natuurlijke elementen worden behouden / gecreëerd.
De herbestemming van het agrarisch gebied ten noorden van het Bloso-domein (bestaande uit
waardevolle graslanden en struweel) van agrarisch gebied naar natuurgebied, wordt positief
beoordeeld, gezien de natuurwaarden binnen deze zone op die manier beter beschermd worden.
Gezien de actuele waarde van de braakliggende terreinen van de voormalige camping weinig
waardevol is, worden geen significant negatieve effecten verwacht van de herbestemming inzake
biotoopverlies.

5.3.2.2 Verstoring
In de natuurzone rond het NMBS bassin zijn sporten of activiteiten die lawaai- en of lichthinder
veroorzaken niet toegelaten, waardoor de verstoringseffecten (enigszins) beperkt blijven. Op de
momenten dat deze zone minder intensief gebruikt wordt, hebben de meer verstoringsgevoelige
soorten de kans om te migreren naar het natuur- en bosgebied langs de Barebeek. Op
piekmomenten zal deze zone echter ook gebruikt worden als tweede overflowparking, waardoor er
meer verstoring verwacht wordt. De piekmomenten worden echter hoofdzakelijk verwacht tijdens
juli en augustus en vallen dus (hoofdzakelijk) buiten het broedseizoen, waardoor de
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verstoringseffecten eerder beperkt zullen zijn. Bovendien wordt er in het masterplan voor geopteerd
om een bijkomende overflowparking te creëren ten noorden van de hoofdparking. Deze zal fungeren
als eerste overflowparking waardoor deze strook slechts in laatste instantie zal worden ingezet voor
parkeren.
In het oosten van het plangebied wordt een recreatiegebied met verwevingszone natuur
voorgesteld. Deze zone wordt momenteel gekenmerkt door een hoge geluidsbelasting (zowel
overdag als ’s nacht) omwille van de N267 die grenst aan het plangebied. Verstoringsgevoelige
soorten zullen deze zone bijgevolg vermijden.
Bij de optimalisatie van het padennetwerk in de natuurzone, dient er op gelet te worden dat de
densiteit van de paden laag is in de omgeving van de slaapplaatsen van meeuwen en Aalscholvers,
dit om de aanwezige avifauna zo weinig mogelijk te storen. De natte zandbodem in het noorden van
het plangebied is gevoelig voor bodemverstoring. Mountainbiken in deze zone dient bijgevolg
beperkt te worden. Het best wordt hier één duidelijk te volgen pad aangelegd, met name ter hoogte
van de hoogstgelegen terreindelen, zodat de rest van de zone, en de lage delen, gevrijwaard kunnen
blijven van mountainbikers.
Binnen de natuurzones zal de (her)aanleg van paden die bestemd zijn voor dienstverkeer gebeuren
door middel van een onderfundering met een toplaag van losse granulaten, waardoor het natuurlijk
karakter bewaard blijft. Paden die niet bestemd worden voor dienstverkeer zullen uitgevoerd
worden zonder fundering. Er worden geen significant negatieve effecten verwacht.
Aangezien er kan verondersteld worden dat de meest algemeen voorkomende vleermuissoorten
aanwezig kunnen zijn, maar wellicht ook de meer zeldzame, in en in de omgeving van het
plangebied, is het belangrijk verstoring ten gevolge van verlichting zo veel mogelijk te beperken.
Daarom wordt voorgesteld om de verlichting te beperken en deze zoveel mogelijk af te wenden van
het natuurgebied om de eventueel voorkomende soorten zo weinig mogelijk te storen.
De aanplant van groenschermen, hagen en dergelijke dient zoveel mogelijk te gebeuren met
streekeigen materiaal. Om de rustverstoring voor de aanwezige avifauna te beperken, wordt gesteld
dat het frequent gebruik van geluidsinstallaties en het veelvuldig organiseren van
geluidsproducerende activiteiten (zoals bv. motorsporten, muziekfestivals, etc.) dient vermeden te
worden, zeker inde zones die aansluiten op het natuurgebied.

5.3.2.3 Barrièrevorming
Het doortrekken van een natuurverbindingsgebied op de westelijke grens van het plangebied kan
positieve effecten hebben op de migratie van fauna en flora naar het natuur- en bosgebied in de
vallei van de Barebeek, op voorwaarde dat de zone breed genoeg is. Ter hoogte van het silogebouw
en de woning van de domeinbeheerder wordt bijkomend een groenverbinding voorzien in het
recreatiegebied waardoor een voldoende brede natuurzone kan gerealiseerd worden. Ter hoogte
van de onderdoorgang van de Zwartebeek-Barebeek onder de Tervuursesteenweg wordt de
realisatie van een ecotunnel vooropgesteld in het Masterplan, op initiatief van ANB.
In de toekomst zal er gestreefd worden naar kleinere afgesloten omheinde zones. Indien deze op
een ecologische manier worden aangelegd kunnen deze een meerwaarde betekenen voor
migrerende fauna. Indien deze op een ecologische manier worden ingericht, kunnen ze namelijk als
potentiële dragers dienst doen van een natuurlijke verbinding. Er dient echter op gelet te worden
dat de afsluitingen ca. 30 cm boven de grond geplaatst worden, zodat de migratie van grotere dieren
niet belemmerd worden door de afsluitingen.

5.3.2.4 Eutrofiëring
Er worden geen activiteiten gepland die hierop een effect kunnen hebben.

5.3.3

Milderende maatregelen
Milderende maatregelen op te nemen in PRUP:
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o

Er dient op gelet te worden dat er voldoende natuurlijke elementen aanwezig blijven in de
volledige oostelijke zone (recreatiegebied met verwevingszone natuur), zodat het gebied
zijn nevenfunctie als natuurverwevingsgebied kan behouden. Dit kan geregeld worden via
het op te maken natuur- en bosbeheersplan, in samenwerking met ANB.

o

In de zones met als hoofdfunctie natuur of natuurverbinding (en nevenfunctie recreatie)
dient er op gelet te worden dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de hoofdfunctie.

o

Er wordt voorgesteld om de verlichting te beperken en deze zoveel mogelijk af te wenden
van het natuurgebied om de eventueel voorkomende soorten zo weinig mogelijk te storen.

o

De aanplant van groenschermen, hagen en dergelijke dient zoveel mogelijk te gebeuren
met streekeigen materiaal.

o

Om de rustverstoring voor de aanwezige avifauna te beperken, wordt gesteld dat het
frequent gebruik van geluidsinstallaties en het veelvuldig organiseren van
geluidsproducerende activiteiten (zoals bv. motorsporten, muziekfestivals, etc.) dient
vermeden te worden, zeker inde zones die aansluiten op het natuurgebied.

Milderende maatregelen op projectniveau:

5.3.4

o

Mountainbikers dienen uitgestippelde paden te gebruiken en de meest kwetsbare zones
dienen zo veel mogelijk gespaard te blijven om de verstoring van het gebied zoveel mogelijk
te beperken.

o

Er dient op gelet te worden dat er voldoende natuurlijke elementen aanwezig blijven in de
volledige oostelijke zone (recreatiegebied met verwevingszone natuur), zodat het gebied
zijn nevenfunctie als natuurverwevingsgebied kan behouden.

o

In de zones met als hoofdfunctie natuur of natuurverbinding (en nevenfunctie recreatie)
dient er op gelet te worden dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de hoofdfunctie.

o

Bij de optimalisatie van het padennetwerk in de natuurzone, dient er op gelet te worden
dat de densiteit van de paden laag is in de omgeving van de slaapplaatsen van meeuwen en
Aalscholvers, dit om de aanwezige avifauna zo weinig mogelijk te storen.

o

Er wordt voorgesteld om de verlichting te beperken en deze zoveel mogelijk af te wenden
van het natuurgebied om de eventueel voorkomende soorten zo weinig mogelijk te storen.

o

De aanplant van groenschermen, hagen en dergelijke dient te gebeuren met streekeigen
materiaal.

o

Om de rustverstoring voor de aanwezige avifauna te beperken, wordt gesteld dat het
frequent gebruik van geluidsinstallaties en het veelvuldig organiseren van
geluidsproducerende activiteiten (zoals bv. motorsporten, muziekfestivals, etc.) dient
vermeden te worden, zeker inde zones die aansluiten op het natuurgebied.

o

Er dient echter op gelet te worden dat de afsluitingen ca. 30 cm boven de grond geplaatst
worden, zodat de migratie van grotere dieren niet belemmerd worden door de afsluitingen.

