Schematisch overzicht van de wettelijke procedure van een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), als bijlage bij het meldingsdossier
voor een RUP mee te zenden
Verzenden meldingdossier
Verzending van voorontwerp RUP
Verzenden uitnodiging plenaire
vergadering (minimaal 21 dagen later)

1. Voorbereidend werk - Opmaak van
het RUP
Geen vaste termijn
2.1. oproep plenaire vergadering
Minimaal 21 dagen vooraf
2.2. plenaire vergadering
Maximaal 2 x 14 dagen

Verzenden verslag plenaire vergadering
indien aanwezig

2.3. verslag plenaire vergadering en reactie

3. Voorbereiding ontwerp RUP

Geen vaste termijn

4. Voorlopige vaststelling RUP door
de raad
Binnen maximaal 30 dagen
Verzending ontwerp RUP en
aankondiging Openbaar Onderzoek

5.1. aankondiging openbaar
onderzoek
5.2. openbaar onderzoek

Duurt minimaal 60 dagen

6. Verwerking resultaten openbaar
onderzoek door Bevoegde Commissie
RO
Vervaltermijn: 180 dagen na einde
openbaar onderzoek, verlenging mogelijk
tot 270 dagen

7. Voorbereiding RUP voor
goedkeuring door het bevoegde
bestuur
8. Definitieve vaststelling van het
RUP door de raad
Maximaal 60 dagen later

9. 1. Publicatie in Belgisch Staatsblad
14 dagen later
Verzending definitief vastgesteld RUP

9. 2. Inwerkingtreding
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I. Inleiding
Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant is een planningsproces gestart voor de afbakening
van het kleinstedelijk gebied Halle. In dit planningsproces worden een gemeenschappelijke
visie uitgewerkt en afspraken gemaakt met het stadsbestuur, adviserende besturen en publieke
actoren over het te voeren stedelijk gebied beleid in Halle.
Voor u ligt de visienota. Hierin worden de resultaten van het onderzoek en overleg gebundeld,
en wordt de uitgewerkte visie over het te voeren beleid toegelicht. Deze visie vormt de basis
voor het te voeren stedelijk gebied beleid op de verschillende beleidsniveaus. Deze visie krijgt
een planologische vertaling in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit zal samen met
bijhorende milieueffectenrapportage de geëigende advies- en goedkeuringsprocedure
doorlopen. Daarnaast zullen ook gemeentelijke planningsinitiatieven aan deze visie worden
getoetst.
Tegelijkertijd resulteert deze visie in een strategisch actieprogramma. Door gecoördineerde
acties van verschillende overheden en initiatiefnemers worden gewenste ingrepen op het
terrein gerealiseerd.
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1 Context voor dit planningsproces
zie ook: bijlage 1
Het kader voor het te voeren ruimtelijke beleid in Halle wordt vastgesteld in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSVB), het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) en het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS Halle). De beleidslijnen die in het RSV en RSVB zijn
vastgesteld zijn richtinggevend en deels bindend voor het te voeren ruimtelijke beleid inzake
stedelijke ontwikkelingen. Het GRS Halle behandelt de ontwikkelingen op lokaal niveau, maar
geeft wel de visie van het stadsbestuur op het te voeren beleid op stedelijk niveau.
In volgende paragrafen worden de grote lijnen van deze structuurplannen samengevat. Een
uitgebreidere bespreking is opgenomen in bijlage 1.
Halle wordt in het RSV geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het
ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk functioneren te consolideren
en te versterken, door het creëren van ruimte voor een bijkomend aanbod aan woningbouw,
aan stedelijke voorzieningen en aan economische activiteiten. Door het voeren van een
stedelijk gebied beleid wordt het ongeordend uitzwermen van functies tegen gegaan en het
buitengebied gevrijwaard voor haar essentiële functies (landbouw, bos, natuur). Het RSV
bepaalt dat (delen van) de gemeente Halle als kleinstedelijk gebied moeten worden
afgebakend. Dit dient te gebeuren op provinciaal niveau.
In het RSVB worden de algemene beleidslijnen uit het RSV verfijnd. Halle wordt als
scharnierpunt tussen het verstedelijkte gebied (zuidelijke kanaalzone van het VSGB) en het
open ruimte gebied (landelijke kamer west) de uitgebouwd en versterkt. Dit betekent het
behoud van een voldoende woonaanbod en voorzieningenniveau. De realisatie van minstens
15 ha bijkomend bedrijventerrein en het dubbele als streefcijfer wordt vooropgesteld. Naast
eerder industriële bedrijvigheid in de omgeving van Halle, biedt de stationsomgeving
mogelijkheden voor uitbouw van personeelsintensieve functies zoals kantoren en diensten en
wonen. De schaal van de kantoren moet in overeenstemming zijn met deze van Halle. De
kantoren en diensten moeten steeds gemengd aanwezig zijn met andere functies en dienen
RuimteliikStructuurplan Vlaams Brabant
deelruimte verdicht netwerk, subgebied Halle – Waterloo –
Brussel
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een complementair aanbod te vormen op de kantoor- en bedrijvenzones van het VSGB en het
regionaal stedelijk gebied Leuven. De concentratie van grootschalige kleinhandel langs de N6
te Sint-Pieters-Leeuw, dient geherstructureerd. In het kader van de afbakening van Halle en de
uitwerking van het economisch netwerk “Verstedelijkte Zennevallei” zal gekeken worden hoe dit
aanbod buiten het stedelijk gebied Halle een aanvulling is voor het voorzieningenniveau te
Halle. De doortocht van de Zenne en het kanaal biedt een aanknopingspunt voor de toeristischrecreatieve verkenning van de streek.
In het GRS Halle wordt een voorstel van afbakening voor het stedelijk gebied opgenomen. De
voorgestelde grens loopt langs het stadscentrum met Don Bosco, Stroppen, Sint-Rochus en het
hieraan gekoppelde stedelijke weefsel tot aan N203a, de steenwegontwikkeling ten noorden
van Lembeek, de bedrijvenzones Dassenveld – Hellebroek en de omgeving van het ziekenhuis.
Halle-centrum, Buizingen en Sint-Rochus zijn hierin stedelijke kernen. Essenbeek en Lembeek
worden als woonkernen in het buitengebied voorgesteld. Voor het gewenste stedelijk gebied
Halle worden volgende ontwikkelingsprincipes voorgesteld.
- Halle moet het kloppend hart worden van de compacte binnenstad waarbinnen de
centrumfuncties worden geconcentreerd, de verschillende wijken terug met elkaar in
contact worden gebracht en een leefbare samenhang wordt gecreëerd door de historische
samenhang met het water wordt hersteld
- Halle centrum krijgt ruimte om in te wonen via projecten als Arkenvest en Stroppen en
mogelijk ook Nederhem en ‟t Parkske
- Rivier en openbaar domein worden als ademruimte in het stedelijk gebied opgewaardeerd
en uitgebreid.
- Rond een goed bereikbaar station worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd.
- De Demaeghtlaan wordt als „stedelijke activiteitenas ontwikkeld.
- De stad blijft bereikbaar via de verschillende invalswegen die elk een duidelijke toegang tot
het stedelijk kerngebied krijgen.
- Rond het centrum krijgen de woongebieden een residentieel karakter en worden tot dusver
onbebouwde woongebieden op een gefaseerde wijze aangesneden.
- Er wordt ruimte gevrijwaard voor de Groebegracht dat als verstedelijkte vinger naar het
verstedelijkte gebied wordt ontwikkeld.
- De stedelijke begraafplaats Kerkhoflaan wordt uitgebreid.
GRS - Gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimte “Verstedelijkte
Zennevallei en stedelijk gebied Halle (bron: ruimtelijk structuurplan Halle)
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2 Doel en finaliteit van het afbakeningsproces
Het afbakeningsproces heeft tot doel om een kader te creëren voor het te voeren stedelijk
gebied beleid voor Halle. Dit gebeurt door:
- te behouden kwaliteiten hard vast te leggen
- potenties voor ontwikkelingen op lange termijn te vrijwaren
- de realisatie van concrete ingrepen op sporen te zetten.
Dit zal zijn vertaling vinden in een strategisch masterplan voor het kleinstedelijk gebied Halle.
Daarin wordt de lange termijnvisie gekoppeld aan een actieprogramma om deze visie te
realiseren.
Daarnaast zal een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) worden opgemaakt dat de
juridisch-planologische basis zal vormen om die aspecten die van provinciaal belang zijn ook te
laten doorwerken in het vergunningenbeleid. Daartoe zal in het RUP de afbakeningslijn van het
stedelijk gebied worden vastgelegd en worden herbestemmingen doorgevoerd.

3 Aanpak en proces
3.1

Aanpak van het proces
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle is opgevat als een proces van planvorming,
overleg en inspraak, en besluitvorming.
Het proces wordt opgedeeld in twee grote fases.
De eerste fase behelsde een fase van visievorming. Door onderzoek en overleg is een visie op
de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied op lange termijn uitgewerkt. Voor de eerste
fase is een geheel op maat gemaakt planningsproces gevolgd. Het proces in de eerste fase is
1
een voortdurende wisselwerking tussen voorbereidend onderzoek door het studieconsortium ,
overleg met diverse overleggroepen, verdieping van het onderzoek, visievorming, inspraak
1

Dit team is samengesteld uit het studieconsortium OMGEVING, Idea Consult, Haskoning en O2 consult, dat door de
provincie is aangesteld voor de uitvoering van het onderzoek, de voorbereiding van overlegdocumenten en de
begeleiding van het planningsproces.
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vanuit de brede bevolking en besluitvorming. Het doel: een visie op het te voeren stedelijk
gebied beleid in Halle die ook werkelijk op het terrein kan en zal worden geconcretiseerd.
De tweede fase behelst de concrete voorbereiding van de uitvoering van deze visie, vanuit
twee parallelle sporen:
- het uitwerken van een masterplan met actieprogramma vanuit een gebiedsgerichte insteek
- de uitwerking van het PRUP als juridisch-planologisch kader voor de uitvoering.
De tweede fase verloopt volgens de formele RUP- en MER-procedure. De afspraken tussen
betrokken actoren worden parallel hieraan in onderling overleg vastgelegd met de uitwerking
van een actieprogramma en samenwerkingsovereenkomsten om de uitvoering op sporen te
zetten.
Deze visienota is het resultaat van de eerste fase van het afbakeningsproces.

3.2
onderzoek

overleg

visie
milieu
onderzoek

inspraak

beleid
fase 1
fase 2

PRUP

actie
programma

Overleg en inspraak
Een beslissing over het te voeren stedelijk gebied beleid in Halle is een prerogatief van de
provincie Vlaams-Brabant. Het is echter uitdrukkelijk de bedoeling van het provinciebestuur om
dit uit te werken in overleg met het stadsbestuur, met verschillende betrokken actoren en
belangenorganisaties en de ruime bevolking. Zo wordt ook draagvlak gecreëerd voor de
effectieve uitvoering en doorwerking van het beleid. Daarom vormen overleg en inspraak een
belangrijk onderdeel van het afbakeningsproces.
Hiertoe zijn een aantal specifieke overlegorganen en –momenten in het proces betrokken:
- de stedelijke werkgroep, met een vertegenwoordiging van het provinciebestuur en het
stadsbestuur; zij stuurden de uitwerking van de studie en bereiden de besluitvorming voor
- de provinciale werkgroep, met een vertegenwoordiging van verschillende relevante
provinciale diensten
- de klankbordgroep, met een vertegenwoordiging van diverse adviserende en
initiatiefnemende overheidsinstanties en belangengroeperingen; zij hebben een
adviserende stem
- de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), met een
vertegenwoordigen van de maatschappelijke geledingen van Halle; ook zij hebben een
adviserende stem.
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Rond specifieke onderzoeksdocumenten zijn afzonderlijke werkgroepen georganiseerd, veelal
met vertegenwoordigers uit de verschillende overlegorganen en deskundigen die aan
interfererende projecten werken. Hierin worden informatie en inzichten uitgewisseld.
Andere instanties en de ruime bevolking kreeg de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren
in de periode van publieke consultatie tijdens de visievormingsfase. Er werd een infomoment
gehouden, de voorlopige visienota werd publiek gemaakt en er werd een officieus „openbaar
onderzoek‟ georganiseerd gedurende 30 dagen.
In functie van informatie-uitwisseling of om specifieke (knel)punten uit te klaren, wordt soms
bilateraal overlegd.

3.3

Proces tot nog toe
Voorliggende visienota is het resultaat van de eerste fase van het planningsproces.
Dit proces werd aangevat met een agenderingsnota, waarin een eerste analyse van het gebied
en verkenning van mogelijke probleempunten zijn samengevat. Deze nota werd besproken met
een stedelijke werkgroep, provinciale werkgroep, GECORO en klankbordgroep om alle
aandachtspunten op de agenda te krijgen.
Nadien werd in opeenvolgende stappen verder analytisch en ontwerpend onderzoek
uitgevoerd, en eerste denkrichtingen ontwikkeld door het studieconsortium. Tussentijdse
oefeningen en ideeën werden besproken in de stedelijke werkgroep, een werkgroep mobiliteit
en gebiedsgerichte werkgroepen. Dit leidde tot ruimtelijke concepten en mogelijke visieelementen voor het stedelijk gebied beleid voor Halle. Alle gebieden waar ruimtelijke
ontwikkelingen konden overwogen worden, werden op hun ontwikkelingspotenties onderzocht
en onderling op hun congruente samenhang afgetoetst. De resultaten werden samengebracht
in een startnota die voor advies werd voorgelegd aan provinciale werkgroep, klankbordgroep en
GECORO.
Rekening houdend met de resultaten van deze overlegronde werden sommige
ontwikkelingsvoorstellen niet meer weerhouden en nieuwe onderzocht. Verschillende
tussentijdse besprekingen met de stedelijke werkgroep en bilateraal overleg met de Vlaamse
overheid hebben geleid tot een tussentijdse visienota. Over die tussentijdse visienota is een
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inspraakronde georganiseerd (publieke consultatie) waarin de ruime bevolking en alle instanties
die dat wilden, hun reacties aan het provinciebestuur konden overmaken. Ook aan de
klandbordgroep, provinciale werkgroep en GECORO is een advies gevraagd.
Op basis van de inspraakreacties is de tussentijdse visie geëvalueerd en, waar aangewezen,
bijgesteld. In voorliggende nota is aangegeven welke reacties mee in overweging zijn
genomen.

