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1 leeswijzer
Naast een globale inleiding en kadering van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt ingegaan op de
bestaande toestand, de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke verordenende voorschriften.
Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en reden voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan, de motivatie en locatiekeuze weer.
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke en verkeersstructuur van de omgeving en
het plangebied en de prognose.
Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de relevante juridische en beleidselementen.
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt weergegeven in hoofdstuk 6. Aansluitend worden in
hoofdstuk 7 de ruimtelijke scenario’s voor de stationsomgeving besproken.
Hoofdstuk 8 geeft de operationalisering van hoger genoemde gewenste ontwikkeling aan.
Hoofdstuk 9, 10 en 11 behandelen respectievelijk de watertoets, de ontheffing van planMER en de
ruimtebalans-planbaten-planschade.
Als voorlaatste hoofdstuk wordt een overzicht van de bijhorende kaarten toegevoegd. Het laatste
hoofdstuk geeft een overzicht van de bijlagen.
Het voorliggend document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.
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2 inleiding
2.1

aanleiding voor de opmaak van het PRUP

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt ten eerste opgemaakt ter optimalisatie van het station
Haacht, een regionaal openbaarvervoersknooppunt volgens de richtinggevende bepalingen van het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en addendum (richtinggevend deel, p. 275, tabel 39 openbaar
vervoersknooppunten). De huidige zonering van het gewestplan en de afbakening van het VEN-gebied
beperken de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitbouw van deze omgeving als een
regionaal herkomststation (ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, richtinggevend deel, p. 274). Het
betreft concreet:
- de inplanting van het station en pendelparking: omwille van de functie als herkomststation dienen
voldoende parkeerplaatsen (auto + fiets) voorzien te worden (ruimtelijk structuurplan VlaamsBrabant, richtinggevend deel, p. 274). Het huidig stationsgebouw en de pendelparking zijn in
groengebied gelegen volgens het gewestplan en binnen de perimeter van het VEN. Het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan omvat een herorganisatie van de parking en de integratie in de
ontwikkelingsvisie voor de stationsomgeving. Daarnaast wordt een compensatie voorzien voor de
inname van het VEN-gebied door de realisatie van bestaand VEN-gebied enerzijds. Anderzijds
wordt extra VEN-gebied ingekleurd en gerealiseerd.
- de voorzieningen op en rond de knooppunten: de woningen aan de Stationsstraat, zuidelijk van de
spoorweg verzorgen niet alleen de relatie met de kern Haacht-centrum maar bieden eveneens
mogelijkheden om een aantal voorzieningen in deze omgeving te brengen. Omwille van hun ligging
in industriegebied volgens het gewestplan wordt de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het
gebied beperkt. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet in een planologische ruil om
deze ontwikkelingen in de stationsomgeving vrij te stellen en maakt een verdere verdichting van de
stationsomgeving, op schaal van Haacht, mogelijk.
Ten tweede werd de N 21 vanaf de N211 (Steenokkerzeel) tot aan het centrum van Haacht geselecteerd
als secundaire weg type II volgens de richtinggevende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant en addendum (richtinggevend deel, p. 281). Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
wil een oplossing bieden aan de huidige gelijkgrondse kruising met de spoorlijn Mechelen-Leuven om
de verzamelfunctie van deze weg te garanderen. Deze doelstelling hangt nauw samen met de
ontwikkelingsperspectieven op Vlaams niveau om deze spoorlijn verder uit te bouwen als
hoofdspoorwegennet voor het goederenvervoer. Uit onderzoek bleek de aanleg van een ongelijkvloerse
kruising de aangewezen oplossing voor deze problematiek. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
legt het tracé voor deze weg vast en past deze in in haar omgeving.
Als laatste dient aangehaald dat de brouwerij Haacht binnen het ruimtelijk structuurplan VlaamsBrabant en addendum geselecteerd werd als landschappelijk baken. Landschappelijke bakens zijn de
visuele blikvangers die mee het landschapsbeeld bepalen en dikwijls als oriënteringspunt fungeren. De
8

provincie wenst met dit ruimtelijk uitvoeringsplan het zicht op deze bakens te vrijwaren en de
oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te versterken, conform de
ontwikkelingsperspectieven van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en addendum
(richtinggevend deel, p. 211).
Tevens kadert het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het project ‘stationsomgeving Haacht’ dat op
initiatief van het agentschap infrastructuur - AWV Vlaams-Brabant, de gemeente Haacht en de provincie
Vlaams-Brabant is opgestart.
Naast bovenstaande elementen doen zich immers vandaag een aantal problemen voor. Het betreft
onder andere:
− weigering van aanvraag tot herstructurering van de stelplaats van De Lijn;
− weigering vergunning voor uitbreiding en heraanleg pendelparking
− onveilige toegang tot de brouwerij Haacht en beperkte uitbreidingsmogelijkheden door de
ligging van een deel van de bedrijvenzone in woongebied volgens het gewestplan;
− weinig kwaliteitsvolle aanleg van de stationsomgeving.
Het project tracht aan verschillende problemen die zich momenteel in het plangebied voordoen een
oplossing te bieden door het ontwikkelen van een geïntegreerd ontwikkelingsperspectief voor de
stationsomgeving van Haacht. Volgende doelstellingen worden hierbij vooropgesteld:
− verbeteren van de doorstroming op de N21;
− ruimtelijke ondersteuning van de verdere uitbouw van de stationsomgeving Haacht als regionaal
knooppunt met aandacht voor de uitbouw van performant voor- en natransport met de auto, fiets
en het openbaar vervoer;
− optimale afstemming tussen de verschillende vormen van vervoer voor de optimalisatie van het
dagelijkse pendelverkeer;
− ontwikkeling van de stationsomgeving als ruimtelijk samenhangend geheel en kwalitatieve
verblijfsruimte;
− verbeteren verkeersveiligheid brouwerij;
− samenbrengen en coördineren van de verschillende betrokken actoren uit de publieke en de
private sector.
Er wordt daarbij een overkoepelende aanpak nagestreefd die vertrekt van de visieopbouw, de
planvorming en de uitvoering. Vooral het aspect van de uitvoering vereist bijzondere aandacht: de
realisatie van een plan kan enkel maar efficiënt verlopen indien voor het betrokken gebied een
beheersstructuur bestaat die de verschillende gewenste ontwikkelingen stimuleert, stuurt en
ongewenste impacten en ingrepen vermijdt. Naast planvorming ligt in het project een sterke nadruk op
realisatie.
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Binnen de stuurgroep werden een aantal doelstellingen en ruimtelijke concepten voor de
stationsomgeving geformuleerd. Deze dienden samen met het voorkeurscenario als basis voor de
opmaak van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat op 30 mei 2008 al een eerste
keer werd voorgelegd tijdens een plenair overleg.
In dit plan wordt een zone ‘stationsomgeving Haacht’ afgebakend waarvoor een samenhangende
aanpak vooropgesteld wordt. Deze zone omvat het stationsplein met aansluitend deze delen van de
N21 die door de herinrichting van de stationsomgeving hun functie als secundaire weg verliezen, de
pendelparking en de N21 met inbegrip van de ongelijkvloerse kruising en de overgang naar de kern
Haacht-Station in het zuiden en het VEN-gebied in het noorden.
Om deze samenhangende aanpak te garanderen, legt het ontwerp van provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan de opmaak van een inrichtingsstudie op bij iedere stedenbouwkundige aanvraag binnen
deze zone.
Binnen het project voor de stationsomgeving van Haacht werd beslist om via de procedure van de Open
Oproep reeds vorm te geven aan deze samenhangende visie door het opstellen van een
inrichtingsstudie. De gemeenteraad van Haacht mandateerde daarom op 26 mei 2008 de Vlaamse
bouwmeester om deze opdracht op te nemen in de procedure van de Open Oproep teneinde een
kwalitatieve selectie van ontwerpers te bewerkstelligen.
In december 2009 werd de opdracht aan het studiebureau Stramien gegund. Midden 2012 werd de
opdracht uitgebreid om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de stelplaats te onderzoeken.
Tegen de goedkeuring van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan zal deze inrichtingsstudie ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de deputatie. Iedereen die binnen de zone ‘stationsomgeving
Haacht’ een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, kan ofwel zelf een inrichtingsstudie opmaken
waarin ze aantoont hoe de beoogde aanvraag past binnen de uitgangspunten voor de stationsomgeving
ofwel beroep doen op de door deputatie goedgekeurde inrichtingsstudie opgemaakt binnen het project
‘stationsomgeving Haacht’. Het is belangrijk om op te merken dat de inrichtingsstudie die wordt
opgemaakt binnen het project ‘stationsomgeving Haacht’ en ter goedkeuring aan de deputatie zal
worden voorgelegd slechts één van de mogelijke invullingen voor de stationsomgeving is. Het is
bijgevolg niet de inrichtingsstudie, maar het zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de
stationsomgeving die binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn vertaald. Het ruimtelijk uitvoeringsplan
behoudt zo haar flexibiliteit om te kunnen inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis en
inzichten.
Een aantal nieuwe inzichten hebben uiteindelijk geleid tot een nieuw ontwerp van provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan dat besproken werd op een plenaire zitting op 2 december 2014.
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3 beschrijving projectgebied
3.1

situering projectgebied

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan focust op de stationsomgeving van Haacht. Het gebied is
gelegen op het grondgebied van de gemeenten Haacht en Boortmeerbeek. De stationsomgeving wordt
ruimtelijk begrensd door de Leibeek (1) en haar vallei in VEN-gebied (rode arcering) in het noorden en
de kern Haacht-station (2) in het zuiden. Oostelijk bevindt zich het industriegebied waarop de brouwerij
Haacht (3) van oudsher gevestigd is. De westelijke grens wordt gevormd door oude trambedding (4).

HAACHT

BOORTMEERBEEK

1

3

4

2
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HAACHT

BOORTMEERBEEK

1

3

4

2

De perimeter van het voorliggende ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is gewijzigd ten
aanzien van de perimeter van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zoals voorgelegd
op de plenaire vergadering van 30 mei 2008. De perimeter werd oorspronkelijk vastgelegd op basis van
de gewenste ontwikkeling waarbij volgende elementen bepalend waren:
- de aanpassing van de grenslijn van het VEN-gebied en herbestemming van het groengebied volgens
het gewestplan voor de realisatie van een busbaan en vrijliggend fietspad langs de N21 noordelijk
van de stationsomgeving en de aanleg van een viaduct met een zone voor landschappelijke
inpassing ter hoogte van de spoorweg;
- het streven naar een samenhangende kwalitatieve inrichting van de stationsomgeving begrepen
tussen het bestaande tracé van de N21 en de viaduct;
- het wijzigen van de ontsluiting van de elektriciteitscentrale;
- het verdichten van de stationsomgeving in de zones in de directe omgeving van het stationsplein
(rand industriegebied Brouwerij en het woonblok tussen het oude tracé van de N21 en het
parkeerpark in het noorden);
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-

-

planologische ruil van woon- en industriegebied op de eigendommen van de brouwerij ter
optimalisatie van enerzijds de interne werking van de brouwerij en anderzijds de ontwikkeling van
de stationsomgeving;
het realiseren van een overgang tussen de bedrijvenzone van de Brouwerij en de woonzone langs
de N21 om de woonkwaliteit te garanderen;
het vrijwaren van het open zicht op het waardevol industrieel patrimonium van de brouwerij.

Deze elementen vormen nog steeds de basis voor de perimeter van het voorliggend ontwerp van
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. De wijzigingen komen voort uit:
- de inrichtingsstudie opgesteld door Stramien binnen het project ‘Stationsomgeving Haacht’;
- de asverschuiving van de ongelijkvloerse kruising door de aanwezigheid van de piloon van Elia;
- locatie en ontwerp van de fiets- en voetgangerstunnel;
- de koppeling van de compensatie van inname van het VEN-gebied door realisatie van VEN-gebied
en de verlegging van de Leibeekvallei aan het ruimtelijk uitvoeringsplan;
- het typeplan van Elia voor de nodige kromtestralen voor de toegangswegen voor transformatoren
(type 70/MS en 150/MS transformatoren).
De oostelijke grens wordt daarom niet meer gevormd door het nieuwe tracé van de N21 en de
elektriciteitscentrale van Elia, maar door het naar het westen verschoven tracé van de N21 en de oude
trambedding. Bovendien omsluiten de contour van het ruimtelijk uitvoeringsplan in het noorden enkele
percelen die zullen ingekleurd worden als VEN-gebied als ook een zone voor de verlegging van de
Leibeek. De voetweg in het zuiden – oorspronkelijk bedoeld als nieuwe toegangsweg voor de
elektriciteitscentrale van Elia – hoort niet meer tot het plangebied gezien deze voetweg als
toegangsweg ontoereikend (boogstralen en breedte) is.
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Perimeter PRUP 2008 (rood) versus perimeter PRUP 2014 (blauw)

Volgende functies situeren zich
momenteel binnen het plangebied:
1. Wonen met op enkele plaatsen
kleine ambachtelijke bedrijfjes
2. Brandweerkazerne
3. Stelplaats De Lijn
4. Station
5. Café Den Ast
6. Elektriciteitscentrale Elia
7. VEN-gebied en Leibeek
8. Bekken Aquafin
9. Brouwerij Haacht
10. Pendelparking
11. Haachtse Hondenclub
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3.2

historische ontwikkeling

3.2.1

Ferrariskaart (1771-1778)

Op de kaart van Ferraris (1771-1778) tekent zich binnen het projectgebied al een tweedelige
structuur af. Het betreft enerzijds een continu gebied met moerassige weilanden rond de Leibeek in
het noorden en anderzijds in het zuiden de hoger gelegen, in cultuur gebrachte gronden. Binnen dit
laatste gebied bevinden zich verspreid grotere hoeven. Het Hof Terheyden (gebouwd in 1726) was
gelegen ter hoogte van de huidige kruising van Provinciebaan en Neerstraat. Beide straten, evenals
de kern Haacht-station bestonden in die tijd echter nog niet.
De aanleg van de vaart Dijle-Rupel (bevaarbaar 1753) en de Leuvensesteenweg (1778) vormde een
eerste verbetering in de ontsluiting van het gebied. De vaart was niet alleen belangrijk voor het
handelsverkeer, maar ook voor het passagiersvervoer per trekschuit (een reis van 4 uur tussen
Leuven en Mechelen). Pas met de aanleg van de spoorlijn tussen beide steden verloor dit laatste
haar belang.

3.2.2

Vandermaele (1854)

Op het einde van de 18e eeuw onderging het projectgebied een grondige transformatie. De
spoorlijn Mechelen-Leuven (1837) beïnvloedt de ontwikkeling van beide steden en het
tussenliggende gebied. De 'ijzeren weg' vult op moderne wijze de ontsluitende functie aan van de
18de eeuwse, veelal parallel lopende Vaart Dijle-Rupel, en de Leuvensesteenweg. De drievoudige
verkeersstrook doorkruist het vlakke, zandige en waterrijke gebied met variërende
bewoningsgeschiedenis en stimuleert de lineaire ontwikkeling waarin opkomende
voedingsindustrie en geïndustrialiseerde landbouwgebonden nijverheden als maalderijen een
belangrijke plaats innemen.
Het plangebied kende hierbinnen een bijzondere ontwikkeling door de aanleg van de steenweg
Haacht-Brussel (N21) die de drie parallelle structuren met elkaar verbond. Olmenbomen
benadrukten de aanwezigheid van deze nieuwe weg in het landschap. In de vallei van de Leibeek
werd de steenweg verhoogd aangelegd.
Op het kruispunt van spoorweg en N21 werd in 1840 een station opgericht. Daarnaast werd er op
de N21 in 1890 een tramlijn ingericht. Ter hoogte van het treinstation bevond zich het eindstation
met stelplaats. In 1901 werd deze tramlijn via een brug over de spoorweg, doorgetrokken tot
Aarschot. Door de aanwezigheid van deze goede ontsluitingsinfrastructuur groeide de kern Haachtstation.
Het projectgebied vormde voor de kern een knooppunt van leven. Hier bevonden zich de cafés,
restaurants, winkels en een krantenkiosk. In 1894 werd, na de komst van de tramverbinding, een
stoommelkerij opgericht die vanaf 1898 evolueerde naar brouwerij. Deze brouwerij had een
bijzondere invloed op de kern. Zij zorgde niet alleen voor werkgelegenheid maar door haar
monumentale gebouwen was zij tevens beeldbepalend voor de kern. De Neerstraat werd in de as
van de toegangspoort tot de brouwerij aangelegd. Zij doorkruiste de historische omwalling van het
15

Hof Terheyden. In 1974 werd ook de hoeve afgebroken. Tussen de toegang van de brouwerij en de
spoorlijn werden door de brouwerij de directeurswoning en een rij arbeiderswoningen opgericht.