Conclusie
Indien rekening gehouden wordt met de milderende maatregelen, zijn er vanuit de discipline fauna
en flora geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

5.4

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

5.4.1

Referentiesituatie
Het beschermd patrimonium van het Bloso-centrum wordt gevormd door de grote vijver van 35 ha,
een band van gebouwen (Strandgebouw en Bootshuis) met de bijhorende strandzone en steiger, het
verder gelegen voormalig openluchtzwembad met alle bijhorende bijgebouwen, ingebed in het
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oorspronkelijke vijvercomplex, en het hoofdtoegangsgebouw langs de Tervuursesteenweg.
Anderzijds werd een gedeelte van de site, omvattende alle noordelijke vijvers en het buiten het
plangebied gelegen Prinsenveld, gerangschikt als landschap.
De gebouwde elementen en de strandzone vormen een band langs de zuidoostelijke grens van het
plangebied, evenwijdig met de Trianondreef. Het beschermde landschap valt nagenoeg samen met
de volledige noordelijke zone gelegen in natuurgebied.
Het toedelen van een functie aan het beschermd patrimonium zal de samenhang van de
verschillende beschermde elementen verder versterken.
Deze visie werd reeds sterk uitgewerkt in de openluchtrecreatiezone, door de renovatie van het
Strandgebouw, de actieve inzet van het Bootshuis en de begeleidende omgevingsaanleg, waarvan de
structuur uitgaat van de strandvorm met beide flankerende gebouwen.

5.4.1.1 Landschappelijke omgeving
Landschappelijk gezien ligt het Bloso-domein op het kruispunt van drie landschapstypes. Ten
noorden ligt het stedelijk gebied van Mechelen en de tuinbouwzone, een lemig zandgebied,
halfopen en gesloten van karakter. Ten westen is er de Vlaamse Vallei, een halfopen gebied
doorsneden door de Zennevallei. Ten zuiden tenslotte is er een ruim zandleemgebied,
gecompartimenteerd door bebossing en meer zuidwaarts door het reliëf.

5.4.1.2 Landschapsatlas en bouwkundig erfgoed
Het beleid zoals vooropgesteld in het RSV benadrukt een globale en gedifferentieerde aanpak van de
landschapszorg, waarbij een bijzondere aandacht gaat naar het behoud van de resterende
relictlandschappen. Om een dergelijk landschapsbeleid te onderbouwen wordt een geactualiseerde
gebiedsdekkende inventaris van de relictlandschappen als een belangrijk beleidsinstrument gezien.
Deze inventaris werd uitgewerkt in de zogenaamde landschapsatlas.
Het domein van Hofstade en de noordelijk gelegen weilanden zijn aangeduid als relictzone (Hofstade
strand - R20052). Deze relictzone heeft volgende waarden:
o

Wetenschappelijk: Van ornithologisch belang, een deel van het domein is natuurreservaat.

o

Historisch: Historisch van weinig waarde

o

Esthetisch: Mooie samenhang van waterpartijen in een bosrijke omgeving

o

Sociaal-cultureel: Recreatie domein

Het plangebied is niet gelegen binnen een ankerplaats. In het zuiden raakt het plangebied wel aan
een ankerplaats.
Het domein is vlak bij het lijnrelict, kanaal Leuven-Dijle gelegen. Er zijn geen puntrelicten in het
plangebied gelegen. Net ten noorden van het plangebied wordt de O.L.V.Vredekapel als puntrelict
aangeduid.
De 25ha-vijver en het noordoostelijk deel van het plangebied maken deel uit van het beschermd
landschap ‘Rijksdomein en Molenheide’. Het beschermingsbesluit dateert van 09/03/1977.
Het ‘meer met strand en de initiële bebouwing van Hofstade’ en de ‘hoofdingang van het domein’
zijn beschermd als monument (“Tervuursesteenweg + Trianondreef : meer met strand en initiële
bebouwing Hofstade-strand (BLOSO)”).
Het ‘Domein Hofstade werd integraal opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed (200108).
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Figuur 5-5: situering van het plangebied t.o.v. de landschapsatlas en het bouwkundig erfgoed

5.4.1.3 Landschapskenmerkenkaart
De landschapskenmerkenkaart neemt, in tegenstelling tot de cultuurhistorische landschapsatlas, een
meer ruimtelijk structurerende invalshoek. Op deze kaart is het projectgebied aangeduid als ‘plassen
ontstaan door recente ontginning van grind’. Dit is evenwel niet correct, gezien het ging om een
zandontginning. De spoorweg gelegen ten noorden van het gebied, de Barebeek en het kanaal
Leuven-Dijle werden aangeduid als structurerende lijnelementen.

5.4.1.4 Centraal Archeologische Inventaris:
In de Centraal Archeologische Inventaris worden in het plangebied, noch in de nabije omgeving
archeologische vondsten gemeld. Het ontbreken van archeologische vondsten in het plangebied
(CAI) geeft echter geen uitsluitsel over het al dan niet aanwezig zijn van archeologische elementen.
Immers, de Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende
archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat
voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische
sporen. De effectieve aan- of afwezigheid van archeologische sporen in het plangebied kan enkel
door middel van verder onderzoek vastgesteld worden.

5.4.2

Mogelijke effecten
Het aanwezige beschermde gebouwenpatrimonium en landschap vormt het onderliggende kader
voor het (re)organiseren van bestaande en nieuwe functies op het domein. Zowel het
stedenbouwkundig concept als de zonering en programma-invulling schenken prioritair aandacht
aan het opnieuw centraliseren en zichtbaar maken van het patrimonium, alsook de mogelijkheden
voor restauratie en hergebruik van het in onbruik geraakte patrimonium op korte termijn. Het
masterplan toetst zich aan de oorspronkelijke bedoelde plannen voor het domein uit 1939, en
schrijft concrete en duidelijke regels naar voor met betrekking tot de restauratie van het beschermd
patrimonium.
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Er worden concrete en duidelijke voorschriften geformuleerd voor de restauratieverplichting van het
beschermd patrimonium en de gebouwen van het voormalige openluchtzwembad. Zo wordt de
mogelijkheid voor het oprichten van nieuwe gebouwen in de omliggende bouwzones afhankelijk
gemaakt van de restauratie van het voormalige zwembadcomplex. Zo kan een vergunning slechts
verkregen worden indien de restauratie van het voormalige zwembadcomplex in een eerste fase
voorzien wordt.
Binnen de zone van het voormalig openluchtzwembad worden de sport- en recreatievoorzieningen
verder ontwikkeld volgens drie clusters, waardoor een verdere verspreiding van verschillende
functies doorheen het domein tegengegaan wordt. Door clustering wordt het gebruik van het
domein op elke locatie duidelijk leesbaar en worden onnodige zoekbewegingen doorheen het
domein vermeden. De clustering richt zich maximaal op het herwaarderen van het bestaande
gebouwenpatrimonium, wat positief beoordeeld wordt.
Daarnaast worden belangrijke zichtassen en zichtlijnen vastgelegd, alsook de oorspronkelijke open
waterpartijen gemarkeerd, waardoor slechts enkele locaties overblijven waar nieuwe bebouwing
mogelijk blijft. De overige locaties in de zone van het voormalig openluchtzwembad worden naar de
toekomst toe bouwvrij gehouden om ruimte te geven aan de beschermde en nieuwe gebouwen zelf,
de beleving van het domein als geheel, de relatie met het water en de natuurwaarden op het
domein, wat positief beoordeeld wordt.
Nieuwe gebouwen worden zo gedimensioneerd dat ze de belangrijke zichtassen en zichtlijnen,
alsook de oorspronkelijke (gedempte) waterpartijen accentueren en hiermee een relatie aangaan.
De bouwzones werken als vista’s binnen deze zone. Ze openen of sluiten perspectieven en zorgen
voor herkenning, leesbaarheid en identiteit van de site, net doordat de gebouwen zich bescheiden
opstellen t.a.v. het kenmerkende bestaande patrimonium en landschap. Voor de gebouwen worden
concrete en duidelijke voorschriften bepaald voor terreinbezetting, bouwhoogte en aantal
bouwlagen, en dakvorm.
Er worden eveneens concrete en duidelijke voorschriften geformuleerd voor de
restauratieverplichting van het beschermd patrimonium en de gebouwen in de ruimte die
rechtstreeks aan het voormalige openluchtzwembad paalt. Zo wordt de mogelijkheid voor het
oprichten van nieuwe gebouwen in deze laatste ruimte afhankelijk gemaakt van de restauratie van
het voormalige zwembadcomplex.
De strandzone is de zone die de meeste dynamiek genereert op het Bloso-domein, met de
recreatiezone / het strand, de beschermde gebouwen “Strandgebouw” en “Bootshuis”, de
aanwezigheid van het Olympisch museum “Sportimonium” en de clustering van een nieuwe
technische loods en museumloods. De ontwikkeling wordt hier gericht op het behoud van de
beschermde gebouwen als bakens langs het water.