3.4

Vervolgproces
De visienota wordt aan de Deputatie voorgelegd voor goedkeuring.
De visie dient dan als basis voor de tweede fase van het proces, met name:
− het uitwerken van een strategisch actieplan
− de uitwerking van een PRUP.
Het PRUP zal de decretaal voorgeschreven advies- en goedkeuringprocedure volgen. In deze
procedure is zowel een adviesronde voorzien van de verschillende overheidsadministraties
(„plenaire vergadering‟) als een openbaar onderzoek waarin iedere geïnteresseerde zijn of haar
opmerkingen aan de provincie kan overmaken. De provincieraad zal uiteindelijk beslissen in
hoeverre het PRUP daaraan wordt aangepast, op advies van de provinciale commissie voor
ruimtlijke ordening (PROCORO).
Het strategisch actieplan wordt voorbereid door de provincie. Al naargelang de noodzakelijke
acties wordt hierover bilateraal dan wel in de stedelijke werkgroep en de andere
overlegorganen overleg aangegaan om tot concrete afspraken te komen.
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4 Leeswijzer
Na deze inleiding als eerste deel, volgt de inhoudelijke verantwoording en toelichting van de
visie.
In deel twee wordt de bestaande ruimtelijke structuur beschreven.
Deel drie gaat kort in op de planologische context en lopende projecten en beleid in
ontwikkeling, die mee de visievorming bepalen.
In deel vier wordt de visie op het stedelijk gebied Halle gegeven. Welke zijn de uitdagingen voor
het stedelijk gebied beleid, welke rol moet het stedelijk gebied in de toekomst op zich nemen en
hoe vertaalt dit zich in ruimtelijke concepten.
Deel vijf ten slotte beschrijft de programma-elementen van het stedelijk gebied beleid voor
Halle, met de randvoorwaarden en aandachtspunten die daar bij horen. Ook alternatieven die
onderzocht maar niet weerhouden werden, zijn aangegeven.
Om de leesbaarheid te verhogen zijn relevante onderzoeksresultaten die de visievorming
onderbouwen als achtergrondinformatie samengebracht in de bijlagen van dit rapport.
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II. Bestaande ruimtelijke structuur
1 Open ruimte structuur
De open ruimte structuur is zowel grensstellend als kwaliteitsbepalend voor het stedelijk
gebied. Deze open ruimten bepalen mee de identiteit van de stad. De open ruimten spelen een
rol in de aantrekkelijkheid van Halle, als woonomgeving, als toeristisch-recreatief knooppunt,
als stedelijk centrum.

1.1

Open ruimte structuur op macroniveau
Het bebouwd weefsel van Halle ligt tussen twee grote open ruimte gebieden.
Pajottenland
Ten westen ligt het Pajottenland, een vrij gaaf glooiend landschap, overwegend
landbouwgebied, met kleine kerndorpen.
Land van Dworp
Ten (noord)oosten ligt het meer versnipperde Land van Dworp met sterker golvende topografie
en valleien, boscomplexen (met hoogstammige bomen) en verstedelijkt weefsel. De bossen zijn
uitlopers van het verder gelegen Zoniënwoud.
Zennevallei
Tussen deze open ruimte gebieden ligt de Zennevallei. Die is echter sterk verstedelijkt. De
Zenne slingert tussen woonwijken, industriegebieden en grote infrastructuren door. Plaatselijk
is de vallei nog herkenbaar als groengebied met enige breedte. Ter hoogte van Lembeek
meandert de Zenne sterk en is de vallei duidelijk herkenbaar.
Kenmerken is de oost-west bodem- en reliëfovergang en de sterke samenhang van de open
ruimte structuur met het vertakte waterlopennetwerk dat samenhangt met de Zennevallei. Deze
beekstructuren zijn belangrijke landschapsecologische structuren en zorgen voor samenhang
tussen de verschillende open ruimte delen.

Bestaande open ruimte structuur op macroniveau
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1.2

Open ruimte structuur in en om Halle
kaart 1. bestaande open ruimte structuur
Als (potentieel) structuurbepalende elementen voor het stedelijke gebied onderscheiden we:
aaneengesloten open ruimte gebieden omheen en tussen het bebouwingsweefsel
ingesloten open ruimte gebieden in het bebouwingsweefsel.

1.2.1

Aaneengesloten open ruimte gebieden
Stroppen

Ten westen van de industriezone Stroppen, aan de overzijde van Brusselse steenweg, bevindt
zich een akkerzone die aansluit bij een groter gebied op het grondgebied van St-Pieters-Leeuw.
Van op Brusselsesteenweg is dit landschap niet goed waar te nemen vanwege het reliëf. Het
wijkje Stroppen (rond A. Jambonstraat) in het midden van het gebied, is een bijzondere plek.
Slechts via een route te bereiken met de auto, is het er zeer rustig. Vandaar uit vertrekken
voetwegen naar het omliggende gebied, onder andere naar de vallei van de Labbeek op de
grens met St-Pieters-Leeuw. Enkele bunkers markeren het landschap. De lager gelegen
Brusselsesteenweg met de industriezone aan de overzijde is beeldverstorend. In de
zuidoostzijde van deze zone bevindt zich een recreatieterrein, nagenoeg aansluitend bij het
bebouwd weefsel. Deze hoek is bestemd als woonuitbreidingsgebied in het gewestplan. In het
gemeentelijk structuurplan wordt een beperkte afwerking van de bebouwing vooropgesteld en
herbestemming van het deel tot landbouwgebied van het deel dat naar de open ruimte ligt.
Breedhout

Een tweede grote open ruimte is de omgeving van Breedhout, die in het zuiden begrensd wordt
door Ninoofsesteenweg. In deze zone liggen 2 kleine bebouwingskernen (Breedhout en de
zone bij het Vlieringenhof). Het noorden van deze zone wordt gedomineerd door het
kasteeldomein van Budingen en de Zuunbeek die de grens met Oudenaken vormt. De
Zuunbeek en haar zijbeken Wedembosbeek, Kasteelbeek en Ganzeveldbeek zorgen voor veel
reliëf en vergezichten van op de weg naar Pepingen. In de beekvalleien komen (verspreid)
biologisch zeer waardevolle natte zones voor. Beekbegeleidend en op de perceelsranden zijn
er veel kleinschalige landschapselementen (knotbomen, bomenrijen). In de zone ten zuiden
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van het Vlieringenhof bepaalt de vallei van de Kopheibeek (bovenloop van de Labbeek) het
landschap, samen met de laanbomen rondom het Vlieringenhof en de hoogspanningsmasten.
Groebegracht

Tussen Ninoofsesteenweg en A8 bevindt zich een (grotendeels) aaneengesloten open
ruimtegebied waarin de Elbeek – Groebegracht met zijbeken stroomt. Langs de Groebegracht,
die grotendeels door weiland stroomt, komen verschillende biologisch zeer waardevolle bosjes
voor. De open ruimte dringt langs de beek ook ver door in het stedelijk weefsel van Halle. In de
buurt van Halle wordt het landschap sterk gedomineerd door het ziekenhuis, door de vestiging
van Colruyt op Dassenveld, de kantoren van Colruyt op Wilgenveld en door Druco aan de
Beertsestraat. Deze zones zijn – samen met de beekvalleien - niet herbevestigd als agrarisch
gebied. De zone tussen Ninoofsestraat en Elbeekstraat is bestemd als woonreservegebied.
Van op A. Demaeghtlaan het open ruimte gebied van Groebegracht zichtbaar ter hoogte van de
toegangsweg naar het ziekenhuis. De Groebegracht dringt door tot in de stadskern via een
klein groengebiedje.
Stasbeek

Tussen A8 en N6 (naar Tubeke-Bergen) ligt de vallei van de Stasbeek. Deze open ruimte loopt
door op het grondgebied Tubeke, tot aan de Hondzochtsesteenweg. De vallei is
landschappelijk waardevol, wat door het gewestplan wordt bevestigd. De Stasbeek heeft een
vrij goede structuurkwaliteit, wordt begeleid door waardevolle knotbomenrijen en
stroomafwaarts ook enkele nattere zones. De aansluiting van de Stasbeek op de Zenne is wel
problematisch. Aan Waalse kant ligt het nationaal voetbalcentrum in de open ruimte.
Aansluitend op grondgebied Halle is een leemontginningszone gelegen. Daar wordt een
topsportdomein voor wielrennen gepland. Een deel van de open ruimte aansluitend aan het
woonweefsel van Lembeek is bestemd als woonuitbreidingsgebied. Op deze twee zones na is
het hele gebied herbevestigd als agrarisch gebied.
Lembeekbos en omliggende akkerzones

Tussen de Zenne en E19 ligt een vrij aaneengesloten open ruimte met daarin drie boskernen
(Lembeekbos, Maasdal en een afgesneden uitloper van het Hallerbos). Hier tussenin liggen de
akkerzones Mussenberg, Krekelenberg (open kouters). In de zone tegen E19 ligt een vrij groot
serrecomplex dat het landschap sterk domineert.
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Hallerbos

Aan de oostzijde van de E19 bevindt zich het Hallerbos met enkele aangrenzende zones. Deze
zones heeft zoals bekend heel hoge biologische en landschappelijke waarde.
1.2.2

Ingesloten open ruimte gebieden
0. Ingesloten onbebouwde ruimtes op bedrijventerreinen

Zowel op de bedrjiventerreinen in de noordelijke kanaalzone (BPA Stroppen) als in de zuidelijke
kanaalzone (zone voor watergebonden bedrijvigheid) liggen nog vrij grote open ruimten. Ze
hebben geen noemenswaardige landbouw-, biologische of landschappelijke waarde. We gaan
er van uit dat ze nu niet, noch in de toekomst een rol als (stedelijk) open ruimte gebied zullen
spelen. Het zijn percelen langs een uitgeruste weg op bedrijventerreinen. De potenties liggen
veeleer in stedelijke ontwikkeling (bedrijvigheid). We laten ze verder buiten beschouwing.
1. Kluisbos en valleigebied van Kleine Beek

Het gebied ligt ingesloten tussen R0, A8 en Buizingen. Het noordelijke deel is bebost, in het
zuidelijke deel komen nog heel wat percelen voor met een intensief landbouwgebruik. Deze
percelen zijn vrij goed bereikbaar. Wat deze gebieden onderscheidt van de landbouwgebieden
met zeer goede landbouwkundige waarde is dat ze dooraderd zijn met ecologische
infrastructuur (beekvalleien en bos). Het gebied ligt grotendeels in de
gewestplanbestemmingen natuur- en parkgebied.
2. Warande

Het betreft het kasteel en bijhorend vrij dicht bebost kasteelpark, in het gewestplan ook als
parkgebied bestemd.
3. Valleigebied van Vijverbeek en Maasdalbeek

Het is een groot ingesloten reliëfrijk gebied tussen A8, het bebouwd weefsel Essenbeek,
Zennevallei en kanaal, en in het zuiden min of meer afgesloten van het grote open ruimte
gebied Lembeekbos door lintbebouwing. Het landbouwgebruik is vrij algemeen, dooraderd met
ecologische infrastructuur (beekvalleien en bos). Het is nagenoeg volledig bestemd als
agrarisch gebied, met uitzondering van de beekvalleien (natuurgebied).
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4. Landbouwgebied Prinsenbos

Dit gebied ligt tussen Edingensesteenweg, A8 en het woonweefsel van Lembeek. Het is een
gebied met een hoge landbouwwaarde en ook als dusdanig gebruikt en bestemd in het
gewestplan. Verspreid komen kleine landschapselementen voor (interessante wegberm,
knotbomen).
5. Landbouwgebied Meerbeek

Het is een smallere strook die historisch, samen met het landbouwgebied Prinsenbos, deel
uitmaakte van het grote open ruimte gebied rond Groebegracht. Nu vormen de grote
infrastructuren en de bebouwing langsheen de Edingensesteenweg niet enkel een fysieke maar
ook visuele barrière. Er is een wel een landbouwweg die het gebied onder A8 door verbindt met
het open ruimte gebied Groebegracht. De aaneengesloten oppervlakte van het gebied is nog
behoorlijk groot en de landbouwwaardering hoog. Er is nagenoeg geen ecologische
infrastructuur en het gebied wordt biologisch niet hoog gewaardeerd. Ook dit gebied is
momenteel bestemd als agrarisch gebied, met uitzondering van de beekvallei (natuurgebied).
6. Landbouwzone aan de terreinen van SK Halle

Door lintbebouwing langsheen Ninoofsesteenweg, Victor Demesmaekerstraat en Elbeekstraat
is dit gebied ten dele afgesloten van het grote open ruimtegebied Groebegracht. Het gebied is
in het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied, maar momenteel in landbouwgebruik.
De waardering voor de landbouw is hoog maar de landschappelijke en biologische waarde zijn
matig. Er komt nagenoeg geen ecologische infrastructuur voor.
7. Boomgaard Don Bosco

Het terrein van Don Bosco is voor een deel als boomgaard ingericht.
8. Zennevallei

De Zennevallei is sterk versnipperd en ingesnoerd door bebouwing. Ten noorden en zuiden van
de kernstad wint de vallei aan ruimte. In het meest zuidelijke deel bevinden zich enkele
weilanden, vooral voor hobbylandbouw. Door de terreinomstandigheden is een verdere
landbouwkundige ontwikkeling ook uitgesloten. De (cultuurhistorische) landschapswaarde en
ecologische waarde is hoog. In de binnenstad is het stadspark te beschouwen als een
„cultuurlijke‟ inrichting van de Zennevallei.
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9. Kleinschalige gebieden langs grote infrastructuren

Hieronder verstaan we de kleinere ingesloten gebieden langsheen A8, N203 en het kanaal. Het
zijn relicten van grotere open ruimte gebieden, die door infrastructuren sterk zijn versnipperd of
afgesneden van de open ruimte structuur. Ze worden nog voor (semi-)professionele landbouw
gebruikt. Vanuit landbouwoogpunt zijn de zones veeleer klein en is de bereikbaarheid er van
niet zo goed. Er komt nagenoeg geen ecologische infrastructuur voor. Deze gebieden zijn
grotendeels als buffergebied bestemd in het gewestplan. De open ruimte langs de kanaaloever
(tegenover de zwaaikom) is als KMO-zone bestemd.
10. Restruimte station Buizingen

Tussen de spoorweg, Pallieterweidestraat, Octave de Kerchove d‟Exaerdestraat en Biezeput
ligt nog een open ruimte restant dat vroeger deel uitmaakte van de Zennevallei. Nu is het
gebied volledig geïsoleerd van de Zenne door de spoorwegberm en bestemd als buffergebied
ten opzichte van die spoorweg. Het gebied is ten dele ingenomen door een voetbalterrein en
een transformatorinstallatie, deels in gebruik als weide en akker. De biologische waarde is
beperkt.
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2 Mobiliteit
Het mobiliteitssysteem - in de stad, naar de stad en vanuit de stad – is structurerend voor de
stedelijke ontwikkelingen.