3.3

bestaande ruimtelijk structuur

Conform de situatie ten tijde van De Ferraris vinden we binnen het projectgebied een sterke
tweeledigheid terug. Noordelijk bleef de brede moerassige zone rond de Leibeek behouden. Zij vormt
de ruimtelijke overgang tussen de kernen Haacht en Haacht-station. De spoorlijn Mechelen-Leuven
vormde de grens voor de ontwikkeling van deze laatste.
De brede moerassige zone rond de Leibeek maakt deel uit van een grotere groenstructuur. De
Leibeekvallei vormt het grootste gevrijwaarde aaneengesloten openruimtegebied van de regio. Het
Spitsbos dat zich ter hoogte van het projectgebied in de vallei bevindt, is een voormalig oud bos. In de
boomlaag is veel Zwarte Els te vinden. De kruinlaag is sterk verruigd met braam, kleefkruid en grote
brandnetel. Binnen deze groenstructuur tekent zich nog duidelijk het tracé van de oude tramlijn af. Dit
deel heeft een veel jongere begroeiing en bevindt zich verhoogd ten opzichte van de vallei.
Het stationsgebouw van Haacht bevindt zich aan deze groene zijde. Het oude stationsgebouw,
opgericht in 1837, werd verwoest in 1914. Het werd heropgebouwd met wijzigingen en in 1975
vervangen door het huidige stationsgebouw. Aansluitend bij het stationsgebouw werd binnen het hoger
gelegen tracé van de voormalige tramlijn een parking ingericht.
Omwille van de aanwezigheid van het station vinden we aan deze zijde van de steenweg eveneens een
ontwikkeling. Door de ligging van de Leibeek bleef deze echter beperkt tot een bebouwingslint van een
100-tal meters aan beide zijden van de steenweg. De gebouwen in de directe omgeving van het station
refereren naar de glorietijd van weleer. Alleen de taverne 'Den Ast' behield haar oorspronkelijke
functie.
Aan de zuidzijde van de spoorlijn werd de tramstatie omgevormd tot stelplaats van de Lijn. Na de
afbraak van de brug voor de tramlijn (1960) werd er achter deze stelplaats een elektriciteitscentrale
opgericht. Op het terrein van de Lijn, aansluitend bij de steenweg, werd recent een voorpost van de
brandweer gebouwd. In totaal staat de voorpost in voor de veiligheid van zowat 50.000 mensen. Tussen
de eigendom van de Lijn en de spoorweg bevindt zich een tweede, doch kleinere parking van de NMBS.
Omwille van de kenmerkende bebouwing, de ommuring en de hoge schouw in metselwerk vormt het
brouwerijcomplex met inbegrip van het brouwershof (met 'koetshuis' in de tuin) nog steeds een
belangrijk structurerend element voor deze omgeving. De arbeiderswoningen, gelegen aan de N21, zijn
voor het grootste deel in eigendom van de brouwerij gebleven en worden door haar werknemers
bewoond.
Zuidelijk van de brouwerij en de zone van de voormalige tramstatie, bevindt zich de kern Haachtstation.
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3.3.1
-

-

-

-

-

-

Neerstraatloop

De stationsomgeving vormde vroeger een groeipool. Momenteel heeft deze omgeving zijn
centrumfunctie verloren en vormt zij een tussenruimte tussen de groenstructuur van de Leibeek
en de kern Haacht-station. Daar deze tussenruimte geen duidelijke grenzen heeft, treedt zij steeds
in conflict met beide gebieden. Het betreft enerzijds de uitbreiding van de parkeercapaciteit van
het station richting de Leibeekvallei en anderzijds het gebrek aan een buffer tussen de omgeving
van de stelplaats en de woonkern.
Door de ontwikkelingen uit het verleden en de vele opsplitsingen die het terrein van de voormalige
tramstatie kende, ontstond een lappendeken van functies. Hierdoor wordt de huidige ruimte niet
optimaal gebruikt en is de interne ontsluiting van de verschillende deelgebieden onduidelijk. De
vele soorten afsluitingen die deze opdeling met zich meebrengt, draagt tevens niet bij aan de
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.
Door de toename van de verbindende functie van de N21, de vraag naar parkeercapaciteit in de
omgeving van het station en de versnippering van het domein van de voormalige tramstatie, heeft
de stationsomgeving sterk aan kwaliteit ingeboet. De stationsomgeving is verworden tot een
verkeersruimte.
Door de situering van een zone voor bedrijvigheid (stelplaats, brandweerpost) tussen de
stationsomgeving en de kern Haacht-station en de verkeersfunctie die de openbare ruimte hier
heeft, is de relatie tussen beide verstoord. Handelszaken die voorheen in de directe nabijheid van
het station gelegen waren, trekken zich terug naar de woonkern (krantenwinkel, taverne, …). Deze
ontwikkeling draagt niet bij aan de leefbaarheid van de stationsomgeving.
Daarnaast zijn de woningen aan de N21, zuidelijk van de spoorlijn, gelegen binnen industriegebied.
De realisatie van dit industriegebied is nefast voor de kwaliteit voor de stationsomgeving.
De parkeercapaciteit aan de noordzijde en het station zijn gelegen in groengebied volgens het
gewestplan en binnen de perimeter van het VEN-gebied. Een kwalitatieve ruimtelijke overgang
naar het VEN-gebied ontbreekt.
De stationsomgeving is zowel ten noorden als ten zuiden van de sporen erg watergevoelig. Ten
noorden van de sporen wordt de waterhuishouding wordt geregeld door het watersysteem van de
Leibeek. Ten zuiden van de sporen speelt de Neerstraatloop een belangrijke rol. De Neerstraatloop
is gelegen tussen de toegangsweg van Elia en de achtertuinen van de percelen Neerstraat. Hier is
het nog een open beek. Verderop is de beek ingebuisd.
Een belangrijk deel van de brouwerij is gelegen in woongebied volgens het gewestplan. Hierdoor
wordt een optimalisatie en uitbreiding van de bedrijvigheid van de brouwerij beperkt.

3.3.2
-

knelpunten

potenties

Door haar ligging, kan het station van Haacht de toegang vormen tussen twee belangrijke
gebieden. Het betreft enerzijds de groene omgeving van de Leibeek, die door de waardevolle
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-

-

groenstructuur deel uitmaakt van een recreatief netwerk. Anderzijds vormt zij de toegang tot
Haacht en in het bijzonder Haacht-station.
De directe nabijheid van de brouwerij biedt potenties naar het opnieuw opladen van de identiteit
van de stationsomgeving. De brouwerij vormt immers op economisch, toeristisch, maar ook
ruimtelijk niveau nog steeds een belangrijk structurerend element voor Haacht.
Vanuit de kern Haacht-station kunnen activiteiten ontwikkeld worden die de stationsomgeving
terug opladen.
Doordat een groot aandeel percelen binnen deze omgeving nog niet bebouwd zijn, bestaat de
mogelijkheid om een verdichting te realiseren binnen deze omgeving die tevens afgestemd is op
de samenhangende visie die voor dit gebied ontwikkeld wordt.

3.4

bestaande verkeersstructuur

N21 Haacht

3.4.1

P&R
1058

915
N26
Mechelen

1058
750

1481

N26 Leuven
1050

1184

962

Zoals al aangegeven, bevindt het projectgebied zich op het kruispunt van de spoorlijn en de N21. Deze
laatste vervult een belangrijke ontsluitingsfunctie naar het hogere wegennet voor Haacht en de
gebieden die er noordelijk van gelegen zijn. De intensiteit van 1058 voertuigen die in 2009 opgetekend
werd aan het dubbele rotondecomplex Kampenhout-Sas voor de N21 richting Haacht, tussen 17u en
18u (avondspits), staven dit. Dit wegvak had een hogere bezetting dan de N21 richting Brussel en de
N26 richting Leuven.

3.4.2
543

997

N21 Brussel

autoverkeer

zwaar vervoer

Omwille van de aanwezigheid van de bedrijventerreinen aan de N21 te Kampenhout-Sas, maar ook de
brouwerij Haacht, kent de N21 met betrekking tot het zwaar verkeer een hoge belasting. Het aandeel
van het zwaar verkeer van de in 2002 in de avondspits opgemeten intensiteiten, ligt zelfs hoger dan dit
op de N26 (10,6% ten opzichte van 10,1%).
De brouwerij Haacht bevindt zich in de directe nabijheid van het station. Het dagelijks verkeer in en uit
de brouwerij ziet er als volgt uit:
1. een 40-tal vrachtwagens tot twee maal toe in en uit of gemiddeld 120 bewegingen
2. een 15-tal loodgieterswagens in en uit of gemiddeld 30 bewegingen
3. aan ‘vreemd vervoer’ (o.a. bierbulkwagens, leveranciers) een 75-tal vrachtwagens in en uit of
gemiddeld 150 bewegingen
4. een 50-tal personenwagens in en uit (tot twee maal per wagen – cfr. personeel dat onder de
middag naar huis rijdt) of gemiddeld 150 bewegingen
Dat maakt samen ongeveer 450 voertuigbewegingen per dag in en uit de brouwerij.
Daarnaast zijn er ook de fietsers en voetgangers (personeel, klanten en bezoekers), die zich van op de
parking aan de overkant naar de brouwerijgebouwen begeven. Dat maakt ook een 400-tal bewegingen
verdeeld over een etmaal.
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In 2005 werd een voorpost van de brandweer van Leuven geopend aan de N21 in de stationsomgeving.
Deze locatie werd gekozen omwille van de centrale positie ten opzichte van het gebied dat bereikt dient
te worden en de snelle ontsluiting die de N21 biedt. Door het drukke spoorverkeer en de file die zich
hierdoor ontwikkelt, komt deze snelle ontsluiting in het gedrang.
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3.4.3

openbaar vervoer

Spoorlijn 53, Mechelen-Leuven, is op het gebied van goederen- en personenverkeer een belangrijke
verbinding. Momenteel ligt de nadruk op het goederenverkeer. Gezien de selectie in het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen (cfr. juridische en beleidscontext) zal dit belang nog vergroten.
In het kader van het goederenvervoer verbindt deze lijn de haven van Zeebrugge met Duitsland en
Luxemburg. Momenteel volgen gemiddeld 90 goederentreinen per dag dit traject. Daarnaast zijn er een
20-tal losse ritten per dag voor een hergroepering van het materieel (gegevens Infrabel). Van al deze
bewegingen vinden er gemiddeld overdag (tussen 6 en 20 uur) 48 plaats (gegevens Infrabel).
Naast geluidshinder hindert dit goederenvervoer de doorstroming op de N21. Doordat deze treinen
langer zijn en trager rijden dan personentreinen, is de overweg tijdens een doorrit van een
goederentrein langer gesloten (3 à 4 minuten). Dikwijls volgen twee treinen elkaar op zo een beperkte
afstand
dat
de
overweg
dicht
blijft
tot
beide
treinen
gepasseerd
zijn.
Volgens een ruwe raming is de spoorweg overdag 144 minuten of meer dan 2u30 gesloten ten gevolge
van het huidig goederenvervoer.
Voor het personenverkeer is de spoorlijn opgenomen binnen het regionale spoorwegennet en worden
volgende verbindingen voorzien vanuit het station van Haacht:
- Leuven-Sint-Niklaas/Sint-Niklaas-Leuven (daluren-spitsuren-weekend)
- Leuven-Kortrijk/Kortrijk-Leuven (daluren-spitsuren)
- Leuven-Mechelen/Mechelen-Leuven (daluren-spitsuren)
- Leuven-Gent-Sint-Pieters (spitsuren)
- Leuven-Dendermonden/Dendermonden-Leuven (spitsuren)
- Leuven-Brussel-Zuid/Brussel-Zuid-Leuven (spitsuren)
- Leuven-Halle (spitsuren)
De bediening door de NMBS wordt aan het station van Haacht voorzien vanaf 5.26u (Leuven-SintNiklaas) tot 23.34u (Mechelen-Leuven). Tijdens de daluren wordt het station bediend aan een
halfuurfrequentie waarbij op 4 minuten telkens 1 trein per richting het station bedient. Ook tijdens de
spitsuren bedraagt de intervaltijd tussen 2 opeenvolgende treinen (ongeacht de rijrichting) vaak slechts
enkele minuten (2-10 minuten). Daarenboven kent het station van Haacht ook veel doorgaande
personentreinen (zonder bediening van het station van Haacht) en goederentreinen. Door deze korte
intervaltijd tussen opeenvolgende treinverbindingen alsook de frequente passage van doorgaande
treinen blijft de slagboom aldus geregeld enkele minuten gesloten (overdag ruim 6 uur). Dit zorgt voor
de nodige problemen wat betreft de doorstroming op de N21.
In oktober 2006 telde de NMBS 670 treinkaarthouders met oorsprong Haacht en slechts 49 met
bestemming Haacht. Van dit eerste aantal betrof het voor 67% woon-werktreinkaarten en 33%
woon-schooltreinkaarten. Daarnaast vertrekken er per dag ongeveer 306 niet-treinkaarthouders met de
trein vanuit het station van Haacht. De voornaamste bestemmingen van de reizigers die in Haacht
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opstappen zijn zone Brussel (58%) en Leuven (22%). Deze cijfers bevestigen Haacht als herkomststation
zoals opgenomen werd in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.
Het onderzoek toont ook het belang aan van het voor- en natransport met de fiets en openbaar
vervoer, evenals de parkeerbehoefte in de onmiddellijke omgeving van het station van Haacht.
Naast de spoorlijn vormt de N21 een belangrijke openbaar vervoersas. Deze as biedt niet alleen een
snelle verbinding naar Brussel, maar vormt tevens een schakel tussen verschillende lokale routes. De
N21 kent tussen de ‘ring’ om Haacht (Zoellaan en Jennekensstraat) tot aan het kruispunt met de N26
Leuvensesteenweg 5 halten voor het openbaar vervoer. De voornaamste halten langsheen het tracé
betreffen de bushalten ‘Haacht-Station’ en ‘Kampenhout-Sas’.
Lijn

Traject

270

Keerbergen – Brussel

503*

Steenokkerzeel – Keerbergen

514*

Steenokkerzeel - Tildonk

515*

Perk-Tildonk

660

Bonheiden – Zaventem

284

Leuven – Mechelen

510*

Eppegem - Tildonk

285

Leuven-Mechelen-Kampenhout

Halte

Kampenhout-Sas
KampenhoutOudestraat
Haacht-Station
Haacht-Spoorwegstraat
Haacht-Jennekensstraat

Haacht-Station
Haacht-Spoorwegstraat
Haacht-Jennekensstraat

Frequentie
Week

Zaterdag

2-3x/u/ri

2x/u/ri

1x/dag/ri

n.v.t.

2x/dag/ri

n.v.t.

1x/dag/ri

n.v.t.

2-4/u/ri

1x/u/ri

1-2x/u/ri

1-2 x/u/ri

1-2 x/dag/ri

n.v.t.

1-2x/u/ri

1x/2u/ri

1-2x/u/ri

n.v.t.

Kampenhout-Sas
686

Zaventem – Mechelen

470**

Brussel-Haacht

Kampenhout-Sas
Haacht-Station

2x/spitsu/ri

n.v.t.

Haacht-Zaventem

Kampenhout-Sas
KampenhoutOudestraat
Haacht-Station

1-2 x/dag/ri

n.v.t.

505*
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700

Belbus Haacht-KampenhoutWakkerzeel-Haacht

703

Belbus Grootlo – Baal Keerbergen

Kampenhout-Sas
Haacht-Station
Vraagafhankelijk

*Schoolbus

Vraagafhankelijk

Haacht-Station

**Snelbus

Op basis van de beschikbare verbindingen evenals de ligging van een belangrijke halte voor openbaar
vervoer, kunnen we stellen dat De Lijn een belangrijke rol speelt in het voor- en natransport voor de
stationsomgeving.
Ondanks het veelzijdige aanbod aan openbaar vervoer, ondervindt De Lijn in de huidige situatie
voornamelijk hinder voor wat betreft de doorstroming. Doordat de spoorweg vaak lang gesloten
(dagelijks ruim 6 uur) blijft door opeenvolgende treinverbindingen en passage van zowel
goederentreinen als personentreinen, is de stiptheid van de buslijnen voor beide rijrichtingen moeilijk
te garanderen. Het langdurig sluiten van de spoorwegovergang veroorzaakt vaak stilstaand en
aanschuivend verkeer. Hierdoor leidt de huidige situatie aldus tot vertraging bij doorgaand busverkeer.
Ook voor wat betreft de halteinfrastructuur zijn nog enkele knelpunten waarneembaar. Doordat de
spoorwegovergang aan het station van Haacht frequent gesloten is, werden aan beide zijden van de
spoorlijn bushalten (halte ‘Haacht-Spoorwegstraat’ en halte ‘Haacht-Station’) voorzien. Echter draagt de
veelheid aan haltes niet bij tot de leesbaarheid van het knooppunt. Daarnaast zijn de halten vaak
kleinschalig uitgerust en is de ruimte te beperkt om een haltehaven en halteperron te kunnen voorzien.
Op- en afstappers komen daardoor dikwijls rechtstreeks op het fietspad terecht.

3.4.4

fietsstructuur

De N21 vormt een belangrijke functionele fietsas voor de verplaatsing tussen Haacht, het station en
Haacht-Station. Ook op een hoger niveau past zij binnen een netwerk. Momenteel zijn langs de N21
aanliggende fietspaden voorzien met een zeer beperkte breedte.
Daarnaast bevindt zich parallel aan de spoorlijn een meer recreatieve fietsroute. Ter hoogte van het
projectgebied werd hiertoe recent een nieuw pad aangelegd boven op de waterleiding van Aquafin.
Deze route is opgenomen binnen het knooppuntennetwerk en zal op termijn opgenomen worden in het
recreatieve netwerk van de provincie Vlaams-Brabant.

3.4.5

voetpaden

De stationsomgeving vormt een belangrijke poort tot de gemeente en een overstappunt tussen
verschillende vervoerswijzen. Ongeacht het belang van het langzaam verkeer hierbinnen ontbreken
voetpaden of zijn ze onvoldoend breed.
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3.4.6

parkeervoorzieningen stationsomgeving

Door het belang als herkomststation en de ligging van de kernen ten opzichte van het station van
Haacht is het voor- en natransport zeer belangrijk. De 214 gestalde auto’s die op 22 januari 2007 geteld
werden, bevestigen het belang van de auto voor dit voortransport. Daarnaast werden eveneens 140
fietsen geteld. Momenteel is er een aanbod aan 220 fietsstelplaatsen waarvan er 40 overdekt zijn.
Vanuit dit een onderzoek naar de woonplaats van de treinreizigers (op basis van de treinkaarthouders)
blijkt dat 71% afkomstig is uit het gebied noordelijk van de spoorlijn. Haacht en Keerbergen vormen
belangrijke herkomstgebieden. De belangrijkste herkomstgebieden aan de zuidzijde zijn Boortmeerbeek
en Wespelaar.