Het is duidelijk dat de meeste ontwikkelingen zich zullen voordoen in de zuidelijke zone. Deze zone is
niet gelegen binnen de relictzone. De hoofdingang, het strandgebouw, het bootshuis en het
zwembadcomplex zijn wel beschermd als monument. Gezien de verdere sportieve ontwikkeling in
de eerste plaats wordt afgestemd op het bestaande historisch patrimonium waarbij de
aaneenschakeling hoofdtoegang - zwembadcomplex – boothuis - pier - Strandgebouw opnieuw
wordt benadrukt, worden geen significant negatieve effecten verwacht op deze beschermde
monumenten.
Het is duidelijk dat ook de visie ter hoogte van het beschermd monument ‘meer met strand en de
initiële bebouwing van Hofstade’ zo is opgevat dat de beschermde gebouwen (Strandgebouw, het
voormalig zwembadcomplex en het Bootshuis) dienen behouden te blijven (en zelfs verplicht
gerestaureerd moeten worden alvorens nieuwe gebouwen kunnen opgericht worden). Bijkomende
gebouwen kunnen in deze zone slechts beperkt gerealiseerd worden. Ter hoogte van het
Strandgebouw en het Bootshuis kunnen nieuwe gebouwen immers niet verder bijdragen aan het
ruimtelijk functioneren en dreigen deze zelfs het structuur- en beeldbepalend karakter van beide
beschermde gebouwen in het gedrang te brengen. De grote vijver zelf wordt omgevormd van
natuurgebied naar recreatiegebied met verwevingszone voor natuur. Hiermee wordt het bestaande
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recreatieve gebruik van de grote vijver bevestigd en wordt het behoud van de natuurwaarden
gegarandeerd.
Het beschermde landschap omvat het noordelijk deel van het plangebied. In dit deel blijft natuur de
hoofdfunctie (voor een beperkt aantal zones met verweving van recreatie). Globaal zal er in deze
zones slechts weinig veranderen na realisatie van het PRUP. Hierdoor worden dan ook geen
significant negatieve effecten verwacht op het beschermd landschap.
Het grootste deel van het plangebied is gelegen binnen een relictzone. Het is duidelijk dat de
waarden van de relictzone bewaard blijven door uitvoeren van het PRUP: het natuurreservaat en de
ornithologisch belangrijke zones blijven bestaan alsook de waterpartijen in hun bosrijke omgeving.
Verder zal het Bloso-domein nog altijd dienst doen als recreatiedomein. Er worden bijgevolg geen
significant negatieve effecten verwacht op de relictzone.
Gezien het PRUP de visie van het Masterplan volgt en er binnen het Masterplan duidelijk is
nagedacht over de landschappelijke integratie en ontwikkeling van de verschillende deelzones,
worden er geen significant negatieve effecten verwacht op het landschapsbeeld, integendeel, er
wordt eerder een positief effect verwacht.

Het RUP vormt het kader voor projecten waarbij graafwerkzaamheden zullen voorkomen. Daar waar
zich de grootste wijzigingen ten aanzien van de referentiesituatie voordoen, is de kans op het
verstoren van archeologica bij de realisatie van het plan relatief groter dan in de delen van het
gebied die reeds verhard of verstoord zijn. Er is een potentiële kans op het verstoren van mogelijks
aanwezige archeologische relicten. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed
dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om bijvoorbeeld op basis van de
Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van
archeologische sporen. Zekerheid omtrent aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan alleen
met specifiek onderzoek vastgesteld te worden.
Als milderende maatregel wordt daarom voorgesteld dat voorafgaand aan vergunningsplichtige
handelingen met een belangrijke ingreep op de bodem (dit zijn handelingen tot op of in de vaste
ongeroerde bodem) binnen het plangebied moet afgetoetst worden of archeologisch
voorzonderzoek noodzakelijk is. Dit detectieonderzoek wordt verricht aan de hand van boringen
en/of proefsleuven, die op statistisch relevante wijze het plangebied (waar relevant) verkennen. Zo
kan worden uitgemaakt of er waardevolle archeologische sporen aanwezig zijn. Indien blijkt dat een
archeologische opgraving noodzakelijk is, moet daar in overleg met de cel archeologie van het
Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, voldoende tijd en middelen voor worden vrijgemaakt.

5.4.3

Milderende maatregelen
Gezien de maatregelen die reeds ingebed zijn in het RUP, worden geen bijkomende milderende
maatregelen voorgesteld.
Milderende maatregelen op projectniveau:


5.4.4

De wettelijke handelingen bij het aantreffen van archeologische relicten zoals
voorgeschreven door het Decreet op het Archeologisch Patrimonium dienen te worden
opgevolgd.

Conclusie
Er worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht voor de discipline Landschap, Bouwkundig
erfgoed en Archeologie bij het naleven van de maatregelen zoals opgelegd worden in het RUP.
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5.5

Mens

5.5.1

Referentiesituatie

5.5.1.1 Ruimtelijk functionele betekenis
Het Bloso-centrum heeft een belangrijke betekenis binnen de ruimtelijk-functionele structuur in
functie van het gebruik door de mens, als wandelgebied, rustgebied, recreatiegebied,
fietsverbinding, … . Binnen het domein is daartoe een sterk uitgebouwde interne padenstructuur
beschikbaar. Met name het noordelijk gelegen gedeelte heeft een groot aantal toegangspunten voor
voetgangers en fietsers die de bezoeker rechtstreeks het natuurgebied binnenbrengen. Het zuidelijk
gelegen gedeelte heeft daarentegen een beperkt aantal toegangen voor traag verkeer en
gemotoriseerd verkeer. De paden in het noordelijk gedeelte zijn hoofdzakelijk onverhard of bestaan
uit losse verhardingen. In het zuidelijk gedeelte zijn nagenoeg alle paden aangelegd met vaste
verhardingen.