2.1

Mobiliteitsstructuur op macroniveau
Halle is een onderdeel van de verstedelijkte Zennevallei. De verstedelijkte Zennevallei wordt
gekenmerkt door bundel van infrastructuren die het mobiliteitssysteem structureren.
Wegennet

De hoofdstructuur bestaat uit ring rond Brussel (R0 ) met aansluiting van A8/E429, A7/E19 en
N203a (tussen A8 en R0). R0 - met aansluiting van A8 en E19 - is de belangrijkste as voor heel
de verstedelijkte Zennevallei ten zuiden van Brussel. De aansluiting van de verstedelijkte
Zennevallei op R0 gebeurt via een kamstructuur van dwarse wegen: Nieuwe Stallenstraat
(N261) ter hoogte van Ruisbroek, Beerselsestraat-Zennestraat ter hoogte van Lot,
Alsembergsesteenweg ter hoogte van Huizingen-Buizingen en N203 („Landingsbaan‟), N28
(Nijvelsesteenweg/Sint-Rochusstraat), N6 (Bergensesteenweg) en N7 (Edingensesteenweg)
ter hoogte van Halle. Binnen de verstedelijkte Zennevallei vervult BergensesteenwegBrusselsesteenweg (N6) een belangrijke verzamelende rol. Ninoofsesteenweg(N28) is een
secundaire verbindingsweg tussen Ninove en Halle, binnen de maas van hoofdwegennet (R0E40).
Openbaar vervoer

De spoorlijn Brussel-Bergen (lijn 96) loopt parallel aan R0 doorheen de verstedelijkte
Zennevallei, met Halle als interregionaal openbaar vervoersknooppunt. Daarnaast zijn er in de
verstedelijkte Zennevallei stopplaatsen in Buizingen en, buiten het onderzoeksgebied van het
kleinstedelijk gebied Halle, ook in Lot, Ruisbroek en Vorst.
Fietsroutes

De kanaaldijk is aangeduid als hoofdroute doorheen de verstedelijkte Zennevallei en N28
(Ninoofsesteenweg / Nijvelsesteenweg) als hoofdroute tussen Halle enerzijds en het
Pajottenland en Land van Dworp anderzijds.
Mobiliteitsstructuur op macroniveau
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Waterwegen

Het kanaal Brussel – Charleroi loopt centraal doorheen de verstedelijkte Zennevallei. Het
kanaal is gecategoriseerd voor schepen tot 1.350 ton. Containervaart is slechts in beperkte
mate mogelijk omwille van de capaciteit van de sluizen en doorvaarthoogte van de bruggen,
vooral ter hoogte van de doortocht in Halle.

2.2

Mobiliteitsstructuur in en om Halle
kaart 2. mobiliteitsstructuur in en om Halle
Wegennet

Halle is ontsloten naar het internationale autowegennet R0 en A8 via:
- Alsembergse steenweg
- N203 (slechts een „halve‟ aansluiting, enkel voor verkeer vanuit Brussel naar Halle en
vanuit Halle richting Doornik)
- N28 (Nijvelsesteenweg)
- N6 (Bergensesteenweg) (slechts driekwart aansluiting, geen op-/afrit vanuit en naar
Doornik)
- N7 (Edingensesteenweg).
Het nagenoeg radiale netwerk van volgende wegen vormt het autoverkeersysteem op niveau
2
van de stad Halle en haar ommeland :
- N6 (Brusselsesteenweg)
- N6 (Auguste Demaeghtlaan)
- N28 (Ninoofsesteenweg)
- N7 (Edingensesteenweg)
- N6 (Bergensesteenweg)
- N28 (Nijvelsesteenweg)
- Alsembergse steenweg
-

Vandenpeereboomstraat – Octave de Kerchove d‟Exaerdestraat

2

De indeling als wegen die onderdeel uitmaken van het „stedelijk infrastructurennetwerk‟ betekent niet dat deze wegen
ook in beheer van het stad Halle zijn of zouden moeten komen. Het huidige gebruik komt ook niet altijd helemaal
overeen met de categorisering van de wegen (gewenste functie) in het RSVB.
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bestaande infrastructuur
provincie vlaams brabant - afbakening stedelijk gebied halle - kaart 2
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Aanvullend zijn binnen het stedelijk gebied verder van belang:
- Lenniksesteenweg – Cypriaan Verhavertstraat.
Fietsroutes

Samen met de kanaaldijk is het radiale wegennet op stedelijk niveau is ook de drager van
functionele fietsroutes (N7, N6, Suikerkaai-Deboecklaan, De kerckhove D‟Exaerdestraat
Vandepeereboomstrat, Alsembersgsesteenweg, Lenniksesteenweg). Ook de route van
Pepingen, over Beert naar de Colruytsite (met alternatief via Beertsestraat) en route van Don
Bosco naar Sint-Pietersleeuw zijn van belang.
Waterwegen en goederentransport per spoor

Het kanaal wordt door een tweetal bedrijven in Halle gebruikt voor binnenvaarttransport. Het
spoor wordt niet gebruikt voor goederentransport.
Openbaar vervoer

De gemeente bevat 3 treinstations (Halle - Buizingen en Lembeek) en één grensstation
(Huizingen).
Het station Halle is een interregionaal knooppunt van openbaar vervoer gelegen op loopafstand
(± 10 min) van het centrum met verschillende trein- en busverbindingen. De belangrijkste
spoorlijn 96 (Brussel/Bergen) verbindt Halle aan een hoge frequentie (6 treinen/uur) met
Brussel waarvan 3 treinen doorrijden tot de luchthaven van Zaventem. Overige spoorlijnen zijn
spoorlijn 94 die Halle verbindt met Moeskroen (zonder overstappen: 1 trein/uur) en lijn 26 met
een verbinding naar Mechelen (zonder overstappen: 2 treinen/uur). Aan het station zijn 7
busperrons gelegen met verbindingsmogelijkheden met het busvervoer.
De stations van Lembeek en Buizingen zijn stopplaatsen op treinlijn 96a (2 treinen per uur
richting Brussel-Leuven, 2 richting „s Gravenbrakel) en het station van Huizingen – net buiten
het grondgebied van Halle – ligt op treinlijn 26 (3 treinen per uur richting Vilvoorde-Mechelen, 2
per uur tot Halle en 1 per uur tot Geraardsbergen).
Openbaar vervoersnet De Lijn en TEC in Halle
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Het busvervoer verbindt Halle op regionale en lokale niveau zoals weergegeven op de figuur. In
totaal bestaat het busnetwerk uit zo‟n 19 buslijnen. Vooral de zuidelijke lus omheen de
binnenstad (A. Demaeghtlaan van Ninoofsesteenweg en Suikerkaai tot station) is een zeer
belangrijke buscorridor.
De bediening met het openbaar busvervoer voldoet aan de vereisten van de basismobiliteit. De
buslijnen van De Lijn en TEC verzorgen een goede ontsluiting van het hinterland naar het
station, Demaeghtlaan en het ziekenhuis. De binnenstad ligt op wandelafstand van de haltes.
Vanuit noordwestelijke richting (omgeving Lennik, Breedhout en het noordoosten van Don
Boscowijk) is de bediening in het weekend beperkt.
Het netwerk is aangevuld met extra bedieningslijnen op schooluren, marktbussen en de belbus
Leerbeek - Herfelingen - Pepingen – Halle.
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3 Woonstructuur
De bebouwing in Halle is van oudsher gesitueerd in de vallei van de Zenne en heeft zich
doorheen de tijd langs de invalswegen en in verkavelingen over de plateaus uitgestrekt. Halle
ligt onmiskenbaar in de regionale woningmarkt van Brussel.

3.1

Woonstructuur op macroniveau
In de ruimere regio zijn drie woonstructuren te herkennen.
De “verstedelijkte Zennevallei” is een verstedelijkte uitloper van de agglomeratie rond Brussel,
met een patchwork van woonkernen en -linten tussen bedrijventerreinen en open ruimte
fragmenten. Halle-centrum is duidelijk een meer stedelijk centrum in deze Zennevallei met
grote woonlobben. De woongebieden en bedrijventerreinen ten noorden van
Alsembergsesteenweg zijn opgenomen in het voorstel van afbakening van het Vlaams
3
strategisch gebied rond Brussel.
Ten westen van de verstedelijkte Zennevallei manifesteert de verstedelijking zich door een
uitgroei van vroegere kleine dorpskernen met grote verkavelingen en sterke woonverlinting
langs de lokale verbindingswegen. De omgeving heeft een overwegend groen karakter door de
grotere en kleinere bosrelicten en woonparkverkavelingen.
In het Pajottenland ten oosten van de verstedelijkte Zennevallei overheerst het landelijke
woonkarakter met kleine dorpen in een overwegend agrarisch landschap. Dichter bij Brussel
manifesteert de bebouwingsdruk zich door grote uitbreidingsverkavelingen aan de dorpen
(bijvoorbeeld Sint-Pieters-Leeuw).

Woonstructuur op macroniveau

3

OMGEVING – Idea Consult – Arcadis – Tritel – O2 consult, Overlegproces VSGB – eindrapport, november 2008
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3.2

Woonstructuur in en om Halle
kaart 3. woonstructuur in en om Halle
Op het niveau van heel Halle kunnen we grosso modo drie woonsferen herkennen:
- de stedelijke kern
- historische dorpen
- residentiële woonlobben
Het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners is een geheel eigen onderdeel van de
woonstructuur.
De stedelijke kern

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

De directe omgeving van de dorpskerken van Buizingen en Lembeek hebben nog een heel
dorps karakter. Ze liggen ook beide direct aansluitend op kwalitatieve open ruimtegebieden:
Buizingen aan het Kluisbos en Kasteel van Buizingen, Lembeek aan de meander in de
Zennevallei.
Lembeek-dorp ligt geprangd tussen de bedrijventerreinen Lembeek-Noord en Lembeek-Zuid en
Bergensesteenweg. De stationsomgeving overstijgt enigszins het dorpse karakter.
Buizingen-dorp is uitgegroeid en vergroeid met residentiële woonlobben. De begrenzing tussen
de residentiële woonlobben en het dorp is nog moeilijk te onderscheiden.
De residentiële woonlobben

De residentiële lobben zijn aan elkaar gegroeide historische uitlopers van de stads- en
dorpskernen, verkavelingen en groepswoningbouwprojecten. De woningtypologie en –dichtheid
binnen elke lob verschillen van straat tot straat. Een aantal lobben hebben een iets stedelijker
karakter door de aanwezigheid van een aantal grotere of meer stedelijke functies, maar alles bij
elkaar blijven het sterk residentiële gebieden.
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bestaand woonweefsel
provincie vlaams brabant - afbakening stedelijk gebied halle - kaart 3

stedelijke kern

woonlobben
meer stedelijk karakter

huizingen
don bosco

minder stedelijk karakter

buizingen-dorp
doortrekkersterrein

historische dorpskern
doortrekkersterrein

buizingen

stedelijke kern
sint-rochus

lembeek

lembeek-dorp

essenbeek

OMGEVING - april 2010 - 1000401_PL_005-k04

De Don Boscowijk is de lob ten westen van de stedelijke kern. De wijk ligt aan de oostzijde van
Demaeghtlaan, achterliggend aan de grootschalige functies langs deze weg. Demaeghtlaan
vormt door de verkeersdrukte en straatprofiel een zekere barrière tussen Don Boscowijk en
stedelijke kern. Naar het oosten waaiert de wijk uit door lintbebouwing langs de regionale en
lokale invalswegen uit het Pajottenland: Ninoofsesteenweg, Lenniksesteenweg en
Gaasbeeksesteenweg. De woonbebouwing bestaat zowel uit straten met gesloten bebouwing
als straten en inbreidingsverkavelingen met open bebouwing. Het KTA en kerkhof zijn grote
stedelijke functies in de wijk. Ten noorden van het KTA ligt een vrij grote sociale woonwijk.
De Sint-Rochuswijk is de grote lob tussen A8 en de spoorweg. Spoorweg en kanaal zijn sterke
barrières naar de stedelijke kern, A8 een sterke ruimtelijke grens naar de zuidelijk gelegen
open ruimte en Essenbeek. Naar het noorden is de lob in een strook uitgegroeid tot Buizingendorp. N203 vormde wel een sterke begrenzing naar het open ruimtegebied rond de vallei van
de Kleine Beek. De bebouwing bestaat uit zowel gesloten rijbebouwing van voornamelijk
kleinere arbeiderswoningbouw, diverse groepswoningbouwprojecten en verkavelingen met
halfopen en open bebouwing. Een aantal grotere scholen, een supermarkt en de stedelijke
sportterreinen versterken het stedelijk karakter van deze woonlob.
De woonlob Buizingen ligt tussen het Kluisbos, de spoorweg, Alsembergsesteenweg en R0. De
wijk bestaat hoofdzakelijk uit groepswoningbouw (tuinwijken) en verkavelingen in open
bebouwing. In het westen is de lob vergroeid met Buizingen-dorp. Eigenlijk vormt Buizingen
samen met Huizingen één grote lob, met vergelijkbare typologie en de Alsembergsesteenweg
als „dorpsstraat‟ met wijkvoorzieningen. Door de verkeersdrukte is de Alsembergsesteenweg
tegelijk echter een barrière tussen Buizingen en Huizingen.
Don Boscowijk (met Stroppen en Grote Weide), Sint-Rochus en Buizingen worden in het RSVB
4
als stedelijke kern geselecteerd.
Essenbeek is de woonlob ten oosten van A8. De wijk is ingesloten door R0, N203 en A8, met
A8 als een barrière ten opzichte van Sint-Rochuswijk. Het kasteelpark, de groene
kerkomgeving, meer open bebouwing en grotere niet-aangesneden binnengebieden geven de

4

Bijkomende stedelijke kernen kunnen worden aangeduid naar aanleiding van het afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied.
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lob een minder stedelijk karakter. In de lob liggen echter ook grootschalige detailhandelszaken
en enkele middelgrote bedrijven.
De woonlob Lembeek ligt tussen N6 (Bergensesteenweg) en N7 (Edingensesteenweg). Ten
noorden en zuiden begrenzen open ruimten de lob. De lob bestaat vooral uit woonbebouwing,
deels in gesloten bebouwing, deels meer open verkavelingen. De N6 (Bergensesteenweg) is
een barrière tussen de woonlob Lembeek en Lembeek-dorp, maar tegelijk de verbindingsas
tussen de woonlob en de stedelijke kern.
Essenbeek en Lembeek worden in het RSVB als woonkernen geselecteerd.
Doortrekkersterrein Huizingen

Ter hoogte van de ingang van het provinciaal domein Huizingen, in de oksel van de oprit naar
R0, is een woonwagenterrein voor doortrekkers in gebruik.
Voorzien residentiëel woonwagenterrein

Het provinciebestuur heeft het voornemen de voormalige camping Luna aan de Alsembergsesteenweg te herbestemmen naar een gebied voor kleinschalig wonen en verblijven. Daarin
worden kleinschalige woningen in gesloten voorzien langs de weg. In het achterliggend
gedeelte wordt ruimte voorzien voor residentiële woonwagens.