3.4.7
-

-

-

-

De stationsomgeving vormt het kruispunt van twee belangrijke verkeersassen. Het betreft
enerzijds de spoorlijn, anderzijds de N21. Doordat het een gelijkgrondse kruising betreft (overweg)
bedreigen de hoge intensiteiten op de spoorlijn de noodzakelijke doorstroming van het
autoverkeer, het openbaar vervoer en het fietsverkeer op de N21. Op basis van de gekende
trafiek, kan afgeleid worden dat de spoorwegovergang momenteel overdag ruim 6 uur gesloten is.
Hierdoor komt ook de bereikbaarheid van de brandweerkazerne bij noodsituaties in het gedrang.
Ongeacht het belang van Keerbergen als herkomst van de treinreizigers is de busverbinding met
deze kern niet optimaal. In het weekend is er geen bediening van het station vanuit Keerbergen.
Omwille van de hoge bezetting van de parking van de NMBS wordt de ruime omgeving
geconfronteerd door een sterke parkeerdruk. Ook de ruimte voor het station, die gemarkeerd is
als blauwe zone, wordt hierdoor niet voor zijn oorspronkelijke functie gebruikt.
Daar de overweg op zoveel momenten gesloten is, werden op de N21 aan beide zijden van de
spoorlijn halten voor het openbaar vervoer voorzien. Deze situatie draagt niet bij aan de
duidelijkheid van het knooppunt. De halte-infrastructuur is op de meeste plaatsen ook zeer
beperkt zodat het in- en uitstappen momenteel op het fietspad gebeurd.
Ongeacht het belang van het langzaamverkeer in de stationsomgeving, krijgt deze in de huidige
inrichting weinig plaats. Dit geeft op verschillende plaatsen aanleiding tot conflictsituaties.

3.4.8
-

knelpunten

potenties

Doordat de stationsomgeving binnen verschillende netwerken en op verschillende niveaus een
knooppunt vormt, vormt zij nu al een belangrijk overstappunt. Deze functie dient verder
ondersteund en uitgebouwd te worden.
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4 prognoses
4.1

verkeersstructuur

4.1.1

raming parkeercapaciteit

De raming van de behoefte naar parkeercapaciteit voor wagens en fietsen wordt geraamd op basis van:
• het aantal treinkaarthouders op een bepaalde dag in maart of oktober met het betreffende station
als oorsprong, uitgesplitst per deelgemeente, berekend op basis van adresgegevens;
•

het aandeel niet-treinkaarthouders t.o.v. het totale aantal (verschillend voor elk station); de
berekening is als volgt:
Totale verkoop = (totale treinkaartverkoop + totale biljettenverkoop) x 1,175 (vervoersbewijzen
zonder gekende oorsprong of bestemming zoals passes en vrijbiljetten maken gemiddeld 15 % van
de totale verkopen uit)
aandeel treinkaarten = totale treinkaartverkoop / totale verkoop
aandeel niet-treinkaarthouders = (1 – aandeel treinkaarten) / aandeel treinkaarten

•

toekomstige verschuivingen in het treinaanbod

•

externe factoren zoals de fileproblemen in de buurt, toekomstige ontwikkelingen inzake
tewerkstelling, wonen, recreatie, ...

Huidige situatie
In oktober 2006 telde de NMBS 670 treinkaarthouders met oorsprong Haacht. Op basis van de
treinkaarten kan afgeleid worden dat 526 personen hiervan binnen een straal van 5 kilometer rond het
station wonen en 112 binnen een straal van 5 tot 10 kilometer. 32 personen wonen verder dan 10
kilometer van het station.
Voor de 306 reizigers die niet beschikken over een treinkaart wordt eenzelfde verdeling verondersteld.
Dit geeft onderstaande verdeling.
huidig aantal reizigers naar herkomst (2006)
reizigers wonende in 5 km zone
reizigers wonende tussen 5 en 10 km
reizigers wonende buiten 10 km zone
totaal aantal reizigers

aantal reizigers
766
163
47
976

%
79
17
5
100
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De huidige modal-split van deze reizigers wordt berekend op basis van volgende hypothesen:
− 30% van het aantal treinreizigers in de 5 km zone die per auto komen
− 60% van het aantal treinreiziger in de 10 km zone die per auto komen
− 80% van het aantal treinreizigers buiten de 10 km zone die per auto komen
− Het aantal andere vervoersbewijzen bedraagt ongeveer de helft van de treinkaartenverkoop
huidige modal-split

wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone

totaal

auto

766
163
47
976

30%
60%
80%
38%

fiets
230
98
37
365

30%
10%
0%
25%

230
16
0
246

OV + te
voet
40%
30%
20%
37%

307
49
9
665

Rekening houdende met een gemiddelde van 1,5 inzittenden per auto bekomen we een
parkeerbehoefte van 243 autostandplaatsen en 246 fietsenstallingen. Het aantal autoparkeerplaatsen
stemt nagenoeg overeen met de huidige bezetting (214 auto's). Het aandeel van de fietsers ligt in
realiteit beduidend lager. Op basis hiervan kan afgeleid worden dat meer personen het openbaar
vervoer nemen en/of in de stationsomgeving afgezet worden.
Toekomstige situatie
In de volgende 10 jaar wordt een reizigersgroei verwacht van 25% op basis van een extrapolatie van 1,5
- 2% groei per jaar. Omdat het gaat om een regionaal station dat het hoofdnet moet voeden wordt er
uitgegaan van een grotere groei in het segment reizigers dat woont op grotere afstand van het station.
Het is immers de bedoeling, met het oog op een meer duurzame mobiliteit, dat het aantrekkingsgebied
van het station om het hoofdnet te voeden vergroot wordt door het project m.a.w. als het goed is
zullen meer reizigers van buiten de 10 km zone zich aangesproken voelen om de overstap te maken op
het openbaar vervoer in Haacht.
gedifferentieerde groeiprognose 2007-2017
2007
wonende in 5 km zone
766
wonende tussen 5 en 10 km
163
wonende buiten 10 km zone
47
976

groeiprognose
+ 20%
+ 25%
+ 35%
+ 25%

2017
920
204
63
1.187

Voor de toekomstige ontwikkelingen wordt een verschuiving verwacht van de auto naar het gebruik van
de fiets en het openbaar vervoer en dit voornamelijk voor de reizigers die wonen op een afstand tussen
5 en 10 kilometer van het station van Haacht. Dit geeft volgende modal-split:
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modal-split prognose 2017
2017
wonende in 5 km zone
wonende tussen 5 en 10 km
wonende buiten 10 km zone

auto

920
30%
276
204
50%
102
63
80%
50
1.187
36%
428
*% daling, *% stijging in modal-split ten opzichte van 2007

fiets
30%
15%
0%
26%

276
31
0
306

OV + te
voet
40%
35%
20%
38%

368
71
13
452

Vanuit bovenstaande modal-split kan een behoefte aan 285 autoparkeerplaatsen en 306
fietsenstallingen afgeleid worden. Dit komt overeen met een verdriedubbeling van het huidig aantal
fietsen die gestald staan, wat overeenkomt met de aantallen gevraagd door de dienst mobiliteit en
wegen van de provincie Vlaams-Brabant.
Met het oog op die meer duurzame mobiliteit heeft de NMBS in haar advies in het kader van de
kennisgevingsnota van de project-MER voor de ongelijkvloerse kruising en de toetsing van het ruimtelijk
uitvoeringsplan op milieueffecten aangegeven het aantal fietsenstallingen te willen verhogen naar 600.
Besluit
Op basis van bovenstaande prognoses dient er voor de stationsomgeving van Haacht rekening
gehouden te worden met volgende elementen:
−
−
−
−

voldoende ruimte voor kiss & ride (+/- 5 aan elke zijde van het spoor)
600 fietsenstallingen
300 parkeerplaatsen
optimalisatie van de overstap tussen bus en trein en verbeteren van de fietspaden in de omgeving
zodat de vooropgestelde verschuiving van het autogebruik naar het openbaar vervoer en de fiets
kan gerealiseerd worden.

26

5 juridische en beleidscontext
5.1

juridische context

Type plan
gewestplan(nen)
gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
algemene plannen van aanleg
bijzondere plannen van aanleg
verkavelingsvergunning
ankerplaats
beschermde monumenten
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde landschappen
buurt- en voetwegen

Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
Beschermingszones
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
risicozone voor overstromingen

5.1.1

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

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

geen

geen

geen

geen

geen
geen

geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
Route de Bruxelles à Haacht
voetweg nr. 49, voetweg nr.
72
geen
geen
Leibeekvallei
geen
geen
geen

geen
Neerstraat buurtweg nr. 9

geen
geen
Leibeekvallei
geen
geen
geen

geen
Leibeek
zie watertoets

geen
Leibeek
zie watertoets

gewestplan

Het gebied waarvoor het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, is volgens het gewestplan Leuven
(7 april 1977) deels gelegen in groengebied (bosgebied), deels in woongebied en deels in
industriegebied.
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Het stationsgebouw en de parking die hierbij aansluit zijn gelegen in bosgebied. De stelplaats van De
Lijn en de ontwikkelingen hierrond zijn gelegen in woongebied. De brouwerij Haacht en de woningen
aan de N21 die hierbij aansluiten, situeren zich in industriegebied.

5.1.2

afbakening VEN-gebied

De omgeving van de Leibeek werd opgenomen in de afbakening van het VEN-gebied. Tot dit gebied
behoren eveneens de pendelparking.
De biologische waarderingskaart toont aan dat het valleigebied biologisch zeer waardevol tot waardevol
is. De zone die voorheen ingenomen werd door de tramlijn doch nu deels bebost is, kent een lagere
waardering.

5.1.3

risicozone voor overstromingen

De Leibeekvallei is gelegen binnen een overstromingsgebied. Het deel dat ingenomen werd door de
tramlijn en nog steeds opgehoogd is, valt hier buiten.

5.1.4

beschermde monumenten, landschappen -en dorpsgezichten

De brouwerij Haacht werd niet beschermd als monument/dorpsgezicht/landschap op Vlaams niveau en
is tevens niet opgenomen in de inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Binnen het projectgebied
zijn er geen gebouwen opgenomen in de lijst 'erkenning als waardevol'. De erkenning als waardevol
gebeurt in functie van een lidmaatschap bij de vzw Monumentenwacht en in het kader van een
aanvraag voor een provinciale onderhoudspremie 'waardevol, niet-beschermd bouwkundig erfgoed'.