5.5.1.2 Geluid en lucht
Geluid
Onderstaande tabel geeft de milieukwaliteitsnormen voor omgevingsgeluid weer, waar aan voldaan
moet worden.
GEBIED
1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden,
tijdens de ontginning
4° Woongebieden
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsgebieden tijdens de ontginning
5BIS° Agrarische gebied
6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie
7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en
deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgelegd
8° Bufferzones
9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning

MILIEUKWALITEITSNORMEN IN
dB(A) IN OPEN LUCHT
Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts
40
35
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50

45

45

50

45

40

45

40

35

60

55

55

45
50

40
45

35
40

45

40

35

55

50

50

55

50

45

Gezien het plangebied begrensd wordt door enkele grotere wegen en een spoorweg, wordt
verondersteld dat het huidige geluidsklimaat aan de randen van het plangebied reeds als hinderlijk
wordt beschouwd.
Uit de geluidsbelastingskaarten van het wegverkeer blijkt dan ook dat de N267 een (lichte)
geluidsimpact heeft op de oostelijke en zuidelijke grens van het terrein, en dit zowel overdag als ’s
nachts. De spoorweg is ter hoogte van het plangebied niet opgenomen in de
geluidsbelastingskaarten. Door een extrapolatie te maken van de geluidsbelatingskaarten ter hoogte
van het spoortracé ten oosten en ten westen van het plangebied, kan gesteld worden dat ook de
spoorweg een (lichte) geluidsimpact heeft, en dit op de noordelijke grens van het plangebied.
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Weg Lden

Weg Lnight

Spoor Lden

Spoor Lnight

Lucht
Volgens het geo-loket van VMM worden de normen voor luchtkwaliteit gehaald binnen het
plangebied:
-

NO2-jaargemiddelde: 27 µg/m³ (grenswaarde: 40µg/m³)

-

PM10-jaargemiddelde: 22,7 µg/m³ (grenswaarde: 40µg/m³)

-

Aantal overschrijdingen PM10-jaargemiddelde: 17 (50µg/m³ mag max. 35 keren
overschreden worden)

Algemeen kan dus gesteld worden dat de luchtkwaliteit redelijk is.

5.5.1.3 Externe veiligheid
In de nabije omgeving van het plangebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen.

2217503033_planMERscreening_20.03.2013.doc / RUP Bloso-centrum Hofstade

pagina 48 van 69

5.5.1.4 Mobiliteit
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het domein
Onderstaande figuur geeft voor alle vervoersmodi de bereikbaarheid van het Bloso-domein weer.
Verder in dit hoofdstuk zal specifiek per vervoersmodi dieper ingegaan worden op de
bereikbaarheid.

Figuur 5-6: Ruimtelijk-functionele betekenis – Masterplan Hofstade
Met betrekking tot de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de verbindende functie, zijn er in het
ontwerp een aantal doelstellingen vooropgesteld. Zo is het ontwerp uitgewerkt in functie van de
goede afwikkeling van het verkeer op het omliggende wegennet. De bestaande interne verbinding
tussen hoofdparking en strandparking, met enkel een uitrit t.h.v. de strandparking kan dan ook als
positief beoordeeld worden, aangezien hiermee het zoekverkeer tussen beide parkings van de
Trianondreef wordt weggehouden. Voor de geclusterde infrastructuur bij het sportverblijf en de
zeilloods wordt een verdere inzet van de afzonderlijke toegang en parking vooropgesteld.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende huidige toegangen tot het domein.
Binnen het masterplan zullen zowel de padenstructuur als de verschillende toegangen voor traag
verkeer geoptimaliseerd worden in functie van een later op te maken natuur- en bosbeheerplan.
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Figuur 5-7: Interne structuur – Masterplan Hofstade

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer
Ontsluiting
Het Domein Hofstade is gelegen aan afrit 11 (Zemst-Weerde) van de E19 (Antwerpen-Brussel), een
hoofdweg met als hoofdfunctie het verbinden op internationaal niveau en als aanvullende functie
het verbinden op Vlaams niveau. Dit maakt dat het domein strategisch goed gelegen is om ook
mensen vanuit heel Vlaanderen aan te trekken.
De ontsluiting van en naar de E19 gebeurt via de N267 Robert Schumanlaan, die geselecteerd is als
een secundaire weg type I. Deze N267 loopt verder richting het noordoosten waar ze aansluit op de
N26, Leuvensesteenweg. De N267 vormt de zuidelijke grens van domein.
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In het westen wordt het domein begrensd door de N227, Tervuursesteenweg, die momenteel
geselecteerd is als een secundaire weg type III.
Toegang met de wagen tot het domein (enkel zuidelijk gedeelte) wordt geconcentreerd op één enkel
punt, zijnde de oorspronkelijke hoofdtoegang langs de Tervuursesteenweg. Deze toegang bevindt
zich op een zeer goed bereikbare locatie vanaf het hoofdwegennetwerk (E19). Vanuit de omliggende
dorpskernen is de hoofdtoegang goed bereikbaar door de ligging langs de gewestwegen
Tervuursesteenweg (N227) en Trianondreef (N262).

Figuur 5-8: wegencategorisering mobiliteitsplan Zemst
Verkeersafwikkeling
In kader van de ‘plan-MER voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in het bijzonder
economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ werden in de omgeving van het Bloso-terrein
verkeerstellingen gehouden. Onderstaande figuur geeft de avondpiekuurintensiteiten weer van de
verschillende wegen binnen dit onderzoek.

Figuur 5-9: Avondpiekuurintensiteiten omgeving
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De verzadigingsgraad en restcapaciteit per wegvak zijn weergegeven in Tabel 1. De secties waarnaar
verwezen wordt in de tabel zijn aangeduid in Figuur 5-10.

Figuur 5-10: Indeling in secties
sectie

avondpiek

capaciteit4

restcapaciteit
restcapaciteit
(VG 80%)
(VG 100%)
2 a
1061
1200
-101
139
2 b
1189
1200
-229
11
5 a
928
810
-280
-118
5 b
845
610
-357
-235
6 a
477
810
171
333
6 b
556
810
92
254
7 a
1396
1800
44
404
7 b
1394
1800
46
406
15 a
705
1200
255
495
15 b
628
1200
332
572
Tabel 1: Druktebeeld Kampenhout-Sas per sectie, weekdag (pae/u/richting)

verzadiging
88%
99%
115%
138%
59%
69%
78%
77%
59%
52%

Figuur 5-11: Verzadigingsgraden per sectie in de huidige situatie tijdens het avondpiekuur

4

De capaciteiten ter hoogte van de knooppunten zijn bepaald o.b.v. de maximale capaciteit van het
knooppunt. T.h.v. het lichtengeregeld kruispunt met de Trianonlaan is de capaciteit bepaald o.b.v.
het V-plan en de kruispunttelling.
De capaciteiten van de Trianonlaan en de Bieststraat nemen met 10% af t.g.v. de opening van de
sassen (1x / piekuur, gedurende 6min.).
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Op basis van de resultaten van de doorsnedetellingen op de N267 en de gegevens uit de vaste
telposten van het op- en afrittencomplex van de E19, geeft onderstaande figuur de dagverdeling van
het verkeer weer ter hoogte van het studiegebied.
Dagverdeling verkeer
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%

Percentage

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
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U2

U3

U4

U5
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U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

U22

U23

Uur
Weekdag

Weekend

Figuur 5-12: Dagverdeling verkeer omgeving Bloso-domein.