Bestaande ruimtelijke structuur

33 / 227

4 Ruimtelijk-economische structuur
de

Halle is van oudsher in een sterk geïndustrialiseerde regio gelegen, gegroeid uit de 19
eeuwse nijverheden langs het kanaal en de spoorweg. Met het groeiend belang van
ste
wegvervoer en economische veranderingen in de tweede helft van de 20 eeuw is een
geleidelijke transformatie van de ruimtelijk-economische structuur opgetreden die zich zowel in
de aard van de bedrijvigheid als de ruimtelijke ontwikkeling er van laat aflezen.
In dit hoofdstuk concentreren we ons op bedrijventerreinen en grootschalige kantoorlocaties als
onderdeel van de ruimtelijke economische structuur. De grootschalige
detailhandelsontwikkelingen worden besproken in het hoofdstuk „stedelijke voorzieningen‟ (zie
pt. 1).

4.1

Ruimtelijk-economische structuur op macroniveau
Halle maakt onderdeel uit van de verstedelijkte Zennevallei. De economische structuur wordt
gekenmerkt door gefragmenteerde industriële en logistieke ontwikkelingen met een sterkere
de
concentratie naar het Brussels hoofdstedelijk gewest toe. Hier is in de 19 eeuw een
industrieel complex gegroeid van Brussel tot Tubeke (Forges de Clabeque), langsheen het
infrastructurenbundel van het kanaal Brussel-Charleroi, spoorweg en steenweg (N6). Dit
complex heeft ondertussen een transformatie ondergaan. Spoor- en waterweg hebben sterk
aan belang als transportmodus ingeboet. Deze functie is overgenomen door R0/E19. Er is een
gefragmenteerd economisch complex ontstaan. Enerzijds zijn oude nijverheden verder
ontwikkeld binnen dezelfde sectoren (voeding, metaal, papierindustrie…) of vervangen door
nieuwe activiteiten vooral in de transport- en distributiesector. Anderzijds zijn vrijgekomen
industrieterreinen omgevormd tot gemengde bedrijventerreinen voor kleinere bedrijven of
herontwikkeld tot woon-, winkel- of dienstenfuncties (vooral in de kernen en langsheen de N6).
De bedrijventerreinen ten noorden van de Alsembergsesteenweg zijn opgenomen in het
5
voorstel van afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel.

Ruimtelijk-economische structuur op macroniveau

Langsheen de infrastructurenbundel A8/N7 zijn recenter nieuwe bedrijvenconcentraties
gegroeid in Halle (Colruyt-omgeving) en Tubeke (bedrijventerrein Saintes).
5

OMGEVING – Idea Consult – Arcadis – Tritel – O2 consult, Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel –
eindrapport, november 2008
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In het omgevende open ruimte gebied is de landbouw een belangrijke economische sector,
vooral dan in het Pajottenland ten westen van de verstedelijkte Zennevallei.
In de ruime omgeving van Halle zijn ook diverse leemontginningen (zuidelijke leemstreek,
doorlopend in Wallonië). In Lembeek is recent een ontginning opgestart. In de Zennevallei is
historisch vooral de Tubize Zandsteen ontgonnen en als bouwsteen gebruikt. Oude groeves
zijn verlaten en omgevormd (bijvoorbeeld stortplaats en later natuurgebied zoals Rodenem).

4.2

Ruimtelijk-economische structuur in en om Halle
kaart 4. ruimtelijk-economische structuur in en om Halle

4.3

Bedrijventerreinen die deel uitmaken van de verstedelijkte Zennevallei
Het economisch complex in de verstedelijkte Zennevallei is nog duidelijk herkenbaar in Halle.
We herkennen vijf bedrijventerreinen en enkele geïsoleerde bedrijven in dit complex.
Stroppen-Noord

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

Het zuidelijke deel van het bedrijventerrein Stroppen ligt achter het woonlint langs de
Brusselsesteenweg. Momenteel is er een grote houthandel gevestigd. Tussen het noordelijke
en dit zuidelijke deel van Stroppen liggen nog enkele ongebruikte percelen, waarvan het
gedeelte in Stroppen-Zuid bestemd is voor kleine bedrijven. Het containerpark en gemeentelijke
werkplaatsen zullen naar deze locatie verhuizen.
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verstedelijkte zennevallei
nieuwe bedrijfsontwikkelingen A8 | N7
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lembeek-noord

ontginningsgebied

lembeek-zuid
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Roggemanskaai

Het bedrijventerrein bevindt zich tegenover Stroppen, aan de overzijde van het kanaal, tussen
het kanaal en de Zenne. Verspreid langsheen het kanaal liggen enkele kleinere en één groot
bedrijf (Hensferstaux). Het gebied is veel minder intensief ontwikkeld dan het bedrijventerrein
Heideveld op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw dat in het verlengde ligt.
Het meest zuidelijke deel van het bedrijventerein Roggemanskaai is herbestemd voor een
stadsontwikkelingsproject (Nederhem). In het noorden van het gebied zal een nieuwe
brandweerkazerne komen.
Lembeek-Noord

Ten zuiden van de binnenstad ligt het bedrijventerrein Lembeek-Noord, tussen N6
(Bergensesteenweg), A8, kanaal en Lembeek-dorp. De spoorweg splits dit gebied in een strip
langsheen de N6 en een bedrijvenzone tussen spoorweg en kanaal. De strip langs N6 is
nagenoeg volledig ingenomen, grotendeels door grootschalige detailhandel maar ook enkele
kleinere bedrijven. In de bedrijvenzone tussen spoorweg en kanaal zijn enkele grote bedrijven
gevestigd, maar een groot deel van de zone is momenteel niet in gebruik. De Zenne slingert
door het bedrijventerrein.
Lembeek-Zuid

Het bedrijventerrein ten zuiden van Lembeek-dorp is gelijkaardig. Een langgerekte strip langs
N6, veelal grootschalige detailhandel, en een bedrijvenzone tussen spoorweg en kanaal. In de
zone tussen spoor en kanaal liggen twee middelgrote bedrijven. De Zenne loopt tussen de
bedrijven door. In één van deze bedrijven (Luhns) is de bedrijvigheid stopgezet.
Geïsoleerde bedrijven

Langsheen het kanaal liggen nog een drietal middelgrote bedrijven. De bedrijven zijn nog in
beperkte mate watergebonden. Ze liggen ook beide vlakbij de stadskern. Ten noorden van de
binnenstad, aan de Graankaai, ligt een veevoederfabriek. Deze is bevestigd in het BPA
Nederhem als bedrijvenzone. De omgeving wordt herontwikkeld tot een nieuw stadsdeel. Ten
zuiden van de binnenstad, bereikbaar vanuit de Suikerkaai, ligt een betonfabriek. De site is als
watergebonden bedrijventerrein bestemd in het gewestplan. De Zenne loopt rond de site. Aan
de overzijde van de Zenne – langs Bergensesteenweg – liggen nog andere bedrijven. De
groene diepere perceelsdelen van en tussen deze bedrijven, de groene Zenne-oevers en
afzonderlijke ontsluiting naar Suikerkaai, maken dat het betonfabriek als geïsoleerd wordt
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ervaren. Aan de oostzijde van het kanaal, tegenover de betonfabriek, is in het gewestplan een
zone als KMO-zone bestemd. Deze zone is evenwel niet in gebruik en volledig bebost.
Helemaal in het zuiden van het gemeentelijk grondgebied ligt een bedrijf in betonmaterialen
aan de oostzijde van het kanaal. Het is een zonevreemd bedrijf gelegen in stortgebied.

4.4

Nieuwe bedrijfsontwikkelingen langsheen A8 – N7
Wilgenveld-Hellebroek-Dassenveld

Aan het knooppunt van A8 met N7 heeft zich een nieuwe grootschalige bedrijvenontwikkeling
voorgedaan in de zones Wilgenveld, Hellebroek en Dassenveld. De ontwikkelingen zijn vooral
toe te schrijven aan de ontwikkeling van Colruyt: opslag en distributiecentrum en kantoren. Een
deel van de bedrijvenzone Dassenveld is een KMO-zone voor kleinere bedrijven. De zones zijn
nagenoeg volledig ingenomen. De spoorweg naar Moeskroen loopt langsheen de
bedrijvenzones.
Druco als geïsoleerd bedrijf

De industriële drukkerij van Colruyt ligt nabij de zone Dassenveld maar sluit er niet op aan. De
site is ook niet rechtstreeks naar N7 ontsloten. Het bedrijf ligt als een geïsoleerd bedrijf in de
open ruimte.
Ontginningsgebied

Aan de westzijde van N6, aan de grens met Tubeke, ligt een ontginningsgebied. Er is een
bedrijf gevestigd (steenbakkerij en tuinmaterialen) en er is vrij recent een leemontginning
vergund.
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5 Stedelijke voorzieningen en grootschalige detailhandel
De stedelijkheid van een gebied spreekt naast de concentratie aan wonen en bedrijvigheid
vooral uit de concentratie aan voorzieningen met een bovenlokaal bedieningsgebied.
Als we over voorzieningen spreken, hebben we het in dit hoofdstuk over openbare en private
diensten (zorg, onderwijs enzovoort), recreatie (sport, cultuur, recreatief medegebruik) en
toerisme, en grootschalige detailhandel.

5.1

Voorzieningenstructuur op macroniveau
Halle is een belangrijk kleinstedelijk winkel- en dienstencentrum in het zuidwesten van de
provincie Vlaams-Brabant, vooral voor het Pajottenland. Halle is ook een kleinstedelijke
toeristische pool als bedevaartplaats en historisch centrum. Het Pajottenland en Hallerbos zijn
belangrijke recreatieve open ruimtegebieden. Het kanaal is een recreatieve as van provinciaal
niveau. Langsheen N6 is er een opeenvolging van grootschalige detailhandelsconcentraties die
doorloopt tot op het grondgebied van Halle. De detailhandelsconcentraties ten noorden van
Halle zijn opgenomen in het voorstel van afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond
Brussel, net zoals de detailhandelsconcentratie aan de Carrefoursite ten oosten van R0 in
6
Drogenbos.
Het grootstedelijke uitrustingsniveau van Brussel vormt een aanvulling op de eigen
voorzieningen van Halle.
Voorzieningen die het kleinstedelijke niveau overschrijden zijn het provinciaal domein
Huizingen (recreatie) en de nationale voetbalcentrum van Tubeke (sport), net over de grens.

Stedelijke voorzieningenstructuur op macroniveau

6
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5.2

Voorzieningenstructuur in en om Halle
kaart 5. voorzieningenstructuur in en om Halle
Stadscentrum

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

Langsheen A. Demaeghtlaan is een concentratie van grootschalige stedelijke voorzieningen
gegroeid met zorg- en onderwijsinstellingen, kleinschalige kantoren, grootschalige detailhandel.
Het zuidelijke deel heeft een „steenweg‟-karakter met vooral grootschalige detailhandelszaken,
het noordelijke deel is stedelijker met scholen en zorginstellingen en kleinere kantoren,
praktijken en handel in huizen.
Stedelijke recreatie- en sportcluster

In het noordoosten van het stedelijke kern, ter hoogte van de sluis op het kanaal, ligt de
stedelijk sporthal en aanliggende sportterreinen. Door de grote parkings er rond is de
samenhang met het stedelijk weefsel niet optimaal. Aan de overzijde van het kanaal zijn het
stedelijke zwembad en een evenementenhal gepland in het stadsontwikkelingsproject
Nederhem. Hierdoor ontstaat een sport- en recreatiecluster in de stad.
Detailhandelsconcentraties langsheen N6

Langsheen N6 zijn opeenvolgende concentraties van grootschalige detailhandel gegroeid,
zowel ten noorden van de stedelijke kern (Brusselsesteenweg) als ten zuiden van er van
(Bergensesteenweg).
A. Zone Stroppen
Een detailhandelsconcentratie langs beide zijden van de Brusselsesteenweg ter hoogte van het
bedrijventerrein Stroppen-Noord. De zone loopt aan de oostzijde van de weg door tot StroppenZuid. Er liggen onder andere een handel in houtmaterialen, materialen voor sanitair en centrale
verwarming, autoverkoop en verkoop van gemotoriseerde voertuigen. De visie in het
gemeentelijk structuurplan stelt dat deze concentratie niet verder kan uitbreiden.
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B. Zone Hellebroek
Een detailhandelsconcentratie langs de Bergensesteenweg net binnen de A8, van een elftal
handelszaken met onder andere Aveve, Scapino, Dreamland en Saint-Maclou. Het
gemeentelijk structuurplan stelt dat deze concentratie verder kan worden versterkt. Wat dit
concreet betekent is niet nader gespecificeerd. Tussen de handelszaken en de bebouwing
langs de achtergelegen N7 liggen in elk geval nog diepe beboste percelen.
C. Bergensesteenweg Noord
Deze detailhandelsconcentratie ligt ter hoogte van het bedrijventerrein Lembeek-Noord en
situeert zich langs beide zijden van de steenweg. Er liggen vooral handelszaken in bruin- en
witgoed, doe het zelf en wooninrichting. Ook voor deze concentratie stelt het gemeentelijk
structuurplan dat ze verder kan worden versterkt. De percelen langs de steenweg hebben geen
uitbreidingsmogelijkheden naar achter want liggen ingesloten tussen de steenweg en
woonbebouwing (westelijke zijde) of de spoorweg (oostelijke zijde). Tussen de handelszaken
liggen nog woningen. Het ruimtegebruik op de percelen is ook vrij extensief.
D. Bergensesteenweg Zuid
Deze grootschalige detailhandelsconcentratie ligt in de strip tussen de Bergensesteenweg en
de spoorweg. De voornaamste activiteiten zijn garages, bandencentrale, electrotoestellen,
tuincentrum. Er ligt ook een detailhandelscluster (meerdere handelszaken in één
gebouwcomplex) in het lint.
Voor deze concentratie stelt het gemeentelijk structuurplan ook dat zij verder kan worden
versterkt. Tussen de bestaande handelszaken liggen nog ongebruikte percelen en het
ruimtegebruik van de bestaande handelszaken is extensief. Een gemeentelijk RUP ordent dit
gebied reeds.
Detailhandelsconcentratie Nijvelsesteenweg