5.2
5.2.1

beleidscontext
ruimtelijk ordening

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.
Vlaanderen open en stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
De resterende open ruimte moet maximaal beschermd worden en de steden dienen geherwaardeerd
zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken
uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de
lijninfrastructuur.
De gemeente Haacht maakt deel uit van het stedelijk netwerk Vlaamse Ruit. De uitwerking van het
stedelijk netwerk Vlaamse Ruit gebeurt door het Vlaamse Gewest en moet leiden tot een ruimtelijke
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visie voor het stedelijk netwerk als geheel en een visie op de internationale dimensie van de Vlaamse
Ruit in het bijzonder. De ruimtelijke visie opgebouwd bij de uitwerking van het stedelijk netwerk
Vlaamse Ruit, moet worden opgevat als een gebiedsgerichte invulling van de inhoudelijke opties van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Daarbij staan de volgende doelstellingen voor de ontwikkeling
van de Vlaamse Ruit voorop:
− het selectief invullen van activiteiten teneinde optimaal de geboden internationale potenties van
het stedelijk netwerk te benutten (hoogwaardige diensten voor bedrijven, ...). De bedoeling van
deze selectieve invulling is precies om plaatsen binnen de Vlaamse Ruit die beschikken over deze
internationale potenties, niet te belasten met activiteiten die geen behoefte hebben aan een
vestigingsplaats met een internationale uitstraling;
− het veiligstellen van haar internationale positie op het gebied van bereikbaarheid (via de lucht, het
water, het spoor, de weg en de telecommunicatie) ten opzichte van de Randstad en het
Ruhrgebied;
− het aantrekken van activiteiten en investeringen van internationaal belang (zowel industriële als
tertiaire, ...) door een samenhangend en sturend aanbodbeleid van voldoende en hoogwaardig
uitgeruste bedrijventerreinen (o.a. met telematica-infrastructuur), hoogwaardige stedelijke
voorzieningen, een gedifferentieerd aanbod van voorzieningen, recreatieve en andere functies
(natuur, landbouw, ...).
De ontwikkelingsperspectieven voor de Vlaamse Ruit mogen er niet toe leiden dat het stedelijk netwerk
wordt gelijkgesteld met één grootstedelijk gebied. Binnen de Vlaamse Ruit moet tot een ruimtelijke
afstemming tussen enerzijds de verschillende groot-, regionaal- en kleinstedelijke gebieden en de
buitengebiedgemeenten worden gekomen. De inplanting van nieuwe activiteiten moet - conform het
principe van de gedeconcentreerde bundeling - de bestaande stedelijke en economische structuur als
basis nemen. Complementair hieraan is het aangewezen het buitengebiedbeleid in de Vlaamse Ruit
veeleer aan te scherpen dan af te zwakken. De gemeente Haacht maakt deel uit van het buitengebied.
Het buitengebied is - op het niveau van Vlaanderen bekeken - het gebied waarin de open (onbebouwde)
ruimte overweegt. Ten aanzien van het buitengebied worden de volgende doelstellingen gesteld:
− het vrijwaren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de structuurbepalende functies
en activiteiten van buitengebied (landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het niveau van het
buitengebied);
− het tegengaan van versnippering van het buitengebied;
− het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied (wonen, verzorgende
activiteiten);
− het streven naar goed gestructureerde gehelen voor landbouw-, natuur- en bosfunctie;
− het nastreven van gebiedsgerichte kwaliteit door middel van ruimtelijke kwaliteitsobjectieven;
− het afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid met het fysisch systeem;
− het bufferen van natuurfunctie in het buitengebied ten opzichte van eraan grenzende functies.
De doelstelling te komen tot landbouw-, natuur- en bosfunctie in goed gestructureerde gehelen is erg
belangrijk. Dit streven moet resulteren in afbakening en differentiatie van gehelen van kwaliteitsvolle
gebieden voor landbouw en natuur (inclusief bos) in ruimtelijke uitvoerende plannen.
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Met betrekking tot de stationsomgevingen stelt het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen dat een
belangrijk deel van de toekomstige mobiliteit moet worden gerealiseerd door het bevorderen van het
treingebruik. Hiervoor moeten in de stationsomgevingen ruimtelijke condities worden gecreëerd door
o.a. verdichting, correcte functiebepaling en intensivering van het ruimtegebruik, een verbetering van
de belevingswaarde van de stationsomgeving en een doelgerichte verbetering van het voor- en
natransport.
De brouwerij Haacht is een historisch gegroeid bedrijf met hoge toegevoegde waarde, een aanzienlijke
tewerkstelling, internationale uitstraling en imago en gelegen in Haacht, een gemeente buiten de
economische knooppunten. Omwille van zijn belang kan het bedrijf als onderdeel van de Vlaamse
economische structuur beschouwd worden en dient de ontwikkeling van dit bedrijf dan ook
gegarandeerd te worden (richtinggevend deel, p.433).
De spoorlijn Mechelen-Leuven werd binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen opgenomen in het
hoofdspoorwegennet voor het goederenvervoer als onderdeel van de verbinding Antwerpen-LeuvenOttignies-Luxemburg. Het hoofdspoorwegnet verzorgt de spoorwegverbindingen op internationaal en
Vlaams niveau. Het regionale net functioneert als toevoernet (verzamelnet) naar het hoofdspoorwegnet
via de hoofdstations.
De NMBS opteert om enerzijds het aantal goederenkoeren en spooraansluitingen te beperken en om
anderzijds multifunctionele centra op te richten. Hierdoor is een fundamenteel andere organisatie van
het goederenvervoer mogelijk en wordt aan de strenge snelheids- en betrouwbaarheidsmaatstaven in
internationale context voldaan.
De spoorlijn Mechelen-Leuven werd voor het personenvervoer opgenomen als onderdeel van het
regionaal spoorwegennet. Zij worden niet beschouwd als een structuurbepalende lijninfrastructuur voor
Vlaanderen wat niet wegneemt dat de afzonderlijke lijninfrastructuren van dit net, regionaal of lokaal
een sterke ruimtelijke structuurbepalende invloed kunnen uitoefenen (o.a voor het lokale en
bovenlokale mobiliteit, recreatie, ...). Het regionale spoorwegnet functioneert als een toevoernet naar
het hoofdspoorwegnet via de hoofdstations. De stations op dit regionale net, vooral de stations in de
kleinstedelijke gebieden kunnen een belangrijke rol vervullen als knooppunt op het spoorwegnet voor
personenvervoer. De indeling in een hoofd- en regionaal spoorwegennet doet geen afbreuk aan
mogelijke en noodzakelijke kwalitatieve uitbouw en versterking van dit regionale spoorwegennet.
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 definitief goedgekeurd. Op 6
november 2012 werd het addendum met aanvullingen en wijzigingen op het ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant hanteert in het richtinggevend gedeelte in eerste instantie
een aantal kernprincipes. Deze kernprincipes zijn van toepassing op de gehele provincie. Vervolgens
wordt de gewenste ruimtelijke structuur per thema (deelstructuur) en per deelgebied behandeld. In het
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laatste gedeelte (bindende bepalingen) worden enerzijds een aantal selecties bindend vastgelegd en
wordt anderzijds een opsomming gegeven van de prioritaire acties.
De site is gelegen binnen de deelruimte Verdicht Netwerk, meer bepaald het subgebied MechelenLeuven-Brussel. Als gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven worden hiervoor onder andere gesteld
dat de multimodale ontsluiting van het gebied dient verbeterd te worden. Het gebied heeft steeds een
vrij belangrijke pendel gekend in de richting van de verschillende omliggende steden. De provincie
wenst voor dit gebied maximaal de kaart van het openbaar vervoer te trekken. De bestaande
spoorlijnen moeten geoptimaliseerd worden en snelle busverbindingen op quasi alle assen naar Brussel
en omliggende belangrijke ontwikkelingspolen dienen uitgebouwd te worden.
Het RSVB selecteert Haacht-station als woonkern. De woonkernen staan in voor de opvang en het
bundelen van de plaatselijke woonbehoeften. Het beleid is er gericht op het versterken van de
natuurlijke structuur. Het wonen wordt prioritair beschouwd ten opzichte van de andere functies.
Kleinschalige bedrijvigheid welke niet thuishoren in het hoofddorp kunnen enkel voor zover verweving
met wonen mogelijk is. De ontsluiting van de woonkernen wordt maximaal gestuurd naar het openbaar
vervoer.
Het projectgebied maakt daarnaast deel uit van het natuurverbindingsgebied 12 b. De provincie wenst
door de aanduiding van de natuurverbindingsgebieden een verbinding te realiseren tussen grote
eenheden natuur, de grote eenheden natuur in ontwikkeling en de verwevingsgebieden. Het betreft
aaneengesloten gebieden waarin de natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies. Een
bijzondere aandacht gaat naar het vrijwaren en het versterken van de biologische waarde van de kleine
landschapselementen.
De N21 tot aan de Zoellaan-Jennekensstraat wordt geselecteerd als een secundaire weg type II.
Secundaire wegen type II hebben als hoofdfunctie het verzamelen/ontsluiten van
mobiliteitgenererende elementen op provinciaal niveau naar het hoofd- of primaire wegennet. Ook het
toegang verlenen tot de aanpalende percelen is een belangrijke functie. De snelheid is ondergeschikt
aan de activiteiten en de doorstroming. Om de verkeersleefbaarheid op sommige delen te garanderen
zijn maatregelen nodig, die overeenkomen met het uitbouwen van een filter. Een dergelijke filter is
onder ander de inrichting van de kern Haacht-Station ter hoogte van de N21 volgens het
doortochtprincipe.
Het station van Haacht wordt geselecteerd als een regionaal knooppunt. Een regionaal knooppunt zal
zich vooral richten naar de regionale verbindingen. Het zijn knooppunten waar op piekmomenten
relatief grote passagiersstromen samenkomen. Het betreft knooppunten die duidelijk een rol als
herkomst of als bestemmingslocatie hebben. Afhankelijk van dit onderscheid zal de ontsluiting van dit
knooppunt zich richten naar een vrij specifieke en in ruimte eerder beperkte locatie (bestemming),
ofwel een relatief ruime eerder landelijke regio ontsluiten.
Het station te Haacht betreft een herkomstlocatie. Prioritaire aandacht dient besteed aan de uitbouw
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van een performant voor- en natransport met de fiets of openbaar vervoer. Een goede aansluiting met
de lokale en regionale openbaar vervoerlijnen is essentieel. Autoparkeervoorzieningen blijven echter
onvermijdelijk. Voldoende overstapmogelijkheden en parkeerfaciliteiten (auto+fiets) dienen dan ook
voorzien te worden. Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de toegankelijkheid voor
reizigers met een handicap.
Naast zijn functie als herkomststation vormt het station te Haacht een knooppunt binnen het fijnmazig
toeristisch-recreatief knopennetwerk van de open schicht. Spoorlijnen bieden de mogelijkheid om de
recreanten van de verschillende omliggende stedelijke gebieden een toegang tot de open schicht te
geven. Het station van Haacht vormt hierbinnen de poort tot de Dijlevallei, jachthaven Kampenhout-Sas
en de Vijverbossen.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant selecteert de brouwerij als een landschappelijk baken.
Landschappelijke bakens zijn de visuele blikvangers die mee het landschapsbeeld bepalen en dikwijls als
oriënteringspunt fungeren. De provincie wenst het zicht op deze bakens te vrijwaren en de
oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te versterken.
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ruimtelijk structuurplan gemeente Haacht
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Haacht werd de opmaak van een ontwikkelingsvisie
voor de stationsomgeving van Haacht opgenomen. Het werd op 20 september 2012 door de deputatie
goedgekeurd.
Het strategisch actieplan van dit structuurplan voorzien als prioriteit de verdere uitwerking van het
provinciale planningsproces voor de stationsomgeving van Haacht. Dit wordt benoemd als een
strategisch projectgebied in het beleid voor kernversterking.
Delen van de Leibeekvallei worden aangeduid als natuurkerngebied, de rest wordt aangeduid als
verwevingsgebied. Het is een openruimtegebied van bovenlokaal belang. De Leibeekvallei wordt
uitgebouwd tot een groene ecologische as met prioriteit voor natuurbehoud en – ontwikkeling. Er zijn
ook mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De aandacht zal dan ook gaan naar het bestendigen, de
ontwikkeling (het verhogen van de graad van natuurlijkheid), het creëren van een grotere diversiteit in
deze bossen.
Daarnaast selecteert het structuurplan de Leibeekvallei als openruimtecorridor. Het versterken en
behoud van de valleien als openruimtecorridors en het accentueren van de dwarsverbindingen van de
beekvallei, waar ze doorsneden wordt door infrastructuren, staat hierbij voorop. De open
ruimtecorridors worden gevrijwaard van verdere bebouwing.
De stationsomgeving maakt deel uit van de bipool structuur gevormd door de kernen Haacht-station en
Wespelaar. Hiervoor wordt een verdere verdichting en inbreiding vooropgesteld. In de bipool HaachtStation en Wespelaar liggen de drie voornaamste poorten tot de gemeente: de dubbele poort aan het
station waar ook de N21 de gemeente binnenkomt en het station van Wespelaar. De inrichting van de
stationsomgeving moet de poortfunctie onderstrepen. Station Haacht dient uitgebouwd tot
hoofdstation, als een van de knooppunten waar verschillende verkeerstromen samenkomen. Hierbij
moet het uitgangspunt een makkelijke en veilige overstap van het ene op het andere transportmiddel
zijn. Dit impliceert de vergroting van de parking, de inrichting van een comfortabele bushalte en de
verhoging van de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers zowel van op de N21 als via de
achterzijde.
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ruimtelijk structuurplan gemeente Boortmeerbeek
Het ruimtelijk structuurplan Boortmeerbeek werd op 28 augustus 2008 goedgekeurd door deputatie.
De brouwerij Haacht wordt in het ruimtelijk structuurplan Boortmeerbeek in het richtinggevend (p. 16)
geselecteerd als markant gebouw. Voor deze gebouwen wordt volgend beleid gevoerd:
- behoud;
- respectvol hergebruik omgeving;
- mogelijkheden voor heropbouw (na vb. brand) en beperkte aanpassingen (verbouwing) in bepaalde
gevallen en onder bepaalde voorwaarden.
De brouwerij wordt tevens opgenomen als historisch gegroeid bedrijf met een belangrijke verankering
in het sociale en economische weefsel van de omgeving (richtinggevend deel, p. 49). Belangrijk is het
behoud van de beeldwaarde van het industriële erfgoed, in de geest van de gebeurde private
conservering, die geïntegreerd is in de actieve bedrijvigheid. In het aangrenzend gebied
‘Wespelaarsebaan’, binnen de vierhoek spoorlijn-N21-Wespelaersebaan- Laeksestraat, ligt het bedrijf
Hebbelynck. De restruimte blijft voorlopig gereserveerd voor een mogelijke uitbreiding van de
brouwerij Haacht (of van Hebbelynck). Het gebied komt niet in aanmerking voor de vestiging van
andere lokaal georiënteerde bedrijven tot kan aangetoond worden dat de brouwerij hiervoor geen
behoefte heeft.
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5.2.2

mobiliteit

streefbeeldstudie N26-N267-N21
Deze studie van het Vlaamse Gewest is aangevat vanuit de problematiek van een aantal gevaarlijke
punten op de N26, N267 en N21. Het ontwerpstreefbeeld werd eind 2004 goedgekeurd door de PAC.
Het streefbeeld richt zich vooral op de kruispunten en aansluitingen en geeft voor fiets en auto de
ontwerprichtingen aan.
Het concept voor de N21 is gebaseerd op de functies van de weg:
− ontsluiting van de regionale bedrijvigheid tussen Kampenhout-Sas en de Industrieweg, waarbij
rekening moet worden gehouden met een (gevoelige) toename van die bedrijvigheid;
− verzamelweg op provinciaal niveau van al het verkeer uit de richting Haacht, Tremelo en
Keerbergen;
− openbaar vervoeras (stamlijn BH en BK), waar langs een belangrijk multimodaal openbaar
vervoerknooppunt is gelegen (Haacht-station) en een unimodaal busknooppunt (Kampenhout-Sas);
− voor de aanpalende bebouwing heeft de N21 ook een woonfunctie.
In het kader van de streefbeeldstudie wordt omwille van de eerste drie functies vooral aandacht
besteed aan het bevorderen van de doorstroming, waarbij het knelpunt: spooroverweg Haacht-Station
geëlimineerd wordt, door aanleg van een tunnel.
Ter bescherming van het woonklimaat in de wijk Haacht-Station, wordt de passage van de N21 -tussen
de Oude Straat en het station- heringericht als een doortocht met een snelheidsregime van 50 km/uur.
De streefbeeldstudie koppelt de aanleg van een tunnel aan de herinrichting van de stationsomgeving
(incl. de herinrichting als openbaar vervoer knooppunt met uitbreiding van de P+R ).
Dwarsprofiel
Conform de herinrichtingsplannen van Kampenhout-Sas is het dwarsprofiel tussen de aansluiting met
de N26 en de Industrieweg als volgt opgebouwd:
− 2x1 rijstroken gescheiden door een middenberm van 2 m. De rijbaan in de richting van
Kampenhout-Sas bevat daarenboven een vrije busbaan en wel links ten opzichte van het overige
gemotoriseerde verkeer.
− aan weerszijden van de rijbanen zijn vrijliggende fietspaden (1.75 m.) voorzien, gescheiden van die
rijbanen door een 2 m. verhoogde berm.
Voorbij de aansluiting met de Industrieweg, wijzigt het dwarsprofiel:
− 2x1 rijstroken, zonder middenberm
− aanliggend verhoogde fietspaden van 1.75 m. aan weerszijden van de weg
Voorbij de stationsomgeving wordt eenzelfde dwarsprofiel als voor het eerste deel vooropgesteld.
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Kruisingen / aansluitingen
Omwille van het regionale karakter van de bedrijvigheid aan weerszijden van de N21, blijft de
aansluiting met de Industrieweg behouden. Hoewel niet in overeenstemming met de oorspronkelijke
visie van het streefbeeld, wordt de rotonde met de Industrieweg behouden. De additionele tak op de
rotonde, welke de toekomstige bedrijvenzone tussen de N21 en de N26 moet ontsluiten, mag geen
kortsluiting vormen tussen beide voornoemde gewestwegen.
De volgende aansluitingen met zijwegen blijven behouden:
− Oudestraat
− Pleinstraat
− Wespelaarsebaan/Grote Baan (deze kruising wordt met verkeerslichten uitgerust)
− Neerstraat.
De ruimte tussen de Neerstraat, de brouwerij Haacht en de spoorweg vormt een toekomstig een
knooppunt, waar verschillende verkeersrichtingen en gebouwen/functies moeten worden
bediend/ontsloten:
− voorpost brandweer
− stelplaats De Lijn
− brouwerij Haacht
terwijl voorts het verkeer op de N21 haar weg moet kunnen vervolgen. Binnen het streefbeeld wordt
voor deze kruising een ovonde voorgesteld. Deze ovonde markeert tevens de 'poort' tot Haacht-Station
en de stationsomgeving.
Voorzieningen langzaam verkeer
Zoals voorheen geschetst, garanderen de vrij- dan wel aanliggende fietspaden langsheen de N21 een
veiliger afwikkeling voor het fietsverkeer.
Halverwege de aansluitingen met de Oude- en Pleinstraat begint de doortochtherinrichting van HaachtStation met een poortconstructie (70/50), welke herinrichting haar eindpunt vindt in de ovonde tussen
de brouwerij en de spooroverweg.
Omwille van het plaatselijk smalle gabariet zal het onvermijdelijk zijn, om het aanliggende fietspad,
tevens als voetpad te laten meegebruiken. De aansluiting met de Wespelaarsebaan / Grote Baan wordt
met verkeerslichten uitgerust, waarbij in de beide zijwegen fietssassen worden voorzien (noot: beide
wegen maken deel uit van het provinciaal / bovengemeentelijke fietsroutenetwerk).
Maatregelen openbaar vervoer
Door de realisatie van een tunnel onder het spoor zijn er geen bijkomende doorstromingsmaatregelen
voor het openbaar vervoer op de N21 meer nodig, met uitzondering van de eerder genoemde vrije
busbaan vanaf de Industrieweg in de richting van Kampenhout-Sas.
Bij de herinrichting van de stationsomgeving te Haacht-Station, zal naast de aandacht voor de integratie
van de tunnel en de herinrichting van de stationsomgeving vooral aandacht worden besteed aan het
versterken van het openbaarvervoersknooppunt. De bussen zullen zo dicht als mogelijk bij het station of
de perrons worden ondergebracht in een hoofdhalte met het nodige comfort voor de wachtende
reiziger.
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Parkeervoorzieningen
Reeds vandaag zijn er veel automobilisten die hun wagen aan het station laten staan en per trein verder
reizen. De bestaande parking is quasi ontoereikend geworden.
Een integraal onderdeel van de herinrichting stationsomgeving Haacht-station, is dan ook het
aanbieden van een ruime parkeercapaciteit indien mogelijk aan weerszijden van de spoorweg.
Spoorwegtunnel
Hoewel aanvankelijk aan een tunneloplossing werd gedacht, waarbij de tunnel in een lusvorm, ten
zuiden van de N21, onder het spoor werd geleid, werd deze optie uiteindelijk verlaten, omwille van:
− de aansnijding van het bijzonder gevoelige gebied ten oosten van de spoorlijn en ten zuiden van de
N21
− de, reeds in aanbouw zijnde, brandweervoorpost
− de herinrichting van de stelplaats van De Lijn op zeer korte termijn (2005) met volledige inname van
het beschikbare terrein.
Bijgevolg werd gezocht naar een tunneloplossing zowel in als ten noorden van de N21.
Een tunnel in de N21 blijkt quasi uitgesloten omwille van ontsluiting van de brouwerij, de stelplaats van
De Lijn als de brandweervoorpost. Dit heeft geresulteerd in een aantal varianten ten noorden van de
N21, waarbij het hellingpercentage varieert tussen de 6-8% met navenante consequenties voor de
innamen/onteigeningen van gronden/woningen.
Het betreft volgende varianten:
− scenario 1: boog ten noorden van de N21 (industriegebied, in eigendom van de brouwerij)
− scenario 2: tunnel quasi in verlengde van huidige N21
− scenario 3: tunnellus ten zuiden van de N21. (woongebied, stelplaats en parking NMBS)
Op basis van de afwegingen besliste de stuurgroep van 11/06/2004, unaniem dat enkel een tunnel,
volgens ’n tracé in scenario 1, in aanmerking kwam. Positieve punten van dit scenario zijn:
− onteigeningen hebben hoofdzakelijk betrekking op zonevreemde woningen, gelegen op het
industriegebied;
− ontwikkelingen van De Lijn en de brandweer worden niet gehypothekeerd;
− Geen doorsnijding van kwetsbare gebieden.
Negatieve punten zijn:
− onteigening van 8 tot 10 woningen;
− minder gunstig hellingpercentage;
− krappe boogstralen
Uit een beperkt verder onderzoek van deze oplossing bleek tevens dat deze oplossing (scenario 1):
− een hoge kostprijs heeft;
− technisch niet realiseerbaar is omwille van het hoge grondwaterpeil;
− de bereikbaarheid van de woningen ten noorden van de spoorlijn in het gedrang komt.
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Om deze redenen wordt binnen dit onderzoek de optie voor de realisatie van een tunnel niet langer
meegenomen.
provinciaal fietsroutenetwerk
Het provinciaal fietsroutenetwerk selecteert de belangrijkste fietsverbindingen op bovenlokaal niveau.
Deze fietsverbindingen vormen een netwerk dat aansluit op de fietsroutenetwerken van enerzijds de
omliggende Vlaamse provincies en anderzijds ook afgestemd is op het fietsroutenetwerk dat in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest (Ravel-routes) werd uitgetekend.
Op deze fietsroutes wenst de provincie zeer goede fietspaden en fietsvoorzieningen uit te bouwen of te
verbeteren. De provincie zal samen met de betrokken gemeente en het Vlaamse gewest werk maken
van een spoedige realisatie van deze fietsroutes. Een subsidiereglement werd hiervoor uitgewerkt.
Er wordt een onderscheid gemaakt in functionele en recreatieve fietsroutenetwerken.
−
−
−
−

functionele fietsroute tussen Haacht en Kampenhout-Sas langs de N21;
functionele route van Haacht-station naar Wespelaar langs de Grote Baan;
alternatieve functionele fietsroute tussen Boortmeerbeek en Haacht-station langs de
Wespelaarsebaan;
recreatieve fietsroute langsheen de spoorlijn vanaf Wespelaar tot Boortmeerbeek