Uit het onderzoek bleek dat er in de omgeving van het Bloso-domein verschillende klachten waren
omtrent sluipverkeer. Zo bleek het aandeel sluipverkeer op de Molenheide zeer hoog (gemiddeld
80%). De reden voor dit sluipverkeer is voornamelijk het ontwijken van het kruispunt tussen de
N227, Tervuursesteenweg en de N267, Trianondreef, wegens files op de route richting Mechelen of
de autosnelweg E19.
Als oplossing hiervoor is recent het kruispunt tussen de N227, Tervuursesteenweg en de N267,
Trianondreef, heringericht met onder andere een nieuwe verkeersregeling, waarbij de verschillende
modules afhankelijk werken van de verkeersintensiteiten tijdens de spitsmomenten.
Daarnaast bevindt er zich eveneens sluipverkeer op de Kampenhoutsebaan. De reden voor het
sluipen is voornamelijk het ontwijken van het kruispunt Leuvensesteenweg (N26) met de
Trianondreef (N267) wegens files op de route richting Mechelen. Als oplossing voor de afwikkeling
van het kruispunt N267 x N26 werd een voorstel uitgewerkt voor de heraanleg van dit kruispunt,
zoals weergegeven op onderstaande figuur.
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Figuur 5-13: Gekozen oplossingsinrichting (projectnota ‘Den Tip’, januari 2011)
Ontsluiting openbaar vervoer
De gemeente Zemst beschikt over drie stations op haar grondgebied. Eén van haar actiepunten in
het mobiliteitsplan is om in de toekomst een betere bereikbaarheid te voorzien en de
stationsomgevingen aantrekkelijker te maken. Deze betere bereikbaarheid wil de gemeente
bekomen door een frequentieverhoging voor het station ‘Hofstade’, dat in het noorden grenst aan
het domein. Het station is echter niet gelegen langs een hoofdlijn, en heeft daarom slechts een lage
bediening. Door de frequentie van de stoptrein Mechelen-Etterbeek in de zomermaanden op te
trekken, wil de gemeente in eerste instantie de bereikbaarheid van de bezoekers aan het Blosodomein verhogen. Het station ‘Hofstade’ sluit rechtstreeks aan op de meest westelijke toegang voor
traag verkeer. De verbinding vanaf het station tot het strand of de recreatiezone (speeltuin,
sportvelden) gebeurt langs weerszijden van de grote vijver (35ha), over onverharde of halfverharde
paden.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om via een boot op het Kanaal Leuven-Dijle de verplaatsing
tussen het station van Mechelen en de aanmeerplaats in het noordoosten van het domein te maken.
Hier bestaat eventueel de optie om dit te koppelen aan een B-dagtrip van de NMBS, net zoals dit
vandaag reeds gebeurd voor dierentuin Planckendael.
Het Domein is eveneens goed bereikbaar met de bus. Het gebied wordt ontsloten door volgende
lijnen:
o

Lijn 1: (Hofstade-) M. Gandhistraat – Kretenborg (Stadbus Mechelen) (Eindhalte station
Hofstade)

o

Lijn 7: (Hofstade-) M. Gandhistraat – Tivoli (Stadbus Mechelen) (Eindhalte station Hofstade)

o

Lijn 280: Mechelen – Grimbergen Verbrande Brug (Hoofdhalte Hofstade Strand)

o

Lijn 501: Mechelen – Keerbergen (Schoolbus) (halte station Hofstade)

o

Lijn 720: Belbus Zemst (Hoofdhalte Hofstade Strand)

Daarnaast is er ook nog Lijn 681: Mechelen - Bonheiden - Boortmeerbeek – Zaventem. Deze buslijn
loopt via de Trianondreef en de Terlindenlaan en halteert aan de Consciencelaan. Er kan gesteld
worden dat de wandelafstand van deze halte tot aan de toegang van het domein te groot is. Er kan
dus gesteld worden dat de busverbinding vanuit de regio Boortmeerbeek naar het domein voor
verbetering vatbaar is. Een mogelijke oplossing is dat lijn 681 ook de halte ‘Hofstade strand’ aandoet
en vervolgens zijn route vervolgt.
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Figuur 5-14: netwerk openbaar vervoer mobiliteitsplan Zemst
Ontsluiting zwakke weggebruiker
Het Bloso-centrum heeft een belangrijke betekenis binnen de ruimtelijk-functionele structuur in
functie van het gebruik door de mens, als wandelgebied, rustgebied, recreatiegebied,
fietsverbinding, … . Binnen het domein is daartoe een sterk uitgebouwde interne padenstructuur
beschikbaar. Met name het noordelijk gelegen gedeelte heeft een groot aantal toegangspunten voor
voetgangers en fietsers die de bezoeker rechtstreeks het natuurgebied binnenbrengen. Het zuidelijk
gelegen gedeelte heeft daarentegen een beperkt aantal toegangen voor traag verkeer en
gemotoriseerd verkeer. De paden in het noordelijk gedeelte zijn hoofdzakelijk onverhard of bestaan
uit losse verhardingen. In het zuidelijk gedeelte zijn nagenoeg alle paden aangelegd met vaste
verhardingen.
Zoals op onderstaande figuur blijkt wordt het domein ook goed ontsloten door het bovenlokale
fietsroutenetwerk. De fietsroutes lopen echter wel niet doorheen het Bloso-domein. Met de meest
recente aanlegwerken van de ringgracht aan de zuidoostzijde van het domein werd een
fietsverbinding voorzien tussen de hoofdtoegang en de toegang t.h.v. het Strandgebouw, buiten de
aangelegde grachtengordel. Langs het kanaal Leuven-Dijle loopt langs weerszijden een functionele
hoofdfietsroute. Tussen het kanaal en de Tervuursesteenweg bestaat reeds een fietsverbinding
doorheen de woonwijken parallel met de spoorlijn. Op het meest noordelijke punt van het domein
bevindt zich daarnaast ook een toegang voor traag verkeer tot het domein. De paden vanaf dit punt
doorheen het domein zijn echter niet uitgerust voor doorgaand fietsverkeer. Dit geldt ook voor de
paden vanaf de noordoostzijde van het domein.
Zowel de N227 als de N267 zijn uitgerust met vrijliggende fietspaden.
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Figuur 5-15: fietsroutenetwerk mobiliteitsplan Zemst
In navolging van de voorstellen uit het mobiliteitsplan, werd de as Meerbeekstraat – Steentjesstraat
geschrapt uit het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en werden zowel de Bieststraat, de
Burggraaf G. Terlindenlaan als de Zemtsesteenweg opgenomen in het BFFN. Onderstaande kaart
geeft een overzicht van de huidige selectie van het BFFN.

Figuur 5-16: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Zemst
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5.5.2

Mogelijke effecten

5.5.2.1 Ruimtelijke en functionele betekenis
De centraliteit van de waterpartijen, de concentrische bewegingen en het belang van de radiale
zichtlijnen vormen de uitgangspunten voor het ruimtelijk functioneren.
Vanuit de doelstelling voor een geïntegreerd ontwerp streeft het masterplan (en dus ook het PRUP)
de ruimte na voor het concentrisch bewegen van zowel recreatie/sport als natuur. Deze ruimte is
een noodzaak voor het gezamenlijk bestaan van beide functies en het realiseren van verbindingen
binnen en buiten het domein. De bestemmingen van het gewestplan hielden op dit vlak geen
rekening met deze noodzaak voor verbindingen, en legden een tweedeling vast voor het gebied.
Daarnaast is ook het historisch patrimonium reeds sterk geschakeld in een rondbeweging langs het
zuidoostelijk deel van de grote vijver. De opeenvolging van gebouwen is heden nauwelijks
waarneembaar, gezien met de leegstand van het oorspronkelijke zwembadcomplex een cruciale
schakel ontbreekt. Ook het hoofdtoegangsgebouw staat leeg, maar heeft nog een poortfunctie. Het
Structuurplan 1998 stelde reeds voor om de hoofdtoegang langs het zwembadcomplex te leiden, en
dit zo terug in de aandacht te brengen. Hiertoe werd een rond punt binnen het grachtensysteem
aangelegd. Zonder een nieuwe invulling of betekenis van het zwembad en de omliggende ruimte
binnen het domein is deze verbinding evenwel onvolledig.
De uitvoering van het PRUP maakt het uitvoeren van het programma zoals bepaald binnen het
masterplan voor het Bloso-domein mogelijk. De verdere uitwerking van het programma binnen het
domein gebeurt volgens het concept voor het ruimtelijk functioneren binnen 3 clusters, telkens met
eigen parkeermogelijkheden. De drie clusters situeren zich in het ganse zuidelijke deel van het
domein. Door clustering wordt het gebruik van het domein op elke locatie duidelijk leesbaar en
worden onnodige zoekbewegingen doorheen het domein vermeden.