7

Het betreft een vijftal grootschalige detailhandelszaken, waaronder Lidl en Ceramix, gelegen
aan het kruispunt van Nijvelsesteenweg en A8. Het gemeentelijk structuurplan stelt dat de
concentratie niet verder kan uitbreiden.
7

De detailhandel langsheen Alsembergsesteenweg wordt niet als een grootschalige detailhandelsconcentratie
beschouwd. De totale verkoopsoppervlakte blijft onder de „normen‟ die in het afwegingskader op gewestelijk niveau
worden gehanteerd. De handelsconcentratie langs Alsembergsesteenweg functioneert eerder op wijkniveau dan op
niveau van de stad.
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Geïsoleerde grootschalige stedelijke voorzieningen

Een aantal grootschalige stedelijke voorzieningen liggen niet in één van voorgaande structurele
voorzieningenconcentraties. We beschouwen ze als geïsoleerde stedelijke voorzieningen.
Vooral die concentraties die een verdere ruimtelijke dynamiek en ontwikkeling (uitbreiding) met
zich mee kunnen brengen worden in ogenschouw genomen. Er kan een onderscheid gemaakt
worden in hoog- en laagdynamische voorzieningen, al naargelang de activiteit (ongeacht de
omvang).
Aan de rand van de residentiële lob Don Bosco liggen een drietal grootschalige stedelijke
8
voorzieningen: het ziekenhuis (hoogdynamisch), Don Bosco school (hoogdynamisch) en
kerkhof (laagdynamisch).
In Sint-Rochuswijk liggen enkele grotere scholen. In de open ruimte rond de vallei van de
Kleine Beek en Kluisbos ligt een vrij groot kerkhof en het Kluisbos zelf, dat recreatief wordt
medegebruikt. Beide worden als laagdynamisch beschouwd.
Het nationaal voetbalcentrum aan de Bergensesteenweg (net over de gewestgrens) en het
provinciaal domein Huizingen zijn specifieke recreatieve polen. Het nationaal voetbalcentrum
wordt als eerder laagdynamisch beschouwd, het provinciaal domein eerder hoogdynamisch.
Recreatiepolen op wijkniveau

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

8

In de lob Sint-Rochus liggen ook enkele grote scholen, doch deze liggen ingesloten in het woonweefsel en hebben
weinig of geen ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden meer.
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6 De ruimtelijke structuurdragers van Halle
Samenvattend kunnen uit voorgaande analyse de structuurdragers voor Halle gedefinieerd
worden.

6.1

Zenne, open ruimte en een net van steenwegen als historische dragers
Halle is ontstaan aan de Zenne. Deze rivier is door latere ontwikkelingen in verdrukking
gekomen maar geniet een hernieuwde aandacht als structurerende ruimtelijke structuur in de
verstedelijkte Zennevallei.
Halle is omgeven door grote open ruimte gehelen die doordringen tussen het bebouwde
weefsel. Deze open ruimten hangen samen met de beekstructuren. Deze open ruimten zijn een
onderdeel van het Pajottenland (westzijde) en Land van Dworp (oostzijde). Door de nabijheid
van grote open ruimte gehelen en de open ruimtevingers die ver in het bebouwde weefsel
wordt Halle nog steeds ervaren als een stad in de open ruimte.
Een netwerk van verbindingswegen zorgde van oudsher voor de verbinding van Halle met haar
ommeland. Dit netwerk loopt radiaal naar de stadskern vanuit het Pajottenland. Vanuit de
oostzijde is de Zenne een barrière die slechts op een beperkt aantal plaatsen oversteekbaar is.
Daardoor krijgt de parallel lopende (steen)wegen (N6) een belangrijke verzamelende rol naar
de stad. Dit netwerk van wegen is momenteel nog steeds van belang voor de mobiliteit in de
stad en de bereikbaarheid vanuit het directe ommeland, vooral dan vanuit het Pajottenland.

6.2

Het infrastructurenbundel van spoorweg, kanaal en steenweg als eerste
verstedelijkingsas
de

Vanaf de 19 eeuw zorgen de spoorweg en vooral het kanaal, parallel aan N6, voor een sterke
industrialisering. Aan de stations groeien nieuwe woonwijken. Spoorweg en kanaal versterken
de barrièrewerking van de Zennevallei.
De voormalige industrialisering laat zich nog duidelijk aflezen in de bestaande ruimtelijke
structuur. De industrie van weleer is verdwenen. Een reconversieproces is al enkele decennia
bezig. De nijverheden in de stadskern zijn nagenoeg allemaal verdwenen. Bedrijventerreinen
aansluitend bij de stad krijgen een gemengde stedelijke invulling. Bedrijventerreinen langs het
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kanaal zijn nu ingenomen door productiebedrijven en logistiek, door KMO en grootschalige
detailhandel. Het kanaal heeft haar economische functie welhaast volledig verloren. De
economische activiteiten zijn sterk op wegverkeer gericht. N6 vervult hierin een belangrijke rol.

6.3

R0 en A8 als 20ste eeuwse ontwikkelingsstructuur
ste

Met het groeiend belang van de automobiliteit in de tweede helft van de 20 eeuw zijn de
autosnelwegen, met de (historische) wegen er naar toe, sturend geweest in de ruimtelijke
ontwikkeling. Dit blijkt uit de sterke woonontwikkeling van Sint-Rochus en Buizingen, de groei
van Essenbeek, de ontwikkeling van grootschalige detailhandel langs Brusselsesteenweg en
Bergensesteenweg, en in beperktere mate langs Nijvelsesteenweg. Dit heeft ook geleid tot
volledig nieuwe bedrijfsontwikkelingen omheen de knooppunten van Edingensesteenweg en
A8.
R0 en A8 zijn tegelijk nieuwe ruimtelijke breuken doorheen het bebouwd weefsel en open
ruimte gebieden. De verkeersdruk op de wegen die aansluiten op deze hoofdwegen, heeft
eveneens een barrièrewerking in het stedelijk functioneren.
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III. Huidig planologisch kader,
lopende projecten en beleid in
ontwikkeling
zie ook: bijlage 2
Het uitwerken van een toekomstvisie voor het kleinstedelijk Halle kan niet los worden gezien
van het huidige planologisch kader en projecten en beleid in ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt
een overzicht van de meest relevante aspecten gegeven. Een verdere toelichting is
opgenomen in bijlage 2.

1 Gewestplan, BPA’s en RUP’s
bijlage 2.1 - 2.3
Hierin zijn gebiedsdekkend bestemmingen vastgelegd. Deze bestemmingen vorm(d)en het
juridisch kader voor ontwikkelingen in het verleden en – bij ongewijzigd beleid – voor
toekomstige ontwikkelingen. Door confrontatie van de visie aan dit planologisch kader zal
duidelijk worden in hoeverre en waar herbestemmingen aangewezen zijn om ongewenste
ontwikkelingen te voorkomen.

2 Geplande projecten en beleid in ontwikkeling
bijlage 2.4
Er zijn een aantal beleidsbeslissingen en min of meer concrete projecten in ontwikkeling in
Halle en omgeving, die relevant zijn voor de visievorming voor het kleinstedelijk gebied. Deze
zijn samengevat in volgende tabel. Een korte beschrijving per project is opgenomen in bijlage
bij deze visienota.
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kaart 6.

geplande projecten en projecten in ontwikkeling
project / beleidsinitiatief

relevantie

project / beleidsinitiatief

relevantie

nieuwe brandweerkazerne

herlocalisatie brandweerkazerne en omvorming oude

visie Vlaams Strategisch Gebied

stelt een omleidingstracé voor ter ontsluiting van de

Roggemanskaai

kazerne in binnenstad tot jeugdcentrum

rond Brussel (VSGB)

economische zones in de zuidelijke kanaalzone

nieuw containerpark en

uitbreiding/herlocalisatie

gewestelijk RUP VSGB

legt de afbakeningslijn van het Vlaams strategisch

gemeenteloods Stroppen

gemeenteloodsen en omvorming oude locatie in

gebied rond Brussel vast

containerpark

en

binnenstad tot woonproject

afbakening van de gebieden van de

geeft aan waar de Vlaamse overheid RUP‟s zal

natuurlijke en agrarische structuur

opmaken t.b.v. een optimale verweving van open
ruimte functies en geeft aan welke gebieden als

project Groebegracht

landschapsopbouwende maatregelen in het open
ruimte gebied Groebegracht

project Zuurstof voor de Zenne

agrarische gebieden zijn herbevestigd

versterking van de natuur- en landschapskwaliteiten,
landbouw en recreatief medegebruik in de Zennevallei

provinciaal RUP weekendverblijven,

herbestemming camping Luna (Alsembergsestwg)

campings en residentiële

naar gebied voor kleinschalig wonen en verblijven

hoogte van Sint-Rochus, nieuwe zuidelijke ontsluiting

woonwagenterreinen

(kleinschalige woningen en ruimte voor residentiële

van het stedelijk gebied met nieuw knooppunt A8 x N7

woonwagens)

ter vervanging bestaande op/afritten N6 en N7,

voorziet uitbreiding kantoren Colruyt

bepaalt mee de ontsluitingspotenties van het stedelijk

gemeentelijk RUP Wilgenveld

project opwaardering A8

(in opmaak)
gemeentelijk RUP Grote Weide

voorziet aanpassing knoop A8 x R0, intunneling A8 ter

gebied en stelt een nieuw park voor op het in te
tunnelen deel van A8

voorziet uitbreiding ziekenhuis tot zorgcampus

stadsontwikkelingsproject Nederhem

ontwikkeling van nieuwe woonwijk door omvorming

(BPA Nederhem)

voormalig industriegebied voor ca. 300 bijkomende

BB-net / GEN

geeft aan dat de openvervoersbediening in station
Halle nog wordt verbeterd

woongelegenheden, zwembad en polyvalente zaal

streefbeeld verbreding en verdieping

leidt mogelijks tot verandering van potenties voor

gemengd stedelijke binnenstedelijke

ontwikkeling

van het kanaal

watergebonden transport, wijziging van de ligging en

project ‟t Parksken

woongelegenheden,

van

ca.

90

kantoorruimte

kleinhandelsoppervlakte,

bijkomende
en

met

5.000

capaciteit

m²

gemeentelijk RUP Parklaan – Zenne

ontwikkeling gemengd stedelijk project Arkenvest (ca.

– Vondel (in opmaak)

12.000m²

kleinhandel,

bouwblokken

parking),
met

ca.

60

ontpitting

mogelijke

de

bruggen,

wijziging

van

de

fietsverkeer

parkeergelegenheid (incl. stadsparking)

ondergrondse

van

geschiktheid van kanaaloevers als route voor weg- of

ondergronse
nationaal voetbal – wielercomplex

van

uitbreiding

van

de

nationale

wielercluster die er op aansluit

enkele

ontwikkeling

beperkte

voetbalcluster voor en de uitbouw van een nationale

appartementen,
van

stelt

ontwikkelingen in Tubekee

binnenstedelijk

woon-

bijkomende woongelegenheden (ca. 40), ontwikkeling

herontwikkeling

Clabecq,

van groene ruimtes en stedelijke ontmoetingsplaatsen

economische zone Saintes II met retailpark, leisure en

langsheen de Zenne, verbetering verblijfskwaliteit

bedrijven, nieuwe omleidingsweg noordelijk van de

openbaar domein (o.a. door ondergrondse parkings

kern van Tubeke naar Hondzocht

Huidig planologisch kader, lopende projecten en beleid in ontwikkeling

en

kleinhandelsproject,

ontwikkeling

gemengde
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IV. Uitdagingen en toekomstvisie voor
Halle
1 De rol van Halle als kleinstedelijk gebied
De stad Halle ligt op het scharnier tussen de Zuidelijke kanaalzone, die onderdeel uitmaakt van
Vlaams strategisch gebied rond Brussel, en het Pajottenland. Het is een levendige stad, met
wonen, tewerkstelling en compleet aanbod aan handel, diensten en stedelijke voorzieningen op
kleinstedelijke schaal. De kleinstedelijke schaal wordt als grote troef ervaren, samen met de
ligging in een prachtig en gevarieerd open ruimte landschap. De nabijheid van het Brusselse
vormt een aanvulling op de eigen rol. Een grote troef, maar tegelijkertijd ook een bedreiging.
Halle heeft een rijk historisch verleden. De Zenne en het reliëf hebben lange tijd de ruimtelijke
structuur bepaald. De vroege industrialisering langs de steenweg, het kanaal en spoor tussen
Brussel en Charleroi heeft zeker meegespeeld in de bloei van Halle als woon- , werk en
ste
voorzieningencentrum. In de tweede helft van de 20 eeuw heeft de vroegere industrie een
teleurgang gekend. De maatschappelijke herstructureringspijnen zijn ondertussen grotendeels
geleden, maar ruimtelijk blijft dit nog ten dele zichtbaar in onderbenutting van vroegere
bedrijventerreinen en restruimten langs kanaal en spoor. De aantrekkingskracht van en druk
vanuit het Brusselse hebben geleid tot nieuwe grootschalige infrastructuur, sterke
woonontwikkeling, nieuwe logistieke bedrijfsontwikkelingen, en toenemende verkeerscongestie.
Deze ontwikkelingen Dit proces is nog steeds aan de gang. De opeenvolgende ontwikkelingen,
met elk hun eigen ruimtelijke logica, hebben geleid tot ruimtelijk kwaliteitsverlies. De ruimtelijke
samenhang is verloren gegaan, de ruimtelijke structuur is moeilijk te herkennen en vroegere
kwaliteiten worden niet meer herkend.
Halle blijft echter haar rol van kleinstedelijk gebied vervullen, als belangrijk centrum voor zowel
een deel van de verstedelijkte Zennevallei als het omgevende buitengebied. Nieuwe
grootschalige ontwikkelingen net over de gewestgrens vormen mogelijks wel een bedreiging
voor de toekomst.
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Dé uitdagingen voor het stedelijk gebied Halle zijn:
- de resterende kwaliteiten vrijwaren en werk maken van een kwaliteitsverbetering
- de rol als kleinstedelijk centrum handhaven.
In het stedelijk gebied Halle wordt prioriteit gegeven aan een kwaliteitsbeleid, veeleer dan een
louter kwantitatief aanbodbeleid. Door te werken aan de herkenbaarheid van Halle met een
eigen identiteit, aan de aantrekkelijkheid en aan het goed functioneren, blijft het kleinstedelijk
gebied ook in de toekomst aantrekkelijk om te wonen, te werken, en te bezoeken.
Het beleid voor het kleinstedelijk gebied moet er wel voor zorgen dat verdere uitzwerming van
kleinstedelijke functies en verdere suburbanisatie van het wonen in het buitengebied rond Halle
wordt tegen gegaan. Naast het werken aan kwaliteit, houdt dit ook in dat er ruimte is voor
bijkomende ontwikkelingen. De kleinstedelijke schaal moet echter behouden blijven.
Ontwikkelingen zijn mogelijk, maar dan op maat van Halle als kleinstedelijk gebied. Het is niet
de bedoeling dat Halle wordt opgeslorpt in de grootstedelijke verstedelijkingsdruk. De
taakstellingen op grootstedelijk niveau moeten in het VSGB worden opgevangen.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn bijkomende ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn voorgesteld. Het stedelijk gebied beleid van de
provincie legt te behouden en versterken kwaliteiten vast en bepaalt waar ontwikkelingen op
langere termijn mogelijk blijven. Het spreekt voor zich dat de ontwikkelingsmogelijkheden op
langere termijn de ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen moeten ondersteunen.
De uitgangsvisie voor het kleinstedelijk gebied Halle kan worden samengevat in volgende
aspecten een stad in de open ruimte, bereikbaar en leefbaar en een divers en samenhangend
stedelijk gebied.
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1.1