gemeentelijk mobiliteitsplan Haacht
Het mobiliteitsplan werd door de auditcommissie goedgekeurd op 14 september 1999.
Het beleidsplan voorziet het voorkeurscenario ter realisatie van duurzame mobiliteit met
planningshorizon 2010.
In 2004 is er eenmalig een jaarlijkse voortgangsrapportage gebeurd van het gemeentelijk
mobiliteitsplan. Sinds het opstellen van het mobiliteitsplan in 1999 is de gemeentelijke visie op
mobiliteit geëvolueerd onder invloed van interne en externe factoren. Dit heeft ertoe geleid dat de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) in haar vergadering van 16 juni 2008 bij het uitvoeren van
de sneltoets tot het besluit kwam, dat alle actoren weliswaar nog achter het beleidsscenario van het
mobiliteitsplan staan, maar dat het plan zelf toe is aan een verbreding en verdieping van een aantal
welbepaalde thema’s (spoor 2). De volgende thema’s zijn geselecteerd:
− Beleidsplan Openbaar vervoer
− Wegencategorisering
− Parkeerbeleidsplan
De doorstromingsproblemen door de filevorming die optreedt tussen de rotonde met de ZoellaanJennekensstraat en de rotonde van Kampenhout-Sas langsheen de N21 van het openbaar vervoer
worden in het beleidsplan erkend.
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De spoorwegovergang ter hoogte van Haacht-Station wordt daarbij aangeduid als een belangrijke
bottleneck. Er wordt gesteld dat met een ongelijkvloerse kruising van de N21 met de spoorweg de
doorstroming verbeteren zal. De doorstroming zal eveneens verbeteren door het aanleggen van een
bijzonder overrijdbare bedding of busstrook in de Stationsstraat tussen Haacht-station en de
Jennekensstraat
schoolomgeving Haacht-station
Vanuit de gemeente Haacht werd recent een module 10 opgestart voor de herinrichting van de N21 ter
hoogte van de schoolomgeving te Haacht-station. Daarnaast werd een module 13 ondertekend voor het
voorzien van fietspaden in deze omgeving. Op basis van beide projecten zal de N21 vanaf de Oude
straat tot aan het kruispunt met de Wespelaarsebaan - Grote baan heringericht worden. Het
ontwerpvoorstel dat opgemaakt werd, werd al twee keer besproken in een gemeentelijke
begeleidingscommissie (22 maart en 15 mei 2007). Op 3 juli werd het voorgelegd aan de provinciale
auditcommissie.
Belangrijk voor de inrichting van de N21 is het dwarsprofiel dat in dit centrumgebied voorgesteld wordt.
Het betreft:
− 2x1 rijstroken, zonder middenberm
− aanliggend verhoogde fietspaden van 1.75 m. aan weerszijden van de weg
− aanliggende verhoogde voetpaden van 1.50 m aan weerszijden van de weg
Er wordt tevens voorgesteld om aan de oostzijde van de N21 langsparkeren te voorzien gekoppeld aan
een groenstructuur.
Het ontwerp van de stationsomgeving wordt afgestemd op deze inrichtingsvoorstellen zodat er een
eenheid bestaat van aanleg van de N21 van aan Kampenhout-Sas tot aan de rotonde te Haacht.
kruispunt Wespelaarsebaan - Grote Baan
In het kader van het zwarte puntenprogramma zal het kruispunt heringericht worden. Momenteel ligt
een ontwerpvoorstel voor welke voorziet in een lichtenregeling.
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6

Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
6.1

visie en concepten

In de visievorming rond de stationsomgeving wordt een kader en draagvlak voor de concrete projecten
opgemaakt. Een ‘sturend’ kader biedt een houvast, bewaakt de essentie en zet betrouwbare krijtlijnen
uit. Het vertrekt van een duidelijke diagnose waarin sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen
naar voren komen. Het maakt alternatieve scenario’s bespreekbaar en weegt alternatieven af op grond
van probleemstellingen, zienswijzen en beleidskeuzen. De open visie zet enkele krachtige lijnen uit,
inspireert en stuurt, maar laat heel wat zaken nog open, kan inspelen op onverwachte kansen en stelt
bij op grond van projectervaringen in het projectgebied. De visievorming is opgebouwd uit een aantal
structurerende ruimtelijke concepten die betrekking hebben op de ruimtelijke en verkeersstructuur van
het projectgebied.
In functie van zijn erkenning als regionaal station en de betekenis hiervan voor Haacht en zijn ruimere
omgeving, wordt het station van Haacht opgewaardeerd. Deze opwaardering heeft tot doel:
− versterken van de relatie van het station met zijn ruimere omgeving
− het optimaliseren van het openbaar vervoersknooppunt
− uitbouw van een kwalitatieve stationsomgeving
− verdichting van de stationsomgeving
Belangrijk hierbij is dat bij deze opwaardering rekening gehouden wordt met het schaalniveau van het
station en de draagkracht van de ruimte.
Om de functie van de spoorlijn als hoofdspoorlijn voor het goederenvervoer en de N21 als secundaire
weg type II te optimaliseren worden beide losgekoppeld van elkaar. De inrichting van een
ongelijkgrondse kruising is hiervoor noodzakelijk.

6.1.1

poort tot Haacht(-station)

De stationsomgeving van Haacht dient uit te groeien tot een ontvangstruimte voor de bewoner en
bezoeker van Haacht en de ruimere omgeving. Dit vereist niet alleen een opwaardering van de
stationsomgeving op zich maar tevens het verduidelijken en vormgeven van de relaties met haar
omgeving.

6.1.2

stationsomgeving als schakel tussen de tweeledige structuur

De van oudsher aanwezige tweeledige structuur, met name de belangrijke groenstructuur van de
Leibeekvallei in het noorden en de bebouwde structuur van de kern Haacht-station in het zuiden, wordt
als een kwaliteit ervaren en dient verder versterkt te worden. De stationsomgeving dient hierbinnen
uitgebouwd tot een schakel die beiden met elkaar verbindt. Om deze schakelfunctie te vervullen dient
het projectgebied een duidelijke eigen identiteit te krijgen met een herkenbaar ‘gezicht’ naar de
omgeving.
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Om de tweeledige structuur binnen de stationsomgeving te versterken moet vormgegeven worden aan:
- de groene poort ten noorden van de sporen: de ontwikkelingen zijn hier minder
dynamisch en met respect voor de vallei. De materialisatie speelt hier een belangrijke rol:
het ingroenen van de parking aan de noordzijde, het voorzien van een groene afwerking
richting Leibeekvallei (VEN) en het landschappelijk aanleggen van de waterbuffer;
- de dynamische poort ten zuiden van de sporen: de ontwikkelingen zijn hier dynamischer
en kernversterkend. Het is hierbij belangrijk om de centrumfunctie van de
stationsomgeving terug op te laden door bijkomende activiteiten te voorzien op en
rondom het stationsplein (tavernes, krantenkiosk, fietsherstelplaats, skate-accommodatie,
...).

6.1.3

verdichte stationsbuurt

Aansluitend bij de goede bereikbaarheid en zijn functie als poort tot Haacht dient deze omgeving verder
verdicht te worden. Het betreft enerzijds een ruimtelijke verdichting, met name deze van de bebouwing
en anderzijds een verdichting van de functies. Deze verdichting draagt tevens bij aan de versterking van
de eigen identiteit van de stationsomgeving. De verdichting dient te gebeuren in overeenstemming met
het bovenvermelde tweeledige structuur en rekening houdend met de draagkracht van het gebied.

6.1.4

stationsomgeving als transferium

Naast de relaties met haar omgeving verdienen ook de relaties die intern ontstaan binnen de
stationsomgeving de nodige aandacht. De interne uitwisselingen, eigen aan deze plek, dienen
geoptimaliseerd. Het betreft enerzijds het verbeteren van de overstap tussen de verschillende
vervoersmodi en anderzijds het opwaarderen van de ruimte als verblijfsruimte op zich.

6.1.5

N21: vlotte doorstroming

Het knooppunt tussen de spoorlijn en de N21 dient geoptimaliseerd zodat beide zich naar hun
gewenste functie verder kunnen ontwikkelen. Er dient hierbij in het bijzonder gezocht naar het
optimaliseren van de doorstroming van het openbaar vervoer en de fietsers op de N21.
De N21 dient herkenbaar te zijn als hoofdrichting. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de weg zelf
en de kruispunten met andere wegen.
Ongeacht de maatregelen die genomen worden om de doorstroming te garanderen, dienen de
aanpalende functies steeds bereikbaar te blijven.
Volgende elementen dragen hiertoe bij:
- aanleg van een ongelijkvloerse kruising;
- vrije busbaan vanaf rotonde te Haacht tot de zuidelijke aansluiting op de
stationsomgeving;
- aansluiting van wegen op de N21 via kruispunten (geen rotondes);
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-

6.1.6

comfortabele fietspaden langs de N21 met een doorsteek onder de sporen ter hoogte van
het stationsplein;
doseerlichten ter hoogte van het stationsplein om een vlotte doorstroming ter hoogt van
de dorpskern te garanderen en te verhinderen dat de filevorming ter hoogte van
Kampenhout-Sas toeneemt.

strategische positie brouwerij Haacht

De brouwerij Haacht dient zich binnen deze omgeving duidelijker te positioneren. Het betreft enerzijds
de versterking van de toegang van de brouwerij op de N21 wat tevens de verkeersveiligheid op deze
plek verbetert. Anderzijds dient de brouwerij een adres te krijgen binnen de stationsomgeving die als
poort functioneert voor Haacht en haar ruimere omgeving. Zij kan bijdragen aan de ontwikkeling van de
identiteit van deze strategische plek.

Deze ruimtelijke concepten vormen de uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Ze worden opgenomen in het verordend deel van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
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7 scenario's
Binnen bovenstaande visie en ruimtelijke concepten werden binnen het project voor de
stationsomgeving van Haacht verschillende scenario’s voor de inrichting onderzocht. De beschrijving en
vergelijking van de scenario’s is terug te vinden in het rapport ruimtelijke visievorming als bijlage. Hierin
wordt ook de tracé-keuze voor de ongelijkvloerse kruising onderbouwd.
Er wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op het voorkeurscenario van 2008. Nadien worden de
krachtlijnen uit de inrichtingsstudie voor de stationsomgeving opgemaakt door het studiebureau
Stramien besproken.

7.1

Voorkeurscenario 2008

Binnen het project voor de stationsomgeving van Haacht werd een voorkeurscenario uitgewerkt. Dit
voorkeurscenario vormde de basis voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat op 30 mei 2008
werd voorgelegd op een plenaire vergadering en dewelke ook als basis werd meegegeven aan de
kandidaat-ontwerpers voor de inrichtingsstudie binnen de procedure van Open Oproep.
Een belangrijke opmerking bij dit scenario is dat het geldt als voorkeurscenario van 2008. Onder andere
op basis van gewijzigde inzichten tijdens de opmaak van de inrichtingsstudie door Stramien werd dit
scenario op een aantal punten bijgesteld.
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Het gaat om:
- de toegankelijkheid binnen de stationsomgeving:
fiets- en voetgangerstracé;
tracé voor personen met een beperkte mobiliteit;
pendelverkeer;
toegang elektriciteitscentrale;
- de inrichting van de pendelparking;
- de overgang naar het VEN-gebied (groene poort);
- de waterbuffering;
- de bebouwing.

7.2

Inrichtingsstudie Stramien

De ruimtelijke concepten en het voorkeurscenario voor de stationsomgeving zoals hierboven
beschreven dienden als basis voor de opmaak van een ontwerp van provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan dat op 30 mei 2008 voorgelegd werd tijdens een plenair overleg .

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (versie mei 2008)

In het bovenvermelde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd een zone 'stationsomgeving Haacht’
afgebakend waarvoor een samenhangende aanpak vooropgesteld wordt. De zone omvat het
stationsplein met aansluitend deze delen van de N21 die door de herinrichting van de stationsomgeving
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hun functie als secundaire weg verliezen, de pendelparking en de N21 met inbegrip van de overbrugging
en de overgang naar de kern Haacht-Station in het zuiden en het VEN-gebied in het noorden.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan legde daarom de opmaak van een inrichtingsstudie op bij
iedere stedenbouwkundige aanvraag binnen deze zone. Deze inrichtingsstudie wordt beschouwd als
een informatief document dat een beeld geeft van de volledige inrichting van de zone
‘stationsomgeving Haacht’ en waarin door de aanvrager wordt aangetoond hoe de beoogde aanvraag
past binnen de uitgangspunten voor de stationsomgeving:
1.

Poort tot Haacht(-station)

2.

Stationsomgeving als schakel tussen de tweeledige structuur

3.

Verdichte stationsbuurt

4.

Stationsomgeving als transferium

5.

N21: vlotte doorstroming

6.

Strategische positie brouwerij Haacht.

Binnen het project voor de stationsomgeving van Haacht werd beslist om via de procedure van de Open
Oproep reeds vorm te geven aan deze samenhangende visie door het opstellen van een
inrichtingsstudie. De gemeenteraad van Haacht mandateerde daarom op 26 mei 2008 de Vlaamse
Bouwmeester om deze opdracht op te nemen in de procedure van de Open Oproep teneinde een
kwalitatieve selectie van ontwerpers te bewerkstelligen.
In december 2009 werd de opdracht aan het studiebureau Stramien gegund. Midden 2012 werd de
opdracht uitgebreid om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de stelplaats bij herlokalisatie te
onderzoeken.
Deze inrichtingsstudie zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan deputatie tegen de goedkeuring van
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in het
toelichtend gedeelte bij de stedenbouwkundige voorschriften voor de zone ‘stationsomgeving Haacht’
vermeld worden dat ‘een door de deputatie goedgekeurde inrichtingsstudie kan worden beschouwd als
de gevraagde inrichtingsstudie’. Met andere woorden: iedereen die binnen de zone ‘stationsomgeving
Haacht’ een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, kan ofwel zelf een inrichtingsstudie opmaken
waarin ze aantoont hoe de beoogde aanvraag past binnen de uitgangspunten voor de stationsomgeving
ofwel beroep doen op de goedgekeurde inrichtingsstudie opgemaakt binnen het project voor de
stationsomgeving van Haacht.
Het is belangrijk om op te merken dat de inrichtingsstudie die wordt opgemaakt binnen het project voor
de stationsomgeving van Haacht en ter goedkeuring aan de deputatie zal worden voorgelegd slechts
één van de mogelijke invullingen voor de stationsomgeving is. Het is bijgevolg niet de inrichtingsstudie,
maar het zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de stationsomgeving die binnen het ruimtelijk
uitvoeringsplan zijn vertaald. Het ruimtelijk uitvoeringsplan behoudt zo haar flexibiliteit om te kunnen
inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis en inzichten.
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Omdat iedereen die binnen de zone ‘stationsomgeving Haacht’ een stedenbouwkundige vergunning
aanvraagt beroep kan doen op een door deputatie goedgekeurde inrichtingsstudie worden hieronder
de krachtlijnen van de inrichtingsstudie van Stramien (‘lijnen lezen in het spoorlandschap’) vermeld.
Ruimtelijke concepten
CONCEPT 1

Station en viaduct: twee blikvangers voor een nieuwe ruimte

Het nieuw te bouwen viaduct wordt in de toekomst erg beeldbepalend voor de hele stationsomgeving.
Uit het gekozen tracé vloeit vanzelf een gebogen vorm voort, het dynamische verkeerskarakter kan nog
versterkt worden door bijzondere aandacht te besteden aan de vormgeving, materiaalkeuze en
detaillering van deze constructie.
Om de centrale rol van het station te onderlijnen, in wisselwerking met het viaduct, is de opwaardering
van dit gebouw op termijn sterk aan te bevelen. Een expliciete vorm die verwijst naar het viaduct en er
qua schaal mee in verhouding staat, maakt dat de beide constructies samen de blikvangers vormen van
deze nieuwe omgeving.
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CONCEPT 2

Steenweg en spoorlijn: twee hoofdrichtingen als ontwerplijnen

De rechtlijnigheid van de steenweg en het verre perspectief langs de spoorlijn vormen de twee
hoofdrichtingen van de infrastructuur in deze omgeving. Het ontwerp ent zich op deze beide richtingen
om, in combinatie met de vloeiende lijnen van de vernieuwde stationsluifel en het viaduct, toch een
zekere rust te bewaren in het geheel.
Voor de steenweg betekent dit een zeer zorgvuldige uitlijning van het nieuwe profiel, in combinatie met
een zekere verticale lineariteit in bebouwing, groen en verlichting. Op het stationsplein wordt zowel de
inrichting van de publieke ruimte als de inpassing van nieuwe bebouwing voorzien, vertrekkend vanuit
de evenwijdigheid met de spoorlijn.
CONCEPT 3

Geen plein met wanden, maar open perspectieven
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Voor de verdere ontwikkeling van het ‘stationsplein’ van Haacht, wordt niet vertrokken van een klassiek
stedelijk patroon met een plein als publieke ruimte, afgebakend door vier wanden. Dergelijk plein heeft
over het algemeen slechts enkele visuele linken met de omgeving via de straten die er op uitkomen.
Hier past eerder een open concept.
Hier wordt de ruimte aan de ene zijde afgebakend door de lineaire bebouwing aan de overzijde van de
steenweg, aan de andere kant door de brug. Aan beide zijden zijn de doorkijken naar het achterliggende
landschap en de perspectieven naar de wijdere omgeving essentieel, tussen de gebouwen door, onder
de brug en langs het spoor.
CONCEPT 4

Perrons als basispatroon voor de hele stationsomgeving

Het ‘perron-concept’ beoogt de creatie van een leesbare stationsomgeving: evenwijdige stroken,
parallel aan het spoor, structurerend zowel voor de bebouwing als in de publieke ruimte, voor de trein
en de bus. De opeenvolging ervan houdt een zekere gradatie in, met de treinperrons als ‘snelste’ en de
‘tragere’ evenwijdig hiermee.
Dit perronconcept wordt doorvertaald naar de extra infrastructuur en de hele inrichting van de plek.
Liften en trappen voor een toegankelijk station, luifels, de fietstunnel, fietsstallingen, kiss-and-ridestroken en parkings, alles wordt uitgelijnd vanuit dit concept. Ook de mogelijke nieuwe ontwikkelingen
bij de herlokalisatie van de stelplaats van de Lijn volgen dit concept.
CONCEPT 5

Koppen aan de steenweg, gradatie in de bebouwde perrons
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Voor elk van de nieuw voorziene bebouwingsstrips parallel aan de spoorlijn, wordt een bijkomend
accent voorgesteld, telkens gesitueerd aan de kop van de nieuwe strip. Bestaande markante bebouwing
wordt zo geïntegreerd, tegelijk ontstaat een bepaald ritme langs de steenweg, dat mee het rechtlijnige
perspectief ervan mee markeert.
Bij de verdere invulling van deze bebouwing geldt een zelfde gradatie, met de grootste dynamiek aan
het station zelf en ter hoogte van het gebouw van de buurtspoorwegen.
CONCEPT 6

Gradatie levendige zuidzijde naar groene noordzijde

De combinatie van deze verschillende basisconcepten blijft uitgaan van het belang dat gehecht wordt
aan het ‘open karakter’ van deze toch vrij landelijke omgeving. De gradatie die in de verschillende
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deelconcepten wordt ingebouwd (sneller-trager, meer of minder dynamiek, meer of minder
bebouwing), tekent en versterkt ook het geheel.
De geleidelijke overgang komt het sterkst tot uiting in de verdere materialisatie van het groenconcept.
De bestaande tweedeling tussen een meer dynamische zuidzijde en een rustigere groene noordzijde
met de overgang naar het natuurgebied wordt genuanceerd. Belangrijk is dat de link met het
groengebied voelbaar blijft tot in de stationsomgeving.
Inrichtingsstudie
Bovenstaande concepten werden vertaald in een inrichtingsplan. Zoals reeds eerder aangegeven is het
één van de mogelijke invullingen die aan deze concepten gegeven kan worden. Varianten zijn mogelijk.