5.5.2.2 Mobiliteit
Verkeersgeneratie
Bij de berekening van de verkeersgeneratie van het domein wordt er uitgegaan van de
5
bezoekersaantallen van 2012 van het Bloso-domein Hofstade .
Bezoekersaantallen
De verkregen bezoekersgegevens van het domein omvatten enkel de betalende bezoekers van de
zwemvijver. Om een compleet beeld te verkrijgen van het totaal aantal bezoekers van het domein,
wordt aangenomen dat 15% van de bezoekers niet-betalende bezoekers zijn, en dus het domein
bezoekt zonder naar de zwemvijver te gaan.
In het masterplan werden volgende wijzigingen opgenomen in de activiteit op het domein:

5

o

verplaatsing van het overdekt zwembad naar de zuidelijke zone

o

nieuwe mogelijke functies voor sport en recreatie zoals hoogtouwenparcours, wellness, …

o

uitbreiding en bundeling administratie in zuidwestelijk deel

o

uitbreiding overnachtingsfaciliteiten

o

uitbreiding indoor en outdoor sportfaciliteiten

o

vernieuwing en uitbreiding indoor speeltuin

Bron: Myriam Dewael, Centrumverantwoordelijke BC Hofstade
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Van deze wijzigingen kan aangenomen worden dat zij zullen zorgen voor een toename aan
bezoekers. Echter wordt onderstaand aangenomen dat bij een maximale bezoekersstroom (warme
zomerdagen) het merendeel van de bezoekers naar de zwemvijver komen.
Bij onderstaande berekeningen wordt uitgegaan van de representatieve bezoekersaantallen van
2012. Daarnaast zal er rekening gehouden worden met een toename van 20% door de uitbreiding
van de activiteiten op het domein. Tevens wordt er ook rekening gehouden met een autonome groei
in het aantal bezoekers van 10%.
o

o

Gemiddeld aantal betalende bezoekers zwemvijver per openingsdag bij goed weer: 1.421
bezoekers. Hierbij dient wel vermeld te worden dat er een grote spreiding is in het aantal
bezoekers per dag, dit opnieuw afhankelijk van het weer. Onderstaande tabel geeft een
beeld van de spreiding van de bezoekersaantallen:
Dag

Gemiddelde

Maximum

Minimum

maandag

868

1115

433

dinsdag

971

1888

435

woensdag

1784

3669

441

donderdag

919

2452

231

vrijdag

810

1007

403

zaterdag

2090

4270

405

6554

306

zondag
2515
Verdeling bezoeker over weekdagen:
•

maandag: 9%

•

dinsdag: 10%

•

woensdag: 18%

•

donderdag: 9%

•

vrijdag: 8%

•

zaterdag: 21%

•

zondag: 25%

Uit bovenstaande cijfers kan afgeleid worden dat, rekening houdend met een autonome groei, er na
de realisatie van het masterplan gemiddeld ca. 2.200 bezoekers per dag (goed weer) het domein
bezoeken. 4 tot 6 keer per jaar vindt er een absoluut piekmoment plaats en mag men tot ca 11.000
bezoekers verwachten op het volledige domein.
Autogebruik
De bezoekers van het domein, die met de wagen komen, worden verplicht om gebruik te maken van
de betalende parking (€1) van het domein. De lage prijs van de parking en de lage hoeveelheid aan
parkeeralternatieven in de omgeving, zorgt ervoor dat de verkregen parkeercijfers kunnen dienen als
referentie voor de verwachte verkeersgeneratie van het domein. Ook hier zal rekening gehouden
worden met een autonome groei van 10%.
o

Autogebruik
•

Uit de cijfers van het gebruik van de parking van het Bloso-domein kan, rekening
6
houdend met een gemiddelde bezettingsgraad per auto van 2,5 personen,
uitgegaan worden van een modal split van 65% autogebruik. Verder wordt

6

CROW, ‘Verkeersgeneratie Leisure’ Omgaan met onzekerheden rond bijzondere en unieke
vrijetijdsvoorzieningen en evenementen.
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aangenomen dat 20% van de bezoekers met de fiets komt, de overige 15% komt te
voet of met het openbaar vervoer.
•

o

Wel dient opgemerkt te worden dat bij goed weer er beduidend meer gebruik
gemaakt wordt van het openbaar vervoer. Ook is er een duidelijke stijging
merkbaar in het aantal bezoeken per fiets. Voor deze dagen kan dan ook gesteld
worden dat de modal split wijzigt. Voor deze dagen wordt er uitgegaan van een
modal split van 50% autogebruik, 25% fietsers en 25% openbaar vervoer en te
7
voet.

Dagverdeling
•

Het domein is het hele jaar geopend van 09u00 tot 21u00.

•

De zwemvijver heeft volgende openingsuren:


van 31/03 tem 15/06: van 10u tot 19u



van 16/06 tem 31/08: van 10u tot 21u



van 01/09 tem 30/09: van 10u tot 19u

•

Er wordt aangenomen dat de aankomst van de bezoekers zich overheen de
volledige voor- en namiddag verspreid. Zo kan er gesteld worden dat de absolute
piek van de aankomsten tussen 12u00 en 14u00 bevindt, deze piek wordt geschat
op circa 50%

•

Uitgaande van een verblijftijd van ongeveer 4 uur kan gesteld worden dat de
avondpiek zich situeert tussen 16u00 en 18u00. Ook hier wordt een piek van circa
50% geschat.

8

Uitgaande van bovenstaande gegevens kan de verkeersgeneratie van het Bloso-domein berekend
worden.:
o

o

Op een gemiddelde dag (met goed weer) genereert het Bloso-domein ongeveer 1.150
autoverplaatsingen.
•

Tijdens de aankomstpiek (12u00-14u00) worden er bijgevolg ongeveer 140
aankomende autoverplaatsingen per uur gegenereerd.

•

Tijdens de vertrekpiek (16u00-18u00) worden er bijgevolg ook ongeveer 140
vertrekkende autoverplaatsingen per uur gegenereerd.

Zoals eerder al vermeld vindt er 4 tot 6 maal per jaar een absoluut piekmoment plaats. Op
zulke daten genereert het Bloso-domein ongeveer 4.400 autoverplaatsingen.
•

Tijdens de aankomstpiek (12u00-14u00) worden er bijgevolg ongeveer 550
aankomende autoverplaatsingen per uur gegenereerd.

•

Tijdens de vertrekpiek (16u00-18u00) worden er bijgevolg ook ongeveer 550
vertrekkende autoverplaatsingen per uur gegenereerd.

Impact op de afwikkeling
Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt dat de bezoekerspiek van het Bloso-domein niet samenvalt
met de piekmomenten van het verkeer op de ontsluitende wegen.
7

Deze modal split komt overeen met de modal split voor recreatiegebieden (bron: CROW,
‘Verkeersgeneratie Leisure’ Omgaan met onzekerheden rond bijzondere en unieke
vrijetijdsvoorzieningen en evenementen)
8

CROW, ‘Verkeersgeneratie Leisure’ Omgaan met onzekerheden rond bijzondere en unieke
vrijetijdsvoorzieningen en evenementen.
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Op basis van de resultaten van de doorsnedetellingen op de N267 en de gegevens uit de vaste
telposten van het op- en afrittencomplex van de E19 kan het volgende berekend worden:
o

Verkeersintensiteit ligt in de zomervakantie gemiddeld 20% lager t.o.v. de overige maanden

o

Verkeersintensiteiten liggen op zaterdag en zondag gemiddeld 25% lager dan de
gemiddelde werkdag.

o

De piekmomenten op weekenddagen lopen verspreider dan de piekmomenten op
weekdagen. Dit maakt dat de intensiteit tijdens het piekuur op zaterdag of zondag,
gemiddeld 35% lager ligt dan op weekdagen.