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

1.2

Halle bereikbaar en leefbaar
De bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid in Halle zijn problematisch. Daarom moet gewerkt
worden aan een betere, indien nodig een aangepaste, verkeersstructuur én een doorgedreven
locatiebeleid worden gevoerd.
Nieuwe stedelijke ontwikkelingen kunnen op plekken die goed bereikbaar zijn met alternatieven
voor de auto (te voet, fiets, openbaar vervoer). Bestaande sterk verkeersgenererende stedelijke
functies worden desgevallend beter bereikbaar gemaakt met de fiets en/of het openbaar
vervoer. Ook nabijheid van stedelijke functies onderling (wonen – centrum, werken – centrum,
grootschalige – kleinschalige handel…) versterkt het stedelijk functioneren en beperkt het
aantal autoverplaatsingen. Een goede bereikbaarheid van grootschalige stedelijke functies en
bedrijvenzones via de weg zal nodig blijven, maar dit kan niet ten koste gaan van de
verkeersleefbaarheid, de doorstroming van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid op
belangrijke fietsassen. Daar moet rekening mee worden gehouden bij het aanduiden van
plekken voor nieuwe ontwikkelingen.
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1.3

Halle, een divers en samenhangend stedelijk gebied
De opeenvolgende ontwikkelingen in Halle hebben geleid tot een lappendeken van
verschillende buurten en zones in het stedelijk gebied. Ze hebben elk eigen kenmerken,
kwaliteiten en potenties. De onderlinge samenhang is echter niet groot.
Het ruimtelijk beleid streeft naar het behoud en versterking van de eigen kwaliteiten van elk van
de onderdelen van de stad. Nieuwe ontwikkelingen moeten zich met zorg inpassen in hun
omgeving. De ruimtelijke samenhang van het stedelijk wordt verbeterd door wat nu barrières
zijn om te vormen tot ruimten die zowel functioneel als visueel verbindingen leggen in het
stedelijk weefsel. Infrastructuren worden beter oversteekbaar gemaakt. Door (her)inrichting
wordt de publieke ruimte een verbindende ruimte in het weefsel, waardoor het stedelijk gebied
terug sterker samenhangt en beter functioneert. Deze kwaliteitsvolle publieke ruimten geven
een nieuwe stedelijke sfeer die op zich weer aantrekkelijk is als vestigingslocatie voor stedelijke
functies (wonen, kleinhandel, voorzieningen).
Mogelijke en wenselijke nieuwe publieke ruimtes zijn:
- het dek van de ingetunnelde A8
- Demaeghtlaan
- Alsembergsesteenweg
- N6 (Bergensesteenweg) tussen Lembeek-dorp en woonlob Lembeek
Zowel in en aansluitend bij het noorden als zuiden van de binnenstad liggen gebieden waar
verschillende onderdelen van de stedelijke structuur bij elkaar komen. Voorgestelde ingrepen in
het wegennetwerk zullen er nieuwe dynamieken creëren. Er doen zich nu al
herstructureringstrends voor en er zijn ingrepen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen –
kwantitatief maar vooral kwalitatief – gewenst. In plaats van „restgebieden‟ waar de
verschillende stedelijke structuren elkaar raken, moeten het gebieden worden waar de
verschillende stedelijke structuren worden verknoopt en synergie wordt gecreëerd.

Nieuwe publieke ruimten en herstructurering van verknopingsgebieden als
bindmiddel in het stedelijk weefsel

In de volgende hoofdstukken wordt de algemene visie verder uitgewerkt vanuit thematische
invalshoeken: open ruimte, wonen, bedrijvigheid en grootschalige kleinhandel, grootschalige
stedelijke voorzieningen en toeristisch-recreatieve infrastructuur.
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2 Open ruimte: uitdagingen en visie
Halle heeft doorheen de tijd een aanzienlijke verstedelijking gekend. Vaak door uitbreiding in de
open ruimte. De open ruimte rond Halle is nog grotendeels in gebruik door de
beroepslandbouw. De bosrelicten en kleine landschapselementen zorgen voor landschappelijke
en ecologisch waarde van de open ruimte. Bovendien zijn de valleien van waterlopen van
belang voor de waterhuishouding.
De open ruimte structuren rond Halle zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit: het
Pajottenland, het land van Dworp en de Zenne. Ze zijn ook belangrijk voor het woonklimaat in
de stad en worden toeristisch-recreatief gebruikt.
Het stedelijk gebied beleid tracht de open ruimten dan ook maximaal te vrijwaren. Stedelijke
ontwikkelingen worden zo veel mogelijk door inbreiding en herstructurering van onderbenutte
zones in het stedelijk weefsel gerealiseerd.
Grote aaneengesloten open ruimte gebieden zijn grensstellend voor de stedelijke
ontwikkelingen. Deze open ruimten blijven een structureel onderdeel van het buitengebied
omwille van de landbouw-, natuurlijke en/of landschappelijke waarde.
De relatie tussen stad en open ruimten moet versterkt worden, zowel functioneel als visueel. De
contactzone tussen het bebouwd weefsel en de open ruimte wordt zo groot mogelijk gehouden.
Open ruimte vingers dringen daarom door tussen het verstedelijkte weefsel. Open ruimten die
doordringen tot in het hart van de stad maken de stad herkenbaar als een stad in de open
ruimte en zorgen voor rust- en groengebieden – en dus woonkwaliteit – voor de verschillende
wijken in de stad. Ze zijn grensstellend voor „harde‟ stedelijke ontwikkelingen maar wel van
belang als gebieden voor recreatief medegebruik door de stadsbewoners. Van uit en doorheen
de stad worden die open ruimte gebieden toegankelijk maken. De ecologische barrière tussen
de grote open ruimte structuren blijft dankzij deze open ruimte vingers en stedelijk groen nog
enigszins beperkt. Als stad in de open ruimte zijn deze open ruimte en open ruimte vingers ook
identiteitsbepalend voor de stad en moeten open ruimte zichten van op de stedelijke
verkeersinfrastructuren gevrijwaard blijven en kwaliteitsvol zijn. Kwalitatieve ruimtelijke
overgangen tussen bebouwd weefsel en open ruimte bepalen mee het beeld van Halle als een
mooie stad in de open ruimte.
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Dit is een strategie om ook op lange termijn verdere verstedelijkingsdruk tegen te gaan. Hoe
kwalitatiever en belangrijker een open ruimte wordt voor het stedelijk functioneren, hoe minder
snel ze opgeofferd zal worden voor verdere verstedelijking.
De Zennevallei ligt ingebed in het stedelijk gebied. Deze open ruimte structuren zijn door de
verstedelijking en grote infrastructuren niet meer met elkaar verbonden.
Ruimtelijk vertaalt deze visie zich in volgende onderdelen.
- Het Pajottenland, het Land van Dworp en de Zennevallei vormen de hoofdstructuur van de
gewenste open ruimtestructuur. Grensstellende open ruimten zijn: het landbouwgebied aan
Breedhout / Stroppen (noordwesten), het open ruimte gebied rond de Groebegracht
(westen), het open ruimte gebied rond de Stasbeek (zuidwesten), het open ruimte gebied
rond Lembeekbos (zuiden), het open ruimte gebied ten oosten van R0 (oosten).
- Open ruimte vingers dringen door tussen het verstedelijkte weefsel. Het zijn veelal nog
grote gebieden die van belang zijn als landbouwgebied en worden gestructureerd door vrij
sterke reliëfgradiënten rond beekvalleien.
- Recreatief medegebruik van de open ruimte vingers en zichten op de open ruimten zorgen
dat dit unieke karakter blijft bestaan. Volgende zichten zijn het meest belangrijk om Halle
als stad in de open ruimte te ervaren en zijn te vrijwaren: zicht naar open ruimte gebied
Stroppen van op Brusselsesteenweg, zichten op het Pajottenland van op A8 en van op de
nieuwe ontsluitingsweg omheen Dassenveld, zichten van uit A8 en N7 op ingesloten
landbouwgebieden Prinsenbos en Meerbeek, zicht op het open ruimte gebied Kleine Beek
en Kluisbos van uit N203, zicht van op N6 op het open ruimte gebied rond de Stasbeek.
- De landschappelijke kwaliteit van de open ruimte wordt mee bepaald door de omgevende
bebouwing. Grootschalige bedrijfsomgevingen hebben de grootste visuele impact. Vooral
de bedrijventerreinen van Wilgenveld en Dassenveld (ten opzichte van de open ruimte rond
Groebegracht en Pajottenland) en de omgeving van Lembeek Noord en Lembeek Zuid (ten
opzichte van Zennevallei) moeten met zorg worden ingebufferd.
Open ruimte grensstellend en doordringend tot in de stad
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-

-

-

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

Zennevallei als groene ruggengraat
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3 Mobiliteit: uitdagingen en visie
De verkeersdruk op het stedelijke wegennet is een groot probleem. Dit is niet enkel te wijten
aan het sluipverkeer ten gevolge van de congestie op het hoofdwegennet, maar ook aan
verkeer van en naar de stad, intern verkeer in de stad en bestemmingsverkeer voor de
verschillende stedelijke voorzieningen en bedrijven die aan de steenwegen liggen. Dit leidt tot
problemen op het vlak van bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en veiligheid op het stedelijke
wegennet. De verkeersdrukte en dimensionering van de verkeersinfrastructuur vormen op hun
beurt barrières voor voetgangers en fietsers: A. Demaeghtlaan (tussen binnenstad en Don
Boscowijk), Alsembergsesteenweg (in Buizingen-Huizingen), Bergensesteenweg (tussen het
dorpscentrum en de woonlob Lembeek) en Nijvelsesteenweg (in Sint-Rochuswijk). Het bundel
van Zenne, kanaal en spoorwegen is een fysieke barrière die slechts op een aantal plaatsen
wordt overbrugd. Ook A8 vormt een barrière doorheen Halle. Hierdoor wordt het verkeer in en
doorheen het stedelijk gebied gekanaliseerd naar een beperkt aantal knooppunten. In het
stadscentrum en de stationsomgeving heerst een hoge parkeerdruk. Het openbaar domein
wordt sterk gedomineerd door geparkeerde wagens, wat afbreuk doet aan de kwaliteit van de
publieke ruimte en het verkeersonleefbaarheidsgevoel nog versterkt.
De bereikbaarheid van het stedelijk gebied garanderen is cruciaal om het functioneren als
woonomgeving, tewerkstellings- en voorzieningenpool te vrijwaren, maar even belangrijk is de
verkeersleefbaarheid. Zowel op gemeentelijk niveau (gemeentelijk structuurplan,
mobiliteitsplan) als hoger niveau (streefbeeld A8 eerste deel voor het wegwerken van
gevaarlijke punten, streefbeeld A8 tweede deel, streefbeeld N6, streefbeeld verbreding en
verdieping Kanaal Brussel-Charleroi, Vlaams strategisch gebied rond Brussel, regionet
Brabant-Brussel) worden visies ontwikkeld vanuit verkeerskundig oogpunt. Deze zullen de
stedelijke ontwikkeling in de toekomst gaan bepalen, aangezien lijninfrastructuren en
mobiliteitsaspecten sterk ruimtelijk structurerend werken.
De visie op het toekomstige mobiliteitsbeleid op niveau van het kleinstedelijk gebied laat zich in
twee uitgangspunten samenvatten:
- inzetten op alternatieven voor het wegverkeer en het voeren van overeenkomstig
locatiebeleid
- de bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid verbeteren door infrastructurele ingrepen in het
mobiliteitssysteem.
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3.1