Hierna worden de grote lijnen van de inrichtingsstudie toegelicht en worden deze gekaderd binnen de
hiervoor opgenomen planningscontext.
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Tracé N21
Het tracé van de N21 wordt geoptimaliseerd in functie van de selectie als secundaire weg type II volgens
het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De functionele fietsverbinding langs de N21 wordt binnen
de stationsomgeving ingepast.
−

Het tracé van de N21, met inbegrip van de viaduct, refereert naar het voormalige tracé van de
tramlijn die de verbinding vormde tussen Brussel en Haacht. Na de opheffing van de
tramverbinding in 1969 werd dit tracé opgebroken. Door het voorzien van deze ongelijkgrondse
kruising kan de verzamelfunctie die de N21 als secundaire weg type II heeft, hersteld worden.
Ten aanzien van het tracé zoals vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2008 werd het
tracé enkele 10-talle meters naar het westen opgeschoven door de aanwezigheid van een piloon
van Elia.

−

Door het voorzien van een ongelijkgrondse voetgangers- en fietsverbinding kan ook de overweg
afgeschaft worden. Hierdoor kan de spoorlijn als onderdeel van het hoofdspoorwegennet voor het
goederenvervoer, zoals opgenomen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, verder uitgebouwd
worden.

−

Om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen wordt daarnaast een vrije busbaan
ingericht vanaf de rotonde met de Jennekesstraat tot aan de aansluiting met de stationsomgeving,
zuidelijk van de spoorlijn. Ter hoogte van deze laatste wordt een halte ingepast die de
stationsomgeving bedient.
Binnen het profiel van de N21 noordelijk van de spoorlijn wordt eveneens een
dubbelrichtingsfietspad ingepast dat aansluit bij de bebouwde zijde. Omwille van de functie van de
weg en de verkeersintensiteiten wordt dit vrijliggend aangelegd.
Het voorzien van deze bijkomende infrastructuur heeft een verbreding van de rijweg en dus een
aanpassing van de grenslijn van het VEN-gebied tot gevolg.

−

Aangaande de fietsstructuur wordt de voorkeur gegeven om deze op het huidige tracé van de N21
te behouden en bijgevolg een volwaardige fietstunnel (1) te voorzien ter hoogte van het
stationsplein. Ter hoogte van de treinperrons zal er een tweede tunnel (2) voor de reizigers en
voetgangers ingericht.
Deze fietsstructuur zal ook dienst doen als helling voor personen met een beperkte mobiliteit. De
helling zal bestaan uit 2 stroken van 2,5m: 1 strook voor de fietsers (hoge snelheid) en 1 strook voor
de personen met een beperkte mobiliteit (lage snelheid). Dit draagt bij tot het verbeteren aan de
relatie tussen beide delen van de stationsomgeving en de verbinding met het centrum van de kern
Haacht-Station. Omwille van de noodzakelijk lengte en de beperkte ruimte ter hoogte van het
stationsplein wordt in de inrichtingsstudie van Stramien de helling aan de westzijde van de ‘oude’
N21 ingepland.
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Deze voorziening kadert tevens in de selectie van Haacht als herkomststation in het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant waar specifieke aandacht wordt gevraagd voor reizigers met een
handicap. Door deze voorziening is de aanleg van een fietspad op de viaduct niet noodzakelijk.

TUNNEL 1

2
1

TUNNEL 1
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TUNNEL 2

TUNNEL 2
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Toegankelijkheid
De stationsomgeving wordt ingericht om zijn functie als regionaal herkomststation, zoals opgenomen in
het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, waar te maken. De verdichting, intensivering van het
ruimtegebruik, een verbetering van de belevingswaarde van de stationsomgeving en een doelgerichte
verbetering van het voor- en natransport kaderen hierbinnen. Binnen het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen worden deze ontwikkelingsperspectieven eveneens naar voor geschoven voor
stationsomgevingen.
-

Vanop de N21 wordt de stationsomgeving rechtstreeks ontsloten. Vanaf deze aansluiting wordt het
verkeer naar de pendelparking in het noorden en de activiteitenzone in het zuiden (kiss&ride,
voorpost van de Brandweer, …) zo snel mogelijk afgeleid.

-

Aansluitend bij de prognoses tot 2017 wordt noordelijk een pendelparking voorzien met 300
langparkeerplaatsen, 6 plaatsen voor mindervaliden en 2 taxiplaatsen. Daarnaast dienen 10
plaatsen voor kortparkeren ingepast. Aan de noordzijde wordt hiertoe een zone voor kiss & ride
geïntegreerd in dit deel van de parking dat het meest aansluit bij het station. Voor de zuidzijde sluit
deze aan op de N21. Er werd geopteerd voor een concentratie van de parkeerplaatsen aan de
noordzijde voor een optimalisatie van de capaciteit en omdat het grootste aandeel van de reizigers
en autogebruikers afkomstig zijn van de kernen noordelijk van de spoorlijn (Keerbergen, Haacht).
Op of aansluitend bij het stationsplein worden 600 fietsparkeerplaatsen voorzien.
Deze voorzieningen zijn noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het regionaal station als
herkomststation zoals opgenomen in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.

-

In de inrichtingsstudie wordt de pendelparking niet gezien als louter een verhard parkeervlak. Om
de groene poort tot de stationsomgeving te benadrukken is de materialisatie van de parking als
groene parking aangewezen.
De pendelparking wordt zoveel mogelijk tegen de sporen geconcentreerd om op deze wijze zo ver
mogelijk uit de Leibeekvallei te blijven. Daarnaast is de oude opgehoogde trambedding een tweede
bepalende factor bij de inrichting van de parking. Gezien deze bedding door de ophoging weinig
waarde heeft als VEN wordt de parking op deze bedding voorzien. Het deel dat niet in gebruik zal
genomen worden, zal afgegraven worden en ingericht worden als VEN. Door de afgraving ontstaat
bovendien een duidelijke grens tussen de pendelparking en het VEN-gebied.

-

Het huidige tracé van de N21 wordt aansluitend bij het stationsplein ingericht als onderdeel van het
stationsplein. Zuidelijk van de spoorweg takt deze omgeving rechtstreeks aan op de N21. Hier is een
oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers een bijzonder aandachtspunt.
Noordelijk van de spoorlijn krijgt het huidig tracé de functie van woonerf voor de woningen aan de
Stationsstraat. Dit betekent voor deze woningen een opwaardering van de woonomgeving.
Het verschil in karakter sluit bovendien aan bij het concept van de groene en dynamische poort.

-

De ruimte noordelijk van het 'gebouw van de buurtspoorwegen' en zuidelijk van de taverne Den Ast
wordt ingericht als stationsplein. Hierbij worden de bestaande waardevolle gebouwen (cfr. gebouw
van de buurtspoorwegen, voormalig café Ijzerweg) geherwaardeerd.
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Beide pleindelen worden, inclusief de perrons, ingericht als een samenhangende openbare ruimte.
De verbetering van de belevingswaarde van de stationsomgeving past in het beleid voor
stationsomgevingen zoals opgenomen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.
-

Beide delen van het stationsplein worden fysiek met elkaar verbonden door een fietsers- en
voetgangerstunnel. Door beide te combineren, kan voorzien worden in een bredere tunnel die de
relatie tussen beide delen versterkt.
Zoals al aangehaald, sluit de fietstunnel aan op het tracé van de huidige N21. Hier wordt een
dubbelrichtingsfietspad doorgetrokken onder de spoorweg als de functionele fietsverbinding. De
optie om deze fietsverbinding te voorzien op de viaduct wordt niet meegenomen omwille van het
omrijeffect, de sterke helling en de hoogte die overbrugd moet worden.
De fiets- en voetgangerstunnel wordt ruimtelijk geïntegreerd in de stationsomgeving.

-

De recreatieve fietsverbinding wordt in de stationsomgeving ingepast door deze ter hoogte van de
parking tot tegen de perrons te brengen. Ook op het stationsplein wordt deze verbinding,
aansluitend bij de perrons, behouden. De aansluiting van deze fietsverbinding met de
onderdoorgang onder de sporen dient verzekerd te worden.

Stationsomgeving - bebouwing
Aansluitend bij de strategische positie en de behoefte die vastgesteld werd binnen de gemeentelijke
woonbehoeftestudie wordt een verdichting van de stationsomgeving op maat van Haacht –Station
vooropgesteld.
-

Omwille van de strategische ligging aan dit regionaal knooppunt worden meerdere activiteiten
toegelaten in de stationsomgeving. Door het invoeren van een functionele mix binnen het gebied
ontstaat een interactie tussen de verschillende activiteiten waardoor de functies onderling
versterkt worden en een levendige ruimte ontstaat. Daarnaast is een continuïteit in de activiteiten
doorheen de tijd noodzakelijk zodat ook de sociale veiligheid steeds gewaarborgd wordt.
Mogelijke activiteiten binnen het gebied zijn spoorgerelateerde activiteiten, openbare nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten, wonen en
openbare groene en verharde ruimten. Ook aan het wonen verwante voorzieningen zoals
kleinschalige detailhandel, horeca, kleine bedrijven, private nutsvoorzieningen en diensten, sociaalculturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen zijn mogelijk voor zover ze verenigbaar zijn met
de onmiddellijke omgeving en haar draagkracht en rekening houdend met de gewenste tweeledige
structuur binnen de stationsomgeving.
Binnen deze bestemmingen kan de huidige invulling van activiteiten behouden blijven – met
uitzondering van de stelplaats van De Lijn - doch wordt ook ruimte geboden naar een verdere
verdichting van deze omgeving.

-

In de inrichtingsstudie van Stramien worden deze activiteiten geordend volgens het ‘perronconcept’. Dit concept structureert de bebouwing tot een leesbare omgeving.
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De bebouwing(strips) of perrons worden parallel aan de spoorlijn (treinperrons) voorzien. Om het
oude tracé van de steenweg te benadrukken wordt op de kop van elke bebouwingstrip een accent
voorzien door nieuwe bebouwing of door bestaande markante bebouwing te integreren: gebouw
van de buurtspoorwegen, café ‘den Ast’, …
Het inrichtingsplan voorziet in een gradatie in de invulling van de perrons: hoe dichter bij de sporen
hoe groter de dynamiek. Bovendien is er een verschil tussen de noord- en de zuidzijde van de
sporen met de grootste dynamiek ten zuiden van de sporen. De invulling zoals voorgesteld in de
inrichtingsstudie is één van de mogelijke invullingen.

2 voorbeelden: woonperron met accent op de kop
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2 voorbeelden: perron ‘buurtspoorwegen’: horeca, kleine bedrijven, …
voorbeeld perron ‘café den Ast’: luifel met flexibele invulling: winkeltjes, fietsenstalling, …

-

Zoals hierboven aangegeven is er een verschil tussen de groene poort ten noorden van de sporen
en de dynamische poort ten zuiden van de sporen. Dit uit zich ook in de bouwhoogte. Ten noorden
van de sporen wordt de bouwhoogte bewust beperkt omwille van de ligging aansluitend bij het
openruimtegebied: 2 bouwlagen. Op de koppen zijn 3 bouwlagen toegelaten.
De ongelijkvloerse kruising is grensstellend voor de bebouwing.

-

Voor de stationsomgeving ten zuiden van de sporen worden omwille van de directe aansluiting bij
de kern Haacht-Station drie bouwlagen toegelaten.

VEN-gebied
− Noordelijk van de spoorweg vormen de ongelijkvloerse kruising en de pendelparking een grens aan
de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de stationsomgeving. De ongelijkvloerse kruising is
bepalend voor de bebouwing: ten oosten ervan is geen bebouwing toegelaten. De pendelparking
wordt – zoals hierboven beschreven – zo dicht mogelijk tegen de sporen aangelegd binnen de
contour van de oude trambedding. Wat van de trambedding niet door parking in gebruik wordt
genomen, wordt afgegraven (zie profiel A-A’). Hierdoor wordt, zoals opgenomen in het ruimtelijk
structuurplan Haacht, een duidelijke grens gesteld vanuit de woonkern Haacht-Station ten opzichte
van de openruimtecorridor die gevormd wordt door de Leibeekvallei.
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De inname van het VEN-gebied wordt gecompenseerd door realisatie van het VEN-gebied: het
afgraven en het realiseren van VEN op de oude trambedding en het realiseren van VEN op de
parking van de hondenschool. Het gebied wordt opnieuw ingericht volgens de kenmerken van het
valleigebied. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die tussen de
verschillende betrokken actoren afgesloten wordt.
−

De loop van de Leibeek wordt verlegd naar het noorden van het waterbekken van Aquafin. Zo
wordt de Leibeek maar één keer gekruist door de N21. Er zal een volwaardige fauna- en
florapassage voorzien worden. Dit zal ook deel uitmaken van de bovenvermelde
samenwerkingsovereenkomst.

−

Binnen de zone ‘Stationsomgeving Haacht’ wordt ook ruimte voorbehouden voor waterbuffering.
Deze kunnen de vorm aannemen van grachten of ruimere waterbekkens.

Brouwerij
De brouwerij Haacht is een historisch gegroeid bedrijf. De werking van het bedrijf wordt
geoptimaliseerd. Het belang dat de site heeft als landschappelijk baken wordt meegenomen in het
ruimtelijk uitvoeringsplan.
−

Omwille van het behoud van de bestaande wand aan de zuidelijke pleinzijde voorziet het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in een ruil van het woongebied dat volgens het gewestplan
gelegen is binnen de bedrijvenzone met het industriegebied dat aansluit bij de stationsomgeving.
Op deze wijze kan de brouwerij zich intern optimaliseren en worden de huidige woningen gelegen
aan de stationsomgeving behouden.

−

Binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt eveneens de zichtrelatie op de
monumentale gebouwen van de brouwerij veilig gesteld en wordt het behoud van de
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cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die binnen deze zone gelegen zijn (met name de
voormalige meesterwoning en de muur) vooropgesteld. Dit sluit aan bij de selectie van de
brouwerij als landschappelijk baken in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en het belang
dat op gemeentelijk niveau aan dit historisch gebouwencomplex gehecht wordt (selectie als baken
in het ruimtelijk structuurplan Haacht en als markant gebouw in het ruimtelijk structuurplan
Boortmeerbeek).
−

Om de leefbaarheid van de stationsomgeving veilig te stellen wordt een deel van de bedrijvenzone
afgebakend als zone voor beperkte bedrijvigheid. Binnen deze zone wordt de bouwhoogte beperkt.
Overige aspecten die hinderlijk kunnen zijn voor mens en milieu worden binnen de
milieuvergunning afgewogen op basis van de bestaande wetgeving.

−

De toegankelijkheid tot de brouwerij wordt verbeterd door de middelgeleider door te trekken tot
de huidige toegang. Ook hier functioneert deze ruimte enerzijds als opstelstrook voor het
vrachtverkeer van en naar de brouwerij en anderzijds als beveiliging van de oversteekbaarheid voor
fietsers en voetgangers. Dit laatste is zeker belangrijk daar de parking van het personeel en
bezoekers aan de overzijde van de N21 gelegen zijn.
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8 operationalisering van de gewenste ruimtelijke structuur
De juiste afbakening van de perimeter van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en de wijziging van
het VEN-gebied vormt een eerste punt van dit hoofdstuk. Aansluitend wordt een beperkte toelichting
gegeven bij de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Als laatste worden
de op te heffen bepalingen weergegeven.

8.1

afbakening perimeter

De perimeter van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt bepaald door:
-

grenscorrecties die dienen te gebeuren ten opzichte van het VEN;

-

bestemmingswijzigingen ten opzichte van het gewestplan in het kader van de realisatie van het
project van de stationsomgeving van Haacht;

-

noodzakelijke verfijningen ten opzichte van het gewestplan in het kader van de realisatie van het
project van de stationsomgeving van Haacht.