Uitgaande van bovenstaande cijfers en de gegevens uit Tabel 1 kan gesteld worden dat er op de
momenten waarop de meeste bezoekers naar het Bloso-domein komen, er geen
afwikkelingsproblemen zijn op het ontsluitend wegennet en er voldoende restcapaciteit aanwezig is.
Tevens moet gesteld worden dat de impact op de verkeersafwikkeling in de toekomst minimaal zal
zijn. Dit komt voornamelijk door het feit dat het domein vandaag de dag reeds actief is. Ook
verandert er maar weinig aan de aangeboden diensten/activiteiten waardoor er slechts een kleine
toename aan verkeer verwacht wordt.
Deze toename kan perfect opgevangen worden met de restcapaciteit van de ontsluitende wegen,
die buiten de spitsuren nog beschikbaar is.
Voor de herbestemming van de braakliggende gronden van de voormalige camping Tip, naar nietlawaaihinderlijke dag- en verblijfsrecreatie, wordt slechts een beperkte verkeersimpact verwacht.
Gezien de gewenste invulling van het terrein, wordt er geen grote verkeersgeneratie verwacht.
Daarnaast zal dit verkeer zich ook nog verspreiden doorheen de dag en zal ook hier het piekmoment
niet samenvallen met de normale ochtend- of avondpiek. Hierdoor kan gesteld worden dat de
impact van het verkeer, dat gegenereerd zal worden door de activiteit op dit terrein, op de
afwikkeling minimaal zal zijn en dus moeiteloos opgevangen kan worden op de restcapaciteit van
het ontsluitende wegennet.
Fietsgebruik
Analoog aan de inschatting van het autogebruik, kan er ook een inschatting gemaakt worden van het
aantal fietsers dat het domein zal bezoeken per dag. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde gegevens
als bij de berekening van het autogebruik:
o

o

Aantal bezoekers:
•

Gemiddeld: 2.500 bezoekers

•

Maximaal: 11.000 bezoekers

Fietsgebruik (modal split):
•

Gemiddeld: 15%

•

Maximaal: 25%

Dit maakt dat er op gemiddelde dag met goed weer ongeveer 375 fietsers naar het domein afgezakt
komen. Op topdagen kan dit aantal oplopen tot 2.750 fietsers.
Verkeersleefbaarheid
De verkeersleefbaarheid ter hoogte van het Bloso-domein wordt weergegeven d.m.v. de
oversteekbaarheid voor voetgangers bij het oversteken van de Tervuursesteenweg. Op volgende
plaatsen langs op de Tervuursesteenweg zijn er voetgangersoversteken aanwezig:
o

Ter hoogte van het NMBS-station

o

Ter hoogte van de toegang tot het zwembad

o

Ter hoogte van de hoofdtoegang van het Bloso-domein

2217503033_planMERscreening_20.03.2013.doc / RUP Bloso-centrum Hofstade

pagina 60 van 69

o

Ter hoogte van het kruispunt met de N267

Gezien de aanwezigheid van de verschillende zebrapaden ter hoogte van de -langzaam
verkeersassen, kan er gesteld worden dat de Tervuursesteenweg een goede oversteekbaarheid
heeft.
Parkeren
Gemotoriseerd verkeer
Aanbod
Voor de uitwerking van het parkeerconcept is er vooropgesteld om het parkeren per zone (cluster)
uit te werken, waarbij het huidige circulatiesysteem tussen de hoofdparking en de strandparking
wordt behouden. Dit circulatiesysteem zorgt ervoor dat een groot deel van het zoekverkeer tussen
beide parkings op eigen terrein wordt opgevangen, en dat het niet bijkomend op de drukke
Trianondreef wordt afgewikkeld.
Door langs de Trianondreef enkel een uitrit te behouden, wordt een mogelijk knelpunt vermeden op
deze weg - linksafbewegingen in en uit het domein zijn op deze plaats immers moeilijk, terwijl het
merendeel van het verkeer voor deze parking, bij een afzonderlijke ontsluiting, zou komen vanaf de
hoofdtoegang (of E19) en dus een linksafbeweging zou moeten maken voor het domein op te rijden.
Tevens wordt de verbinding tussen beide parkings tijdelijk afsluitbaar gemaakt. Dit om onnodige inen uitrijdbewegingen bij een volle strandparking te vermijden. Tevens bestaat de mogelijkheid om in
de toekomst, ter hoogte van de strandparking, een beperkte inrit voorzien worden voor de ontleners
van (volks-)sportmateriaal (eerder beperkt in aantal). Aan het sportverblijf en de zeilinfrastructuur is
reeds een afzonderlijke parking voorzien (beperkt toegankelijk, met slagboom). Deze kan verder
behouden en uitgebouwd worden, en kan beter toegankelijk gemaakt worden als een eigen toegang
(in- en uitrit) voor de geclusterde activiteiten binnen deze zone. Ook het NMBS-terrein zal via deze
toegang ontsloten worden en dit door het herstel van de in onbruik geraakte weg. Fietsparkings
worden minstens aan elke toegang voorzien.
De bestaande parkings en overflowparkings bezitten een capaciteit van in totaal ca. 1.500
parkeerplaatsen. In relatie tot bijkomende programma-elementen kan dit systeem verder uitgewerkt
worden. Hiervoor kunnen zowel de bestaande als de nieuwe parkings, die gesitueerd zijn aan de
randen van het domein, gebruikt worden. Enkel deze zones zijn inzetbaar als parkeerzone, en
resulteren bijgevolg in een maximalisering van de parkeercapaciteit voor het domein. De bezoekers
bereiken de recreatiezone via de interne wandelpaden.
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Figuur 5-17: Parkeren
In functie van de verdere maximalisatie van de parkeermogelijkheden kan de zone langs de
Tervuursesteenweg, tussen de hoofdparking en het sportverblijf, gebruikt worden.
Het is wel de bedoeling dat deze ruimte slechts enkele dagen per jaar (piekbezetting) gebruikt wordt.
Gezien de samenhang met de hoofdparking, is het bij piekmomenten, wel wenselijk om deze
bijkomende overflowparking als eerste open te stellen. (Overflowparking 1) Deze parking zal een
capaciteit hebben van 225 parkeerplaatsen.
De bestaande overflowparking tussen sporthal en sportverblijf wordt dan slechts in tweede instantie
opengesteld (overflowparking 2), en dit enkel op momenten dat de capaciteit van de eerste parking
wordt bereikt. Hier wordt een daling van de capaciteit van ca. 400 tot ca. 285 parkeerplaatsen
verwacht, omwille van de beoogde parkinrichting. In totaliteit wordt de nieuwe parkeercapacitieit
derhalve op ca. 1.627 parkeerplaatsen geraamd. Daarnaast zijn er aan het overdekte zwembad 14
parkeerplaatsen voor het personeel en aan het sportverblijf 31 gewone en 2 mindervalide parkings
(en er zijn 53 vaste personeelsleden in dienst, in de zomer zijn er ca. 15 mensen extra in dienst).
Het aangepaste parkeersysteem bestaat bijgevolg uit een duidelijke gradatie van parkeerzones,
waarbij in volgorde:
1.

een eerste lusbeweging tussen de reguliere hoofd- en strandparking gemaakt wordt;

2.

een eerste overflowparking ten noordwesten van de hoofdparking wordt opengesteld;

3.

in laatste instantie een tweede overflowparking langs de Tervuursesteenweg kan worden
opengesteld.