Inzetten op alternatieven voor het wegverkeer
9

In de toekomstige ontwikkeling van Halle wordt het STOP-principe gehanteerd. Stimuleren van
het gebruik van alternatieven voor het wegverkeer, is een manier om de verkeersdruk en –
leefbaarheid (met inbegrip van de verkeersveiligheid) in Halle te verbeteren.
Dit werkt ook door in het locatiebeleid. Nabijheid van stedelijke voorzieningen is een eerste
insteek om het autogebruik minder noodzakelijk te maken. Als gemeente met een vrij groot
aandeel pendelaars is het zinvol om zoveel mogelijk gezinnen te huisvesten op plekken die
goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer, vooral dan naar de tewerkstellingspolen in de
ruime omgeving, maar ook voor verplaatsingen in en om het stedelijk gebied. Voor bedrijven is
het ook van belang dat (potentiële) werknemers niet afgeschrikt worden door de dagelijkse
fileproblematiek. Werknemerspendel met het openbaar vervoer of de fiets zijn goede
alternatieven. Met de toenemende vergrijzing moet ook rekening gehouden worden met minder
mobiele senioren, die ook gebaat zijn met een goede openbaar vervoersontsluiting. Ook voor
de stedelijke voorzieningen geldt een locatiebeleid gericht op een goede bereikbaarheid met
het openbaar vervoer vanuit het stedelijke hinterland. Dit verhoogt immers de bereikbaarheid,
ook voor diegenen die niet (altijd) over een wagen kunnen beschikken.
Voor voetgangersverkeer betekent toepassen van STOP-principe de nabijheid van functies en
het verbeteren van de oversteekbaarheid van barrières in het stedelijk weefsel. Dit houdt
ingrepen aan het wegverkeerssysteem in om de verkeersdruk te verlichten op Demaeghtlaan Suikerkaai, Bergensesteenweg, Alsembergsesteenweg en Nijvelsesteenweg en de
verkeersleefbaarheid voor voetgangers te vergroten. De barrièrewerking van A8 moet een
fysieke oplossing krijgen. Afbouwen van het verkeer op A8 past immers niet in de opwaardering
als hoofdweg die in het RSV wordt vooropgesteld.
Vanuit het STOP-principe wordt ook de bewandelbare schaal van de binnenstad als
uitgangspunt genomen. Dit betekent dat autoverkeer naar de binnenstad niet noodzakelijk vlot
omheen en in de binnenstad moet kunnen bewegen.
Zennevallei / Kanaal als centrale fietscorridor

9

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

Een locatiebeleid op basis van het openbaar vervoersnetwerk

De bediening met het openbaar vervoer is algemeen beschouwd goed. Het station van Halle is
een belangrijk knooppunt in de regionale en stedelijke openbaar vervoersassen én een
belangrijke poort naar de binnenstad voor openbaar vervoersgebruikers. De stations van
Lembeek, Buizingen en Huizingen vervullen een aanvullend een belangrijke rol in relatie tot het
Brusselse. De nabijheid (loopafstand) en goede bereikbaarheid van de stations voor
voetgangers en fietsers is primordiaal. Dit vertaalt zich in een locatiebeleid nabij stations en
fietsroutes. Een betere doorstroming van het openbaar vervoer op het wegennet verhoogt de
aantrekkelijkheid om het openbaar vervoer te gebruiken. Dit vergt ingrepen in het wegverkeer
om de verkeersdruk te verminderen op de belangrijke openbaar vervoersassen. Vooral de as
Demaeghtlaan-Suikerkaai-Stationsplein, met de moeilijke knooppunten ter hoogte van
Bevrijdingsplein en Bospoortbrug, moet worden ontlast van autoverkeer. Ook de „steenwegen‟
zijn belangrijke assen voor het openbaar vervoer naar en binnen het stedelijk gebied. Met het
huidige openbaar vervoerssysteem als uitgangspunt richt het locatiebeleid zich op:
- de ruime omgeving van station Halle
- de omgeving van de stations Lembeek, Buizingen en Huizingen
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-

de zeer goed bediende zuidwestelijke buscorridor A. Demaeghtlaan – Suikerkaai
de buscorridors langs N6, N28, N7, d‟Exsaerdestraat en Alsembergsesteenweg

Voor vrachtverkeer vormen het kanaal en de spoorweg mogelijke alternatieven voor het
wegverkeer. De economische en praktische haalbaarheid maken dat er in Halle niet of
nauwelijks gebruik wordt van gemaakt. De potenties in Halle zijn ook naar de toekomst heel
beperkt. Het gebruik van kanaal en spoorweg wordt niet bij voorbaat uitgesloten. Wel staat voor
op dat de ontwikkeling van bimodale logistieke op- en overslag in Halle niet wenselijk is. Deze
gaan immers steeds gepaard met een even grote toename van het wegverkeer. Dit kan het
verkeerssysteem in Halle niet aan.

3.2

Ingrepen in de wegenstructuur om de bereikbaarheid te garanderen en de
verkeersleefbaarheid te verbeteren
De bereikbaarheid via de weg blijft hoe dan ook belangrijk voor kwalitatieve woonomgevingen
en economische activiteiten. Alhoewel het hoofdwegennet kampt met verzadigingsproblemen,
moet er vanuit gegaan worden dat Halle goed bereikbaar moet zijn van op het hoofdwegennet.
Op het lagere wegennetwerk gebeuren geen ingrepen om doorstromingsproblemen op het
hoofdwegennet op te lossen. Het vrachtverkeer moet zoveel mogelijk van het stedelijke
wegennet afgehaald worden. Daartoe moeten nieuwe ontsluitingsroutes naar het hoger
wegennet gerealiseerd worden. Zo wordt zowel de verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied
verbeterd als de bereik van de bedrijventerreinen.
De goede ontsluiting van Halle moet worden verzekerd door een duidelijk onderscheid tussen
verbindende wegen en ontsluitende wegen. De toegangen tot de stad vanuit het hoger
wegennet lopen nu via routes doorheen de woonlobben. Het zijn barrières in de ruimtelijk
samenhang van het bebouwde weefsel en assen waar de verkeersleefbaarheid benedenmaats
is. Bovendien zijn ze niet als stedelijke invalsweg herkenbaar waardoor het stedelijk
functioneren niet duidelijk afleesbaar is. Daarom zijn nieuwe toegang tot het stedelijk gebied
nodig.
Ingrepen kunnen niet los worden gezien van het wegennet op macroniveau. In het kader van
het afbakeningsproces voor het VSGB is een kamstructuur met R0/E19 als drager met primaire
verbindingswegen voorop gesteld. De ontwerpen die gemaakt zijn voor de opwaardering van
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A8 trekken deze visie grotendeels door tot Halle. Uitgaand van deze visies, is volgend
wensbeeld voor het stedelijk gebied Halle ontwikkeld.
- RO/E19 en A8 als volwaardige hoofdwegen en ruggengraat van de kamstructuur en
volgende primaire toegangswegen voor het stedelijk gebied die de kamstructuur
vervolledigen
- een nieuwe afleidingsweg Brusselsesteenweg - Lot (zoals voorzien in de visie voor het
VSGB van de Vlaamse overheid) en Alsembergsesteenweg als noordelijke aftakking naar
Halle; de afleidingsweg Brusselsesteenweg – Lot doet dienst voor economisch verkeer;
Alsembergsesteenweg wordt zo gevrijwaard van verkeer van en naar de bedrijvenzones
aan N6; hierdoor stijgt de verkeersleerbaarheid in Buizingen aanzienlijk; de ontsluiting is
weliswaar niet verordenend vastgelegd in het gewestelijk RUP voor de afbakening van het
VSGB omdat bijkomend onderzoek nodig blijkt; Alsembergsesteenweg blijft hoe dan ook de
ontsluitingsweg voor de noordelijke woonlobben van het stedelijk gebied naar het
hoofdwegennet; het afsluiten van de op/afrit Alsembergsesteenweg lijkt niet wenselijk, want
deze ontsluit ook een heel gebied ten oosten van R0
- een verbeterde oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied; verder onderzoek moet
uitwijzen in hoeverre Landingsbaan een volwaardige rol als stedelijke toegangsweg vanuit
het hoofdwegennet kan vervullen; dit moet de leesbaarheid van de stedelijke ontsluiting
verbeteren, de verkeersleefbaarheid in Sint-Rochuswijk laten stijgen, het stationsplein
minder sterk belasten ten voordele van het openbaar vervoer én de bereikbaarheid van
stationsomgeving en binnenstad met de wagen garanderen
- een nieuwe zuidelijke ontsluiting van het stedelijke gebied; de nieuwe aansluiting van N6
en N7 op A8 omheen Dassenveld (zoals voorzien in het project A8) speelt hier op in
- een verbeterde aansluiting van het zuidelijke deel van N6 naar op/afrit Hondzocht (zoals
voorzien in het project A8)
Op het hoofdwegennet en de primaire verbindingen primeert de doorstroming. Bijkomende
aansluitingen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. De capaciteit van de aansluitingen
op het hoofdwegennet zijn grensstellend voor verdere ontwikkelingen. Het aanpassen van de
wegenstructuur mag echter niet leiden tot bijkomend sluipverkeer dat de bereikbaarheid en/of
de leefbaarheid in het gedrang brengt.
Ingrepen in het wegennet i.f.v. de bereikbaarheid en de leefbaarheid

Brusselsesteenweg, Nijvelsesteenweg, Bergensesteenweg, Edingensesteenweg en
Ninoofsesteenweg worden beschouwd als verzamelwegen op stedelijk niveau en lokale
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verbindingen met het directe ommeland. Op deze stedelijke verzamelwegen primeert de
verkeersleefbaarheid. Waar fiets- en openbaar vervoersroutes met deze wegen samenvallen,
geldt het STOP-principe. Om sluipverkeer te voorkomen en het gebruik van alternatieven voor
het wegverkeer te stimuleren, moet de doorstroming van het autoverkeer er niet te vlot
verlopen. De inrichting van deze wegen wordt hierop afgestemd. Demaeghtlaan-Suikerkaai is
een stedelijke verzamelweg met een bijzonder statuut, de oversteekbaarheid, de
verkeersleefbaarheid voor aanpalende stedelijke voorzieningen en het functioneren als
openbaar vervoerscorridor zijn er heel belangrijk. Bovendien moet hier ook sterk worden
ingezet op het creëren van een aangename publieke ruimte worden.
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4 Wonen: uitdagingen en visie
bijlage 3
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Het stedelijk gebied beleid houdt onder andere een aanbodbeleid in wat betreft ruimte voor
bijkomende woningen. In het RSVB is een taakstelling voorgerekend voor het stedelijk gebied
Halle voor de periode tot 2007 en in de herziening van het RSV is de taakstelling (tot op het
niveau van de provincies) tot 2012 geactualiseerd. Er zijn natuurlijk al heel wat woningen
bijgekomen in Halle. Er zijn ook nog heel wat onbebouwde percelen die de volgende jaren op
de markt zullen komen. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is bovendien een
woonprogrammatie opgenomen van bijkomend te ontwikkelen gronden. In bijlage 1 is een
taakstelling doorgerekend voor het stedelijk gebied Halle. Hierin worden de eerdere
taakstellingen doorgerekend tot 2025. Tussen 2010 en 2025 zouden er 600 à 850 woningen
moeten bijkomen. Uit deze oefening blijkt dat het voorziene aanbod (onbebouwde percelen en
reeds voorgestelde ontwikkelingen in het gemeentelijk structuurplan) ruim voldoende zijn om de
taakstelling tot 2025 op te vangen. De doorrekening van de taakstelling geeft wel lagere
resultaten dan prognoses van het aantal bijkomende gezinnen tot op het niveau van de
gemeente. De dynamiek zou dus hoger kunnen liggen dan de taakstellingen laten vermoeden.
Uitgaande van de prognoses zou in de periode 2020-2025 wel een behoefte kunnen ontstaan
aan bijkomende ontwikkelingen, als de huidige beschikbare voorraad aan onbebouwde
percelen en de programmatie van bijkomende ontwikkelingen in het structuurplan doorgaat
zoals gepland.
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De uitdaging inzake bijkomende woongelegenheden kan echter niet louter kwantitatief en
vraagvolgend worden benaderd. Het stedelijk gebied beleid gaat immers uit van het creëren
van aanbod om gezinnen aan te trekken uit het buitengebied. De taakstelling is dan ook een
minimale taakstelling. Gelet op het reeds voorziene geplande aanbod moet niet worden ingezet
op nog veel bijkomende kwantiteit. Om gezinnen aan te trekken moet de aard van het aanbod
en de woonomgevingskwaliteit afgestemd zijn op de woonwensen van de verschillende
bevolkingsgroepen. Bijkomende ontwikkeling van een aanbod dat een uitzonderlijke
concurrentiepositie heeft (naar aard en woonomgevingskenmerken) in de regionale
woningmarkt, is wel kansrijk.