Omwille van noodzakelijke verbreding van de N21 (vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, busbaan, …) valt
de noordelijke rand van de perimeter samen met de noordelijke grens van het VEN-gebied. Vanaf hier
dient de grens aangepast te worden.
De oostelijke rand van de perimeter wordt noordelijk van de spoorlijn gevormd door het tracé van de
N21, een perceel dat door het ruimtelijk uitvoeringsplan zal omgezet worden naar VEN-gebied en de
oude trambedding.
Zuidelijk van de spoorlijn wordt een logische grens gezocht waarbinnen de geplande ontwikkelingen
plaatsvinden. De grens wordt vastgelegd volgens de oude trambedding. Daarnaast wordt het tracé van
de N21 aangehouden met inbegrip van de percelen die voor deze aanleg onteigend moeten worden.
Omwille van de noodzakelijke planologische ruil binnen de eigendom van de brouwerij en het vrijwaren
van het woongebied dat hierbij aansluit, wordt een deel van dit bedrijventerrein meegenomen. De
grens wordt enerzijds bepaald door de grens van het woongebied en anderzijds een zone met beperkte
activiteit (diepte 30 meter) om de leefbaarheid van de stationsomgeving veilig te stellen.
Het voormalige tracé van de N21 wordt opgenomen als westelijke grens ten noorden van de spoorlijn,
met uitzondering van de zone noodzakelijk voor de aanleg van de ondergrondse fiets- en
voetgangerstunnel, de zone voor het verleggen van de Leibeekvallei en de parking van de
hondenschool.
De kaart met de perimeter van het ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen in de kaartenbundel.
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Ten opzichte van de perimeter van het VEN-gebied worden volgende aanpassingen in het ruimtelijk
uitvoeringsplan opgenomen:
-

'ontvenning'. Een beperkte strook van het huidige, noordelijke tracé van de N21 dient omgezet om
de verbreding van de weg mogelijk te maken. Aansluitend dient een omzetting te gebeuren ten
voordele van het nieuwe tracé van de N21 en de hierdoor ingesloten zone ‘stationsomgeving
Haacht’. Ook het waterbekken van Aquafin zal omgezet worden.

-

'realisatie VEN'. Sommige delen van het VEN-gebied zijn momenteel nog verhoogd aangelegd en
sluiten ook naar beplanting niet aan bij het VEN-gebied. Het betreft onder andere een perceel
aansluitend bij het huidige tracé van de N21 en de percelen begrepen binnen de oude
trambedding. Voor deze gebieden wordt een realisatie van het VEN in het ruimtelijk
uitvoeringsplan opgenomen. Ook de parking van de hondenschool wordt in het ruimtelijk
uitvoeringsplan opgenomen ter realisatie van VEN.

-

'aanmaak VEN' (planologisch). De parking van de hondenschool en een perceel aansluitend bij het
huidige tracé van de N21 zijn momenteel niet ingekleurd als VEN. Via het ruimtelijk uitvoeringsplan
zullen deze delen omgezet worden naar VEN-gebied (overdruk op de gewestplanbestemming
bosgebied).

-

'ecologische inrichting'. Bij de inrichting van de overige zones wordt veel aandacht besteed aan een
ecologische inrichting. Zo wordt de stationsparking herleid naar een groene parking en worden er
binnen de zone ‘stationsomgeving Haacht’ waterbekkens aangelegd ter compensatie van de
noodzakelijke ophogingen en verhardingen (rijweg).

-

‘verlegging Leibeek’. De loop van de Leibeek wordt verlegd naar het noorden van het waterbekken
van Aquafin. Zo wordt de Leibeek maar één keer gekruist door de N21. Er zal een volwaardige
fauna- en florapassage voorzien worden.

Omdat het wijzigen van de afbakening van VEN-gebied een Vlaamse bevoegdheid is, werd een
delegatiebevoegdheid gevraagd aan de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw. Op 20
oktober 2014 werd de planningsbevoegdheid naar het provinciebestuur van Vlaams-Brabant
gedelegeerd (zie brief als bijlage).
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8.2

toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften

De vertaling van de gewenste ruimte structuur naar stedenbouwkundige voorschriften resulteert in
volgende bestemmingszones:
-

stationsomgeving Haacht;

-

bedrijventerrein.

-

openbaar nut

Deze bestemmingszones fungeren als kader voor de verdere invulling van het gebied.
De mogelijkheden op het gebied van bestemming en inrichting van de zone ‘stationsomgeving Haacht’
zijn ruim. De ontwikkeling ervan wordt daarom afhankelijk gesteld van een inrichtingsplan. Er worden
op deze manier meer mogelijkheden gecreëerd voor de invulling van deze zone op lange termijn (zoals
eerder aangehaald). Op enkele plaatsen wordt de bestemming beperkt door middel van een overdruk:
overdruk ‘fiets- en voetgangerstunnel’ en overdruk ‘parkeerpark’. Daarnaast is er een overdruk
‘stelplaats’. Via deze laatste overdruk is het voor De Lijn nog mogelijk de stelplaats uit te baten tot het
einde van hun milieuvergunning (dd. 17 september 2019). Nadien geldt de bestemming zone
‘stationsomgeving Haacht’.
Het bedrijventerrein wordt ingenomen door de brouwerij Haacht en wordt op maat van deze functie en
zijn relatie met de omliggende zones bestemd en ingericht.
Tot slot komt het bestaande waterbekken van Aquafin in een zone voor openbaar nut te liggen.
Stationsomgeving Haacht
De toegelaten activiteiten binnen deze zone zijn spoorgerelateerde activiteiten, openbare nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten, wonen en
openbare groene en verharde ruimten. Ook aan het wonen verwante voorzieningen zoals kleinschalige
detailhandel, horeca, kleine bedrijven, private nutsvoorzieningen en diensten, sociaal-culturele
inrichtingen en recreatieve voorzieningen zijn mogelijk voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving en haar draagkracht en rekening houdend met de gewenste tweeledige
structuur binnen de stationsomgeving (groene en dynamische poort). In verband met de gewenste
tweeledige structuur leggen de stedenbouwkundige voorschriften voor de stationsomgeving ten
noorden van de sporen slechts 2 bouwlagen op met de mogelijkheid tot 3 bouwlagen ter hoogte van de
steenweg en ten zuiden van de sporen 3 bouwlagen. Daarnaast leggen de voorschriften ook de gradatie
in invulling op: hoe dichter bij de sporen en de kern Haacht-Station hoe groter de dynamiek (cfr.
personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten, kleinschalige detailhandel, horeca, kleine
bedrijven, …).
Binnen deze bestemmingen kan de huidige invulling van activiteiten behouden blijven – met
uitzondering van de stelplaats van De Lijn - doch wordt ook ruimte geboden naar een verdere
verdichting van deze omgeving.
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Bovendien kunnen binnen deze zone kunnen grachten en wachtbekkens ingericht worden ter
compensatie van de bijkomende verharding die bij uitvoering van het RUP gerealiseerd worden.
Het is belangrijk dat de stationsomgeving ontwikkeld wordt als een kwalitatieve ruimte die een sterke
interne samenhang vertoont en ingepast wordt in zijn ruimere omgeving. Daartoe is het noodzakelijk
dat er een globale inrichtingsstudie voor de gehele zone wordt opgemaakt, dat er richtlijnen in verband
met kwaliteitseisen voor de bestaande en nieuw op te richten gebouwen en inrichting van de publieke
ruimte en groenaanleg worden vastgelegd.
De inrichtingsstudie bevat minstens volgende aspecten met betrekking tot de als ‘stationsomgeving
Haacht' aangeduide zone:
− een plan op schaal 1/500 dat de gehele ordening van het gebied aangeeft;
− de functionele indeling van de verschillende onderdelen over de verschillende lagen en hun relatie
met de bestaande voorzieningen;
− de eventuele fasering van de ontwikkeling;
− uitspraken over het beheer van de zones of gebieden die na realisatie worden overgedragen aan de
overheid;
− hoe de inrichtingsstudie een antwoord biedt aan de uitgangspunten voor de stationsomgeving.
Een door de deputatie goedgekeurde inrichtingsstudie kan worden beschouwd als de gevraagde
inrichtingsstudie. Met andere woorden: iedereen die binnen de zone ‘stationsomgeving Haacht’ een
stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, kan ofwel zelf een inrichtingsstudie opmaken waarin ze
aantoont hoe de beoogde aanvraag past binnen de uitgangspunten voor de stationsomgeving ofwel
beroep doen op de goedgekeurde inrichtingsstudie opgemaakt binnen het project voor de
stationsomgeving van Haacht.
Het is belangrijk om op te merken dat de inrichtingsstudie die wordt opgemaakt binnen het project voor
de stationsomgeving van Haacht en ter goedkeuring aan de deputatie zal worden voorgelegd slechts
één van de mogelijke invullingen voor de stationsomgeving is. Het is bijgevolg niet de inrichtingsstudie,
maar het zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de stationsomgeving die binnen het ruimtelijk
uitvoeringsplan zijn vertaald. Het ruimtelijk uitvoeringsplan behoudt zo haar flexibiliteit om te kunnen
inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis en inzichten.
Parkeerpark
De overdruk wordt voorzien ten oosten van het tracé van N21 en voorziet in het bouwvrij houden van
deze zone. Deze zone kan enkel ingericht worden als parkeerpark. De inrichting als parkeerpark heeft
tot doel om het groengebied van de Leibeekvallei tot in de stationsomgeving te laten doordringen. Het
parkeerpark dient ook voor fietsers en voetgangers om visueel en functioneel de verbinding te leggen
tussen de stationsomgeving en het valleigebied. De inrichting als ‘parkeerpark’ wordt verkregen door
het schijnbaar verstrooid inplanten van parkbomen. Deze groenstructuur sluit nauw aan bij deze van
het VEN-gebied.
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Uiterlijk binnen het jaar nadat voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht is, wordt een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de verschillende betrokken partijen met afspraken
inzake de realisatie van het huidige en nieuw VEN-gebied op de percelen. De op te stellen
samenwerkingsovereenkomst dient de realisatie van het VEN-gebied te bewerkstelligen.
Fiets- en voetgangerstunnel
Deze zone wordt voorbehouden voor de realisatie van de fiets- en voetgangerstunnel.
Stelplaats
Deze overdruk maakt het voor De Lijn nog mogelijk de stelplaats uit te baten tot het einde van hun
milieuvergunning (dd. 17 september 2019). Nadien geldt de bestemming zone ‘stationsomgeving
Haacht’. Het uitbaten van een stelplaats is niet meer mogelijk.
Wegenis
Deze lijn geeft indicatief de as weer waarlangs de weg ingeplant moet worden met een maximaal
mogelijke afwijking van 5 m langs weerszijden van de as.
Bedrijventerrein
De zone wordt voorzien voor de werking en verdere uitbreiding van de activiteiten van de brouwerij
Haacht. Om dit te garanderen wordt de relatie tussen beide opgenomen als voorwaarde evenals het
verbod op een opdeling van het perceel.
Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijventerrein.
Bouwvrije zone
De zone wordt aangeduid als bouwvrije zone om het zicht op de historische gebouwen en bakstenen
schouw te behouden.
Visuele relatie
De op het plan aangeduide visuele relatie heeft tot doel de zichtrelatie van op de N21 naar de
kenmerkende gebouwen van de brouwerijsite te behouden.
Beperkte bedrijvigheid
Om de woonkwaliteit in de verdichte stationsbuurt die aansluit bij de brouwerij te garanderen wordt
een zone aangeduid waarbinnen een beperking geldt met betrekking tot de bouwhoogte
− .
Cultuurhistorisch waardevol erfgoed (muur en gebouw)
Deze bestemming heeft tot doel het cultuurhistorisch waardevol erfgoed te behouden.
Openbaar nut
Het waterbekken van Aquafin ligt in bosgebied. Via het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het herbestemd
naar zone voor openbaar nut.
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Overdruk Leibeek
De loop van de Leibeek wordt verlegd naar het noorden van het waterbekken van Aquafin. Zo wordt de
Leibeek maar één keer gekruist door de N21. Er zal een volwaardige fauna- en florapassage voorzien
worden. Met deze overdruk (op de gewestplanbestemming bosgebied) wordt de realisatie aan het
ruimtelijk uitvoeringsplan gekoppeld.
Overdruk VEN
De parking van de hondenschool en een perceel aansluitend bij het huidige tracé van de N21 zijn
momenteel niet ingekleurd als VEN. Via het ruimtelijk uitvoeringsplan zullen deze delen omgezet
worden naar VEN-gebied (overdruk op de gewestplanbestemming bosgebied). Ook de realisatie ervan
wordt vastgelegd.
Overdruk realisatie VEN
Sommige delen van het VEN-gebied zijn momenteel nog verhoogd aangelegd en sluiten ook naar
beplanting niet aan bij het VEN-gebied. Het betreft onder andere een perceel aansluitend bij het
huidige tracé van de N21 en de percelen begrepen binnen de oude trambedding. Voor deze gebieden
wordt een realisatie van het VEN in het ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen.
Indicatieve wegenis
De aslijn voor het tracé van de N21 wordt vastgelegd. Van dit tracé mag maximaal 5 meter langs
weerszijden van de as afgeweken worden.
Recreatief fietspad
De ligging wordt hierbij vastgelegd.

8.3

Op te heffen bepalingen

Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de voorschriften van het VEN binnen de zone ‘Stationsomgeving Haacht’, de
zone ‘Openbaar nut’ en het gewestplan Leuven (KB 7 april 1977 en latere wijzigingen) opgeheven.
Volgende goedgekeurde niet-vervallen verkaveling wordt deels opgeheven:
• Loten 1A en 1B van de verkaveling nr. 1994/V/35, ref. 100.V.330 (goedgekeurd door de
gemeente Haacht dd. 20 maart 1995) en wijziging van de verkavelingsvergunning
(goedgekeurd door de gemeenteHaacht, dd. 29 januari 1996)
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9 Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets
moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem.
Er wordt hiervoor verwezen naar de project-MER voor de ongelijkvloerse kruising en de screening van
de milieueffecten van het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.

10 Ontheffing plan-MER
10.1 Beslissing dienst Mer
Het agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en Infrabel namen het initiatief tot opmaak van een
project-MER voor de ongelijkvloerse kruising (dossiercode PRMER-0752-GK). De reden hiertoe is dat
men een afdoende beslissing wenst te kunnen nemen inzake de afweging brug of tunnel en om het
milieuaspect volwaardig deel te laten uitmaken van het beslissingstraject. Dergelijk project is immers
niet van rechtswege project-MER-plichtig. Het is niet opgenomen in bijlage I of bijlage II van het besluit
van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
Doordat het voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rechtstreeks voortvloeit uit het project
(ongelijkvloerse kruising) en er dermate mee verbonden is, besloot de provincie Vlaams-Brabant de
milieueffectenonderzoeken van het provinciaal plan te laten uitvoeren op planniveau in het projectMER. Zo werden de milieueffecten van het plan op een systematische en wetenschappelijk manier
onderzocht, werd deze informatie op kwaliteit beoordeeld en kreeg via de terinzagelegging iedereen de
kans om in te spreken op het voorgenomen milieueffectenonderzoek van zowel plan als project.
Overeenkomstig artikel 4.3.3 § 3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid kan de administratie (de dienst MER van het departement LNE), na gemotiveerd
verzoek van de initiatiefnemer van een voorgenomen plan dat aan milieueffectrapportage moet
worden onderworpen, deze ontheffen van de verplichting inzake milieueffectrapportage.
Op 14 februari 2015 bezorgde de provincie de dienst Mer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van
de verplichtingen inzake milieueffectrapportage voor het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.
Op 2 april 2015 ontving de provincie de beslissing van de dienst Mer.
Overwegende dat het milieueffectenonderzoek van het provinciaal RUP ‘Stationsomgeving Haacht’
werd uitgevoerd op project- en op planniveau in het project-MER ‘Aanleg van een ongelijkvloerse
kruising op de N21 ter hoogte van Haacht-Station’ (dossiercode PRMER-0752-GK).
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Overwegende dat daarbij de te verwachten gevolgen voor mens en milieu systematisch en
wetenschappelijk verantwoord geanalyseerd en geëvalueerd werden, waarbij voldaan werd aan de
essentiële kenmerken van een plan-MER.
Overwegende dat in het voorliggende verzoek aangetoond is dat een nieuw plan-MER redelijkerwijze
geen nieuwe of extra gegevens over aanzienlijke effecten kan bevatten.
Om bovenstaande redenen is de dienst Mer van mening dat een ontheffing van de verplichtingen
inzake milieueffectrapportage overeenkomstig artikel 4.2.5 tot en met 4.2.10 van het D.A.B.M.
toegekend kan worden voor het provinciaal RUP ‘Stationsomgeving Haacht’. De ontheffing wordt
toegekend op basis van artikel 4.2.3. §3bis, b) van het D.A.B.M.
De ontheffingsaanvraag en de beslissing van de dienst Mer zijn als bijlagen terug te vinden.