De uitgang langs de strandparking zal ook fungeren als beperkte toegang voor ontleners van (volks)sportmateriaal (museumdepot Sportimonium en Bloso-uitleendienst).
Verder wordt een strook ten zuiden van de bestaande strandparking aangeduid als mogelijke
‘potentiële parkeerzone’ voor de eventuele noodzakelijke uitbreiding van de strandparking. Het
perceel is in huidige toestand bebost, en kan daardoor slechts in laatste instantie ingericht worden
als parkeerruimte. Bij voorkeur wordt dit perceel evenwel niet aangesneden en wordt de bestaande
bebossing behouden.
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Tevens wordt er voor het personeel bij de verschillende gebouwen voldoende parkeerplaatsen
voorzien om de parkeervraag van het personeel op te vangen.
Vraag
Uitgaande van de berekening van de verkeersgeneratie kan gesteld worden dat er op een
gemiddelde dag (met mooi weer) 574 parkeerbewegingen plaatsvinden.
Afhankelijk van het weer kan dit aantal toenemen tot 2.200 parkeerbewegingen per dag. Hierbij
wordt wel aangenomen dat de parkeervraag verspreid over de volledig dag verloopt. Dit maakt dat
een parkeerplaats meerdere malen per dag gebruikt kan worden. Uitgaande van een turnover van
1,4 parkeerbewegingen per parkeerplaats, zijn er 1.575 parkeerplaatsen nodig om te parkeervraag
op te vangen.
Dit zijn slechts 75 plaatsen meer dan het huidige maximale aantal, of een stijging met 5%.
Confrontatie vraag en aanbod
Rekening houdend met het feit dat de parkeervraag verspreid over de dag verloopt en dat bijgevolg
1 parkeerplaats meerdere malen kan gebruikt worden, kan gesteld worden dat zelfs bij de absolute
piekmomenten de 1.627 aanwezige parkeerplaatsen voldoen om de parkeervraag op te vangen.

Fietsers
Aanbod
Vandaag de dag zijn er 324 fietsstallingen aanwezig op het domein. Deze zijn als volgt verdeeld:
o

omnisportterrein: 24

o

speeltuin: 48

o

kassa strandzone: 96

o

Finse piste: 12

o

sportverblijf: 96

o

sporthal/zwembad: 48.

Vraag
Uitgaande van de berekening van de fietsgeneratie kan gesteld worden dat er op een gemiddelde
dag (met mooi weer) 331 fietsers naar het domein afgezakt komen.
Afhankelijk van het weer kan dit aantal toenemen tot 2.750 fietsers per dag. Hierbij wordt wel
aangenomen dat deze fietsers verspreid over de volledig dag toekomen en vertrekken. Dit maakt dat
een fietsstalling meerdere malen per dag gebruikt kan worden. Uitgaande van een turnover van 2,5
‘stalbewegingen’ per stalplaats, zijn er ongeveer 1.100 fietsstallingen nodig.
Tijdens een gemiddelde dag
Confrontatie vraag en aanbod
Zoals bovenstaand blijkt zijn er vandaag de dag 324 fietsstallingen aanwezig op het domein. Dit
aantal is ruim voldoende om de ‘stalvraag’ op een gemiddelde dag (met mooi weer) op te vangen.
Het aantal fietstallingen is echter veel te laag om de volledige ‘stalvraag’ op te vangen op piekdagen.

5.5.2.3 Wonen
in het noordoosten zijn een beperkt aantal woningen gelegen binnen het plangebied, binnen
agrarisch of natuurgebied. Na uitvoering van het RUP zullen deze allen binnen natuurgebied gelegen
zijn. Er worden voor deze woningen geen significante effecten verwacht ten opzichte van de huidige
situatie.
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Bijna alle woningen in de omgeving worden van het plangebied gescheiden door grotere
infrastructuren (wegen of spoorweg). In het plangebied komen momenteel geen woonzones voor,
en door uitvoering van het RUP worden er ook geen woonzones gecreëerd binnen het plangebied. Er
worden bijgevolg geen rechtstreekse effecten op het wonen verwacht.
De kwaliteit van het wonen in de omgeving van het plangebied zal wellicht stijgen na uitvoering van
het PRUP gezien er een groter recreatief aanbod zal zijn.

5.5.2.4 Hinder (licht, geluid en lucht)
Door het uitvoeren van het PRUP wordt geen significante geluidsoverlast verwacht voor de
omwonenden. Sportbeoefening en andere activiteiten in open lucht brengt echter onvermijdelijk
geluidsproductie met zich mee. De delen waar geluidsproducerende activiteiten kunnen plaats
vinden, bevinden zich op een voldoende afstand van bestaande woningen, waardoor geen
significante effecten verwacht worden. Om eventuele negatieve effecten te voorkomen, wordt
gesteld dat het frequent gebruik van geluidsinstallaties en het veelvuldig organiseren van sterk
geluidsproducerende activiteiten in de delen aansluitend aan een woonzone, dient vermeden te
worden.
Voor wat betreft de verlichting binnen het plangebied en belichting van het openbaar domein geldt
in principe dat deze dient te voldoen aan de Vlarem-reglementering hieromtrent.
Gezien er door uitvoering van het RUP weinig aan de aangeboden diensten/activiteiten verandert en
gezien het feit dat het domein vandaag de dag reeds actief is, wordt er door uitvoering van het RUP
slechts een kleine toename aan gemotoriseerd verkeer verwacht. Voor de herbestemming van de
braakliggende gronden van de voormalige camping Tip, naar niet-lawaaihinderlijke dag- en
verblijfsrecreatie, wordt eveneens slechts een beperkte verkeersimpact verwacht. Hierdoor kan
gesteld worden dat er geen significant negatieve effecten zullen optreden inzake de luchtkwaliteit
door uitvoering van het RUP.

5.5.2.5 Landbouw
Het noordoostelijk deel van het plangebied is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.
Momenteel bestaat deze zone uit biologisch waardevolle graslanden en struwelen en wordt deze
zone beheerd als natuur. Deze zone is niet opgenomen binnen het herbevestigd agrarisch gebied.
Gezien de bescherming als landschap omwille van de natuurlijke rijkdommen van het gebied, is
intensieve landbouw binnen deze zone niet mogelijk.
Door het herbestemmen van deze zone van agrarisch gebied naar natuurgebied, kan het huidig
landgebruik verder gezet worden. Hierdoor worden geen significant negatieve effecten voor de
landbouw verwacht.

5.5.2.6 Veiligheid
Binnen het plangebied van het RUP en een straal van 2km er rond zijn geen Seveso-inrichtingen
aanwezig. Het RUP maakt de oprichting van een Seveso-inrichting binnen het plangebied niet
mogelijk. Er worden geen significant negatieve effecten verwacht.

5.5.3

Milderende maatregelen
Milderende maatregelen op te nemen in PRUP:
o

Om eventuele negatieve effecten te voorkomen, wordt gesteld dat het frequent gebruik van
geluidsinstallaties en het veelvuldig organiseren van sterk geluidsproducerende activiteiten
in de delen aansluitend aan een woonzone, dient vermeden te worden.

o

Om toekomstige parkeerproblematiek op het domein te vermijden, dient er bij de realisatie
van eventuele toekomstige nieuwe functies of bij de organisatie van grootschalige
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evenementen, aangetoond te worden dat na realisatie of organisatie de parkeercapaciteit
niet wordt overschreden.
o

5.5.4

Aangezien er te weinig fietsstallingen zijn om alle fietsen tijdens piekdagen een stalplaats te
geven wordt er voorgesteld om extra fietsstallingen aan te leggen. De aanwezigheid van
veilige, comfortabele fietsstallingen zal tevens ook bijdragen aan een modal shift, zodat er
nog minder autoverplaatsingen gegenereerd zullen worden.

Conclusie
Er worden geen aanzienlijk negatieve milieueffecten verwacht voor de discipline Mens, indien de
milderende maatregelen worden gevolgd.

5.6

Leemten in de kennis
Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet kan worden
beoordeeld.

5.7

Grensoverschrijdende effecten
Er worden door uitvoering van het RUP geen grensoverschrijdende effecten verwacht..
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6

Conclusie van het verzoek tot raadpleging
Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan worden besloten dat t.g.v. het PRUP
“Bloso-centrum Hofstade” te Zemst / Boortmeerbeek, er geen aanwijzingen zijn dat er aanzienlijke
milieueffecten te verwachten zijn.
Het RUP “Bloso-centrum Hofstade”, dat voorwerp vormt van dit onderzoek tot
milieueffectenrapportage, valt volgens voorgaand effectenonderzoek bijgevolg niet onder de planMER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 27/04/2007. De nodige voorgestelde
milderende maatregelen voorgesteld in dit onderzoek worden opgenomen of verder mee
opgenomen in het RUP proces.
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Bijlage 1

-

Grafisch plan
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