10.2 Conclusies project-MER
Conclusie toetsing milieueffecten op planniveau
Het voorliggend plan leidt niet tot aanzienlijke effecten op vlak van mobiliteit, geluid, bodem,
grondwater, oppervlaktewater, fauna & flora, landschap en mens.
De herinrichting van de stationsomgeving van Haacht beperkt zich tot een opwaardering van de huidige
situatie. Het voorliggend plan omvat een sterke promotie voor de multimodale verplaatsingen, waarbij
de focus ligt op de verdere uitbouw van het station van Haacht als een regionaal knooppunt.
De bijkomende verhardingen binnen het voorliggend plan blijven eerder beperkt. Bovendien zullen deze
planelementen eveneens moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater (05/07/2013) en het ontvangende hemelwater in eerste instantie
hergebruiken, in tweede instantie in de bodem te infiltreren en in laatste instantie vertraagd af te
voeren.
Op vlak van fauna en flora ontstaat ecotoopinname. Deze inname wordt op hoofdlijnen gecompenseerd
door de realisatie van VEN door deelzone 5. Niettemin formuleert de discipline landschap de aanbeveling
om de herinrichting van het hele gebied te gebruiken als hefboom om de bestaande lichtvervuiling
systematisch terug te dringen en af te bouwen.
Bij de geplande inrichting van het gebied worden dan ook geen aanzienlijke effecten verwacht zodat de
opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.
Conclusie project-MER
Globaal is de herinrichting van de stationsomgeving van Haacht een project met veel meerwaarden
zowel op vlak van milieu als op maatschappelijk vlak.
De herinrichting bevordert het gebruik van het openbaar vervoersknooppunt en biedt veel faciliteiten
voor het voor- en natransport met de fiets of bus, het verbetert de verkeersdoorstroming en
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verkeersveiligheid/leefbaarheid in deze omgeving. Gelet op het flankerend programma voor de
ontwikkeling van de stationsomgeving (zie inrichtingsstudie en provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan)
wordt het gebied als geheel op een hoger niveau getild, op vlak van zowel de ruimtelijke kwaliteit als het
functioneren van de stationsomgeving. Voor de woningen langs de huidige N21 betreft de nieuwe
situatie (brug of tunnel met de nodige geluidswerende maatregelen) een sanering/verbetering van de
huidige geluidssituatie. Voor de woningen langsheen het nieuwe tracé is dit uiteraard niet het geval.
De ontwikkeling van de stationsomgeving betekent ook een opportuniteit om herstelmaatregelen in het
noordelijk gelegen vallei- en VEN-gebied te nemen.
Enerzijds is er de zorg om herstel van verlies van natuur- en bosgebied te compenseren en anderzijds kan
de actuele situatie van het VEN-gebied gesaneerd en hersteld worden. De huidige versnipperende
werking van de N21 kan eveneens verbeteren als voorzien wordt in een bredere doorstroming van de
Leibeek en ruimtelijke mogelijkheden voor herstel van ecologische relaties. Het project heeft dan ook
geen ernstige gevolgen op vlak van fauna en flora als de compensatie en herstel van het VEN-gebied en
de ecologische relaties in orde zijn. De koker voor de Leibeek onder de N21 wordt aangelegd zodat hij
kan dienen als faunapassage voor landdieren. Er moet dus ook een droge passage in voorzien worden.
Het verlies van komberging in de vallei van de Leibeek vraagt gepaste milderende maatregelen en
compensatie. Hiervoor dienen gronden bijkomend effectief overstroombaar vanuit de Leibeek gemaakt
te worden. Aanpassing van de onderdoorgang van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de
doorstroming er weinig tot geen hinder van ondervindt, laat toe om een evenwaardige compensatie
afwaarts de N21 te realiseren.
Omwille van de krappe uitwerking van de tunnel (binnen de randvoorwaarden van het gekozen tracé en
grondwatersituatie), zoals de scherpe hellingsgraden en korte bochtstralen is de handhaving van een
strikt aangepast snelheidsregime noodzakelijk. Om deze reden scoort het brugalternatief op vlak van
verkeersveiligheid beter.
Het voorgestelde wegprofiel van de brug (een breedte van 16 m die wel de mogelijkheid voor een vrije
trambaan bevat) houdt in dat op termijn de mogelijkheid om een tramlijn aan te leggen open blijft. Dit is
een belangrijke opportuniteit/meerwaarde voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op de langere termijn.
Het scenario met een tram op het brug heeft over het algemeen geen bijkomende negatieve gevolgen.
Brug versus tunnel
In de eindconclusie van het project-MER over de overwegingen op vlak van realisatie als tunnel- versus
brugalternatief wordt aangegeven dat beide alternatieven kunnen. Beide oplossingen leiden niet tot
significante milieueffecten. Ze hebben beiden hun sterkten en zwakten, hoewel het verschil niet
doorslaggevend is.
Maar de tunnelvariant wordt omwille van het gabariet en de ligging als minder verkeersveilig
beschouwd en de risico’s op neveneffecten op grondwater en derhalve op het nabij gelegen
natuurgebied zijn groter. Daarom heeft de brugvariant op vlak van milieueffecten de voorkeur, mits de
nodige maatregelen tegen de geluidshinder en lichthinder worden genomen. Dit vergt maatregelen op
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vlak van akoestische buffering (geluidsschermen) die op hun beurt een kwaliteitsvol geïntegreerd
architecturaal ontwerp vereisen van brug en geluidschermen.
Deze geluidsmaatregelen zijn nodig ten opzichte van de bestaande woningen maar ook ten opzichte van
de geplande woningen (cf. ontwikkelingscenario van het voorgenomen plan) en werken bij voorkeur ook
door in stedenbouwkundige voorschriften inzake akoestische isolatie van deze nieuwe woningen. Verder
dienen gronden bijkomend effectief overstroombaar vanuit de Leibeek gemaakt te worden. Aanpassing
van de onderdoorgang van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de doorstroming er weinig tot geen
hinder van ondervindt, laat toe om een evenwaardige compensatie afwaarts de N21 te realiseren.
Uit de eindsynthese blijken vooral de aandachtpunten uit de disciplines ‘fauna en flora’, ‘bodem en
grondwater’ en ‘oppervlaktewater’ belangrijk te zijn op planniveau.
Onderstaande tabel vat de aandachtspunten voor het plan samen. In de linker kolom worden de
aandachtspunten beschreven zoals ze in de eindsynthese van het definitieve project-MER en toetsing
van milieueffecten op planniveau zijn genoteerd.
In de rechter kolom wordt beschreven hoe de aandachtspunten vertaald worden in het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan.
Daarnaast moet vermeld worden dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan niet de afweging maakt
tussen een brug of tunnel. Dit gebeurt op projectniveau.
DISCIPLINE

FAUNA EN
FLORA

AANDACHTSPUNTEN PROJECT-MER EN
TOETSING MILIEUEFFECTEN
PLANNIVEAU
Het tracé van de verlegde N21 betekent
een ecotoopinname van VEN-gebied
bosvegetaties en vegetaties met verbod
op wijziging zodat herstel zich hierbij
opdringt. Het plan voorziet in
compensatie van de ingenomen
oppervlakte VEN door enerzijds realisatie
van VEN en anderzijds planologische
compensatie. Hiertoe werd deelzone 5
afgebakend. Er werd een verscherpte
natuurtoets uitgevoerd met als
conclusie:
‘Volgens art. 26 bis van het
Natuurdecreet mag de overheid geen
toestemming of vergunning verlenen
voor een activiteit die onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in
het VEN kan veroorzaken.

VERTALING IN PRUP

Ten opzichte van de perimeter van het VENgebied en fauna en flora in het algemeen
worden volgende aanpassingen in het
ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen:
'ontvenning'. Een beperkte strook van
het huidige, noordelijke tracé van de
N21 dient omgezet om de verbreding
van de weg mogelijk te maken.
Aansluitend dient een omzetting te
gebeuren ten voordele van het nieuwe
tracé van de N21 en de hierdoor
ingesloten zone ‘stationsomgeving
Haacht’. Ook het waterbekken van
Aquafin zal omgezet worden.
- 'realisatie VEN'. Sommige delen van
het VEN-gebied zijn momenteel nog
verhoogd aangelegd en sluiten ook
naar beplanting niet aan bij het VEN69

Rekening houdend met de
planomschrijving incl. compensatie en
realisatie van VEN, kan besloten worden
dat mits het nemen van de opgesomde
milderende maatregelen er geen
significante onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in
het VEN optreedt.’
Aandacht moet bij de inrichting van het
gebied ten noorden van de spoorweg
ook gaan naar de doorgang van fauna
en flora langsheen de Leibeek ter hoogte
van het tracé van de N21.
-

-

-

gebied. Het betreft onder andere een
perceel aansluitend bij het huidige
tracé van de N21 en de percelen
begrepen binnen de oude trambedding.
Voor deze gebieden wordt een
realisatie van het VEN in het ruimtelijk
uitvoeringsplan opgenomen. Het
voorstel is om deze delen af te graven.
Zo ontstaat er ook een duidelijke grens
tussen de nieuwe pendelparking en het
VEN-gebied.
Ook de parking van de hondenschool
wordt in het ruimtelijk uitvoeringsplan
opgenomen ter realisatie van VEN.
'aanmaak VEN' (planologisch). De
parking van de hondenschool en een
perceel aansluitend bij het huidige
tracé van de N21 zijn momenteel niet
ingekleurd als VEN. Via het ruimtelijk
uitvoeringsplan zullen deze delen
omgezet worden naar VEN-gebied
(overdruk op de
gewestplanbestemming bosgebied).
'ecologische inrichting'. Bij de
inrichting van de overige zones wordt
veel aandacht besteed aan een
ecologische inrichting. Zo wordt de
stationsparking herleid naar een groene
parking en worden er binnen de zone
‘stationsomgeving Haacht’
waterbekkens aangelegd ter
compensatie van de noodzakelijke
ophogingen en verhardingen (rijweg).
‘verlegging Leibeek’. De loop van de
Leibeek wordt verlegd naar het
noorden van het waterbekken van
Aquafin. Zo wordt de Leibeek maar één
keer gekruist door de N21. Er zal een
volwaardige fauna en florapassage
voorzien worden.

De effectieve realisatie zal via een
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samenwerkingsovereenkomst geregeld
worden tussen de verschillende betrokken
actoren. In het toelichtend deel van de
stedenbouwkundige voorschriften staat:
‘Deze afspraken worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst die tussen de
verschillende betrokken actoren wordt
afgesloten. Deze
samenwerkingsovereenkomst dient te
worden afgesloten binnen het jaar na
goedkeuring van het ruimtelijk
uitvoeringsplan.’
BODEM EN
GRONDWATE
ROPPERVLAKTE
WATER

De effecten op het overstromingsgebied
en kombergend vermogen van de
Leibeek zijn voor brug en tunnel op
hoofdlijnen gelijk. In beide gevallen is
het nodig om effectief ingenomen
overstromingsgebied te compenseren.
Aandacht moet bij de inrichting van het
gebied ten noorden van de spoorweg
ook gaan naar de doorstroming van de
Leibeek.
Bovendien vergt ook de aanleg van het
retentiebekken extra aandacht om
mogelijks lokale, doch permanente
verdrogingseffecten te vermijden.

De bijkomende verhardingen binnen het
voorliggend plan blijven eerder beperkt.
Bovendien zullen deze planelementen
eveneens moeten voldoen aan de
gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater
(05/07/2013) en het ontvangende
hemelwater in eerste instantie
hergebruiken, in tweede instantie in de
bodem te infiltreren en in laatste instantie
vertraagd af te voeren.
Details worden met de nodige
zorgvuldigheid ontworpen op projectniveau
(retentiebekken).
Het plan voorziet een overdruk ‘verlegging
Leibeek’. De loop van de Leibeek wordt
verlegd naar het noorden van het
waterbekken van Aquafin. Zo wordt de
Leibeek maar één keer gekruist door de
N21. Dit bevordert de doorstroming.

GELUID EN
TRILLINGEN

Vanuit geluid wordt vastgesteld dat de
richtwaarde inzake overlast bij de

In de stedenbouwkundige voorschriften
wordt in artikel 1 ‘stationsomgeving Haacht’
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LICHT

brugvariant mogelijks kan overschreden
worden voor de woningen in de
Neerstraat en ook voor de achtertuinen
van de woningen langs de
Provinciesteenweg. Bij een brug moeten
voldoende geluidsreducerende
maatregelen genomen worden die het
niet overschrijden van de richtwaarde
garanderen. In functie van fauna en flora
dient opgelet te worden dat – bij keuze
van geluidschermen – geluidschermen
het geluid niet weerkaatsen richting
natuurgebied.
Ook voor de tunnel dienen
geluidsabsorberende maatregelen
genomen worden (absorberende
tunnelmonden) maar de initieel te
verwachten hinder is geringer dan bij de
brugvariant.

volgende bepaling opgenomen: ‘In het
ontwerp van de ongelijkvloerse kruising
dient er bijzondere aandacht te gaan naar
het licht- en geluidsaspect. De verlichting
dient op zodanige manier te worden
ingesteld dat strooilicht en overtollige
verlichting vermeden wordt.
Het ontwerp moet een geïntegreerd
ontwerp zijn waarbij er voldoende aandacht
uitgaat naar een kwalitatieve vormgeving
en dimensionering.’

Bij de brugvariant kan lichthinder
ontstaan ten aanzien van de woningen
in de omgeving. Hiervoor worden
milderende maatregelen geformuleerd,
met name verlichtingsarmaturen met
maximaal neerwaarts gerichte
lichtbundel en minimale ‘light upward
ratio’, goed afgeschermde armaturen en
goede plaatsing, doordachte hoogte van
de armatuur, juiste verlichtingssterkte,
verlichting afstemmen op gebruik van de
weg (dimmen), meer en een betere
kwaliteit van wegmarkeringen en
weggeleidingselementen en een goed
onderhoud hiervan.

In de stedenbouwkundige voorschriften
wordt in artikel 1 ‘stationsomgeving Haacht’
volgende bepaling opgenomen: ‘In het
ontwerp van de ongelijkvloerse kruising
dient er bijzondere aandacht te gaan naar
het licht- en geluidsaspect. De verlichting
dient op zodanige manier te worden
ingesteld dat strooilicht en overtollige
verlichting vermeden wordt.
Het ontwerp moet een geïntegreerd
ontwerp zijn waarbij er voldoende aandacht
uitgaat naar een kwalitatieve vormgeving
en dimensionering.’
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11 Ruimtebalans – planbaten – planschade – VEN-balans
11.1 Ruimtebalans
VAN/NAAR

wonen

bedrijvigheid

wonen

4,9 ha

0,9 ha

bosgebied

2,7 ha

bedrijvigheid

0,6 ha

Openbaar nut

0,3 ha
1,1 ha

De zones ‘realisatie VEN’ (art.4), ‘VEN’ (art.5) en ‘Leibeek’ (art.6) zijn overdrukken op het gewestplan.
De gewestplanbestemming ‘bosgebied’ blijft geldig.

11.2 Planbaten – planschade
Conform artikel 2.2.2 §7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) dient een RUP (in
voorkomend geval) een register, al dan niet grafisch, te bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een
planbatenheffing of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart
2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van
percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een
vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel
geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Het register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop
de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan.
Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat
voorbehoud geraadpleegd worden.
Volgens Artikel 2.6.4 van de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening is een planbatenheffing verschuldigd
wanneer een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel
bepaalde bestemmingswijzigingen doorvoert. De bestemmingswijzigingen worden in datzelfde artikel
opgesomd. Op volgende percelen voert het RUP een bestemmingswijziging door die aanleiding kan
geven tot een planbatenheffing. Enerzijds de percelen die een omzetting kennen van bedrijvenzone
naar een zone voor stationsomgeving gaan en anderzijds de percelen die van een groenbestemming
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naar een zone voor stationsomgeving gaan. Deze perceelsnummers zijn terug te vinden op de kaart
plancompensaties.
Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk
uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen,
vermeld in artikel 4.2.1, 1° van de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening, of te verkavelen, terwijl het de
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een
vergunning om te bouwen of te verkavelen. Het RUP voert wijzigingen door die mogelijks aanleiding
geven tot een planschadevergoeding op volgende percelen de percelen die van woonzone naar een
zone voor bedrijvigheid gaan. Deze percelen zijn terug te vinden op de kaart plancompensaties.
Bestemmingswijzigingscompensatie en compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften hebben
enkel betrekking op agrarische gebieden die worden omgezet naar een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding "reservaat en natuur", "bos" of "overig groen" valt en op extra beperkingen die aan
de agrarische gebieden worden opgelegd. Het RUP geeft geen aanleiding tot een
bestemmingswijzigingscompensatie of een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften.

11.3 VEN-balans
Deze balans werd meermaals met het agentschap Natuur en Bos besproken en in orde bevonden. Dit
werd ook bevestigd op de plenaire vergadering van 2 december 2014

VEN voor PRUP
benaming perce( e )l/en

VEN na PRUP

oppervlakte (m²)

oppervlakte (m²)

oppervlakte (m²)

1. parking hondenschool

2913,51

0

2913,51

2. zone SO Haacht ten westen van brug

11706,5

11706,5

0

886,69

0

886,69

2879,35

2879,35

0

3710,5

3710,5

0

6. zone voor verlegging Leibeek (ten westen N21)

7015,25

7015,25

7015,25

7. trambedding (zonder toekomstige parking)

5809,13

5809,13

5809,13

8. zone voor verlegging Leibeek (ten oosten N21)

3137,85

3137,85

3137,85

503,74

503,74

0

34762,32

19762,43

3. perceel overzijde parking hondenschool
4. bekken Aquafin
5. zone SO Haacht ten oosten van brug (parking)

9. toekomstige wegenis
totaal
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12 Kaarten
1.

gewestplan

2.

habitatrichtlijngebieden

3.

VEN-gebieden

4.

biologische waarderingskaart

5.

kadasterplan

6.

orthofoto

7.

topografische kaart

8.

watertoets

9.

plancompensatie

13 Bijlagen
1.

Rapport ruimtelijke visievorming

2.

Ontheffingsaanvraag plan-MER - beslissing dienst Mer

3.

Ministerieel besluit houdende de delegatie van planningsbevoegdheid voor het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Haacht’ gelegen in de provincie Vlaams-Brabant

4.

Verslag plenaire vergadering
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