Evolutie van het aantal inwoners per leeftijdsgroep en inwoners per gezin
(bron: studiedienst Vlaamse regering – eigen verwerking)
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Bovendien zullen door demografische evoluties ook de woonwensen in Halle in de toekomst
enigszins anders zijn dan de huidige samenstelling van het woonaanbod. Uit de
bevolkingsprognoses kunnen volgende te verwachten evoluties in Halle worden afgeleid.
- Het aandeel 60+ ers werd in 2010 geraamd op 24%; dit aandeel zal in 2025 oplopen tot
30%. Deze toename situeert zich vooral in het aandeel 60 tot 79-jarigen. Dit is een
bevolkingsgroep die in eerste instantie gekenmerkt wordt door de ontwikkeling van een
„leeg nest‟: de kinderen gaan de deur uit, nieuwe activiteiten buiten of na het werk dienen
zich aan. Op termijn zal dit worden gevolgd door een toenemende behoefte in de zorg.
- In 2010 wordt het aandeel alleenstaande geraamd op 31%, het aandeel gezinnen met twee
personen op 35%. Bij een sterke gezinsverdunning nemen deze aandelen in 2025 verder
toe tot 34% en 37%.
Op zich zijn dit eerder kleine verhogingen (+6% senioren, +2 à 3% kleine gezinnen). Het aantal
bijkomende woningen tot 2025 is echter ook maar een toename van 4 à 6% ten opzichte van
het bestaande woningpatrimonium. Een groot deel van het bijkomend woningaanbod zal dus
ingeschakeld moeten worden om tegemoet te komen aan veranderende woonwensen.
Naast wijzigende behoeften door demografische evoluties, moet in Halle ook rekening worden
gehouden met een bijkomende behoefte voor sociale doelgroepen.
In uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid worden objectieven opgelegd inzake
sociaal wonen. De sociale objectieven inzake bijkomend te voorzien aanbod tegen 2020
bedragen voor Halle:
- 250 sociale huurwoningen
- 119 sociale koopwoningen
- 6 sociale kavels.
Voor de woonwagenbewoners heeft de provincie de taak op zich genomen de terreinen voor
doortrekkers te realiseren. Voor Halle zijn 15 standplaatsen vooropgesteld. Er is een terrein in
gebruik als doortrekkersterrein ter hoogte van het provinciaal domein Huizingen. Dit terrein
voldoet aan de afwegingscriteria die in het RSVB zijn vastgelegd.
Alhoewel er strikt genomen geen bijkomende gronden meer moeten worden vrijgegeven voor
woonontwikkelingen – behoudens die al in het gemeentelijk structuurplan zijn geprogrammeerd
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– zullen in het stedelijk gebied beleid voor Halle toch plekken met zeer grote potenties voor
woonontwikkelingen als mogelijke woongebieden worden aangeduid. De taakstelling die in het
ruimtelijke beleid voor stedelijke gebieden worden gehanteerd, betreft immers een minimale
taakstelling. Het ruimtelijk beleid is er op gericht om woonontwikkelingen zo veel mogelijk te
concentreren in de stedelijke gebieden, onder andere om bijkomende woonzones in het
buitengebied te voorkomen.
Plekken met uitzonderlijke woonpotenties t.o.v. woonlocaties in het buitengebied combineren
meerdere van volgende kenmerken:
- gelegen vlakbij een groot aanbod aan stedelijke voorzieningen (nabij het stadscentrum)
- zeer goed ontsloten met het openbaar vervoer (nabijheid van station, buscorridor)
- zeer specifieke omgevingskwaliteit (zicht op het kanaal, aan een park, zicht op
kwaliteitsvolle open ruimte…)
In functie van de realisatie van de objectieven voor sociale woningbouw, kunnen de
eigendommen van sociale huisvestingsmaatschappijen en overheden voor ontwikkeling vrij
worden gegeven.
Het concentreren van wonen in de stad sluit ook aan op de demografische ontwikkelingen.
Senioren en kleine gezinnen zijn veelal geïnteresseerd in woonomgevingen met een hoog
voorzieningenaanbod in de onmiddellijke omgeving en een goede ontsluiting met het openbaar
vervoer. Door vooral plekken aan te duiden waar hogere dichtheden mogelijk zijn, wordt
ingespeeld op de toenemende behoefte aan kleinere woongelegenheden en/of
woongelegenheden met minder onderhoudsbehoeften (geen of kleinere tuin). Zo kan ook
worden voorkomen dat overal in het stedelijk woonweefsel (te sterke) verdichting optreedt, ten
koste van de eigenheid en omgevingskwaliteit van de verschillende woonlobben.
Plekken met uitzonderlijke woonkwaliteiten, verdichting en
ontwikkeling i.f.v. de veranderende woonwensen
(beeld: Waalse Krook Gent - RCR Arquitectes en Coussée & Goris)
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Dit beleid betekent niet dat er in het stedelijk gebied geen ruimte meer wordt voorzien voor
jonge gezinnen en gezinnen met kinderen. Er zijn duidelijk verschillende woonsferen te
herkennen in Halle, zelfs binnen één woonlob op zich. Het geheel van deze woonsferen zorgt
voor een divers aanbod waarin welhaast iedereen een aanbod kan vinden dat aan de eigen
woonwensen tegemoet komt. Dit moet ook in de toekomst mogelijk blijven. Daarom moet
omzichtig omgegaan worden met sterke verdichting in bestaande weefsels.
De woonprogrammatie in het gemeentelijk structuurplan en bijhorende vooropgestelde
dichtheden geeft duidelijk aan dat een divers woonaanbod zal worden gecreëerd. Ook in de
bijkomend aangeduide stedelijke woongebieden zal ruimte worden gevonden voor
verschillende woningtypologieën, ook al ligt de nadruk er op hogere woondichtheden. Een
aantrekkelijk aanbod voor senioren maakt dat deze sneller geneigd zullen zijn om hun huidige
(gezins)woning te verlaten. Deze woningen komen op hun beurt op de markt en vormen zo
terug een aanbod voor jongere gezinnen.
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5 Bedrijventerreinen: uitdagingen en visie
zie ook bijlage 4
Halle heeft een sterk industrieel verleden en kende recenter een sterke groei van logistieke
bedrijvigheid. Hierdoor heeft Halle vrij veel bedrijvenzones. In totaal heeft Halle meer dan 177
hectare bestemde bedrijventerreinen op gewestplan of BPA, waarvan nog maar recent het
bedrijventerrein Dassenveld (40 ha) volledig werd ingericht en uitgegeven. Dat de
bedrijvenzones zich uitstrekken doorheen het stedelijk gebied en vaak langs belangrijke
invalswegen en spoorwegen liggen, versterkt de subjectieve ervaring dat Halle een vrij
industrieel karakter heeft. Ook het aandeel vrachtverkeer lijkt vrij hoog te zijn. Zowel in Halle als
de verstedelijkte kanaalzone wordt veel vrachtverkeer gegenereerd. Er zijn bovendien ook heel
wat vrachtwagenbewegingen tussen de verschillende bedrijvenzones in de verstedelijkte
Zennevallei.
10

Het resterend aanbod van on(der)benutte terreinen is geïnventariseerd . De resultaten zijn in
een overzicht opgenomen in bijlage 4. Uit deze inventarisatie blijkt dat er ca. 34 ha als
bedrijvenzone bestemd is, maar niet in gebruik is. De grootste on(der)benutte reserves op
bedrijventerreinen situering zich in de kanaalzone ten zuiden van de binnenstad (LembeekNoord en Lembeek-Zuid).
Het (subjectieve) sterk industriële karakter van Halle, de ontwikkeling van een grote
bedrijvenzone in de voorbije jaren, de onderbenutting van bestaande bedrijvenzones en de
verkeerscongestie op het wegennet maken dat het maatschappelijk draagvlak voor bijkomende
bedrijventerrein niet erg groot is.
Halle bekleedt ook een speciale ruimtelijke positie. Halle ligt vlak bij het VSGB en het
economisch netwerk Zuidelijke Zennevallei en de stad grenst aan de provincie Waals-Brabant,
waar Wallonië een eigen ruimtelijk-economische politiek voert. Deze aanpalende regio‟s
hebben specifieke kenmerken, die de economische positie van Halle mee bepalen.

10

IDEA Consult, Agenderingsnota – economische activiteiten 01.04.2010. Agregatie van gegevens uit de inventaris
AO (januari 2009), het verslag van POM Vlaams-Brabant betreffende activering onbenutte bedrijfspercelen, de cijfers
uit het GRS en de verschillende BPA‟s.
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De economische positie van Halle leidt tot een profilering van het ruimtelijk-economisch beleid
voor het stedelijk gebied Halle.
- Halle lijkt minder aantrekkelijk voor nieuwe nationale of internationale bedrijven omwille van
de sterke concurrentie vanuit Wallonië. Anderzijds is het wel belangrijk om de aanwezige
nationale en internationale bedrijven te behouden door het waarborgen van
uitbreidingsmogelijkheden en groei. Daarbij wordt vooral gekeken naar optimalisering en
eventueel beperkte uitbreiding van hun huidige locaties. Behoud (en verbetering) van de
goede ontsluitingsmogelijkheden is daarbij ook een aandachtspunt.
- Geen grootschalige nieuwe logistieke ontwikkelingen. Het primaire wegennet is verzadigd,
waardoor Halle minder troeven heeft dan Wallonië of de luchthavenomgevingen om
vestigingsplaats te worden van nieuwe TDL bedrijven.
- Bijkomende kantoren in functie van lokaal verzorgende functies. De marktvraag en aanbod
voor grootschalige kantoorontwikkelingen situeren zich eerder in Brussel en het
Zaventemse.
- Halle vormt een grote troef voor KMO‟s met lokaal verzorgende functie, die in het druk
bezette VSGB geen ruimte vinden. De mogelijkheden situeren zich vooral in de sector van
de traditionele en moderne industriële activiteiten. Een perceelsgewijs aanbod van kleinere
percelen (verdichting en herstructurering van bestaande voorraad), bedrijventerreinen van
beperkte omvang (geen grootschalige nieuwe bedrijven) sluit aan op de behoeften van
dergelijke bedrijven. Voor een aantal van deze bedrijven past bulktransport via het water in
het bedrijfsprofiel.
Behoud van bestaande (inter)nationale bedrijven en een
aanbod voor KMO’s van regionaal niveau

De focus van het ruimtelijk-economisch beleid ligt op het behoud van de bestaande
(inter)nationale bedrijven en het voorzien van een aanbod voor KMO‟s die vooral op
streekniveau functioneren.
Om effectief aanbod aan bedrijventerreinen te creëren wordt een beleid gevoerd dat zich in
eerste instantie richt op (her)ontwikkeling van bestaande on- en onderbenutte
bedrijventerreinen. Dit is een potentieel aanbod voor bijkomende bedrijven. De uitdaging
bestaat er in om dit aanbod ook op de markt te krijgen. Het lokale maatschappelijk draagvlak
voor (grootschalige) ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is heel beperkt. De vrij recente
ontwikkeling van Dassenveld ging gepaard met een grote inname van open ruimte. Deze werd
toen al verdedigd als een invulling van de stedelijke taakstelling als economisch knooppunt.
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In het RSVB wordt voor het stedelijk gebied Halle een taakstelling van 15 tot 30 ha bijkomend
bedrijventerrein berekend voor de periode 2001-2007, bovenop de reeds bestaande terreinen.
Deze taakstelling is niet ingevuld. Daarom wordt ruimte voor bijkomend bedrijventerrein
gezocht in het stedelijk gebied. Er is weliswaar nog heel wat ruimte op bestaande
bedrijventerreinen, maar die zal slechts geleidelijk op de markt komen. Het provinciebestuur
gaat wel uit van de minimale invulling van die taakstelling, nl. 15 ha bijkomend bedrijventerrein.
Dit omwille van volgende redenenen:
- de grote oppervlakte aan reserves op bestaande terreinen
- het belang van de open ruimte rond Halle voor het stedelijk gebied (stad in de open ruimte)
- het beperkte maatschappelijke draagvlak voor ontwikkelingen van bijkomende
(grootschalige) bedrijventerreinen
- de voorziene ontwikkeling van een grote oppervlakte nieuw (concurrentiëel)
bedrijventerrein in Tubeke.
Ook bedrijventerreinen die specifiek voor grootschalige detailhandel worden voorzien, vallen
onder deze taakstelling.
Tijdens het inspraakproces hebben economische actoren de provincie geadviseerd een hogere
ambitie voorop te stellen wat betreft bijkomend aanbod aan bedrijventerreinen. Vanuit een
duurzaam ruimtegebruik is het echter niet te verdedigen om op grote schaal bijkomende open
ruimte in te nemen, terwijl er nog heel wat niet-ingenomen bedrijventerrein voorhanden is dat
geen structureel belang heeft voor de open ruimte structuur. Ook kleinschalige uitbreiding van
bestaande terreinen is denkbaar in functie van behoud en ontwikkeling van bestaande
bedrijven.
Het potentieel aanbod op bestaande on(der)benutte
bedrijventerreinen inschakelen als aanbod voor bijkomende bedrijven

Tegelijkertijd realiseert de provincie zich dat het op de markt brengen van bestaand aanbod
veel inspanningen en tijd vergt. Om toch op korte termijn een bijkomend aanbod op de markt te
kunnen brengen, kan een nieuw bedrijventerrein worden ontwikkeld. De oppervlakte moet
evenwel beperkt blijven, zodat de inspanningen om bestaand aanbod op de markt te brengen
urgent en aangehouden blijven. Dergelijke nieuwe bedrijvenzones worden bij voorkeur
geclusterd of liggen aansluitend bij bestaande terreinen. Hierdoor kan het ruimtegebruik
geïntensifieerd worden via gemeenschappelijk gebruik van diensten, collectief transport van
goederen en/of personeel, en wordt de bestaande ontsluitingsinfrastructuur optimaal
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ingeschakeld. Bovendien wordt verkeer tussen bedrijventerreinen vermeden door de clustering.
De bedrijvenzones moeten rechtstreeks naar het hoofdwegennet ontsloten kunnen worden. Dit
in eerste instantie omwille van de verkeersleefbaarheid, maar ook omwille van het functioneren
van de bedrijven zelf.
De visie vertaalt zich in een ruimtelijk-economisch beleid voor het kleinstedelijk gebied Halle.
- Verdichting en herstructurering van de bedrijventerreinen in de N6 – kanaalzone, maar niet
ter hoogte van de stadskern. Daar primeert de stedelijke woonkwaliteit. In het noorden gaat
het over de bedrijventerreinen Stroppen en Roggemanskaai. In het zuiden over LembeekNoord en Lembeek-Zuid (tussen spoorweg en kanaal). De terreinen liggen vrij ver van de
grotere woonlobben of zijn goed gebufferd (spoorweg, groene valleien…). Ze liggen langs
structuurbepalende openbaar vervoersassen en aan de noordzuid-fietsas, van waaruit ook
de opeenvolgende stations op korte afstand bereikbaar zijn. Ze zijn ook vrij goed bereikbaar
vanuit het ommeland van Halle via de steenwegen, die ook toegang geven tot het
bovenliggend wegennet. De meeste terreinen zijn uitgerust. Het aanbod beschikbaar
maken is vooral een kwestie van afspraken en organisatie, wat geen invloed heeft op de
prijs van de percelen. Dergelijk aanbod is vooral geschikt voor de KMO‟s die op
subregionaal niveau functioneren.
- Optimalisering van bestaande bedrijventerreinen aan het knooppunt N7/A8. Dit kadert
vooral in het optimaliseren van de mogelijkheden voor de bestaande (inter)nationale
(logistieke) bedrijven. De aanpassing van de ontsluiting naar A8 biedt potenties om
bestaande bedrijvenzones beter te ontsluiten en beperkt uit te breiden. De inpassing ten
opzichte van de (grensstellende) open ruimte vergt de nodige aandacht.
- Aan de knooppunten van A8, aansluitend bij bestaande of geplande grootschalige
ontwikkelingen kunnen kleinschalige nieuwe bedrijventerreinen worden overwogen. Daarbij
wordt vooral gedacht aan de omgeving van de Hondzochtsesteenweg. Een gewestgrensoverschrijdend bedrijventerrein biedt mogelijks specifieke voordelen, waardoor het
bijkomend aanbod toch complementair en concurrentiëel kan zijn met de grootschalige
bedrijventerreinontwikkeling die in Tubeke is gepland.
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6 Grootschalige kleinhandel: uitdagingen en visie11
Halle heeft een sterk centrumgebied en is regionaal verzorgend, ook wat betreft kleinhandel.
Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren ingezet op een versterking van het centrum en een
afremming van baanwinkels. Deze politiek was succesvol. Het centrum van Halle kenmerkt zich
door een groot en gediversifieerd aanbod aan detailhandel, ten opzichte van enkele clusters
grootschalige detailhandel langsheen de steenwegen met een aanbod dat vooral gericht is op
bouwsector (tegels, deuren, houtschrijnwerk, metaal, machines, sanitair, keukens…) en de
autosector (garages, autoverkoop- verhuur, verkoop gemotoriseerde voertuigen).
Wat betreft de grootschalige detailhandel, is Halle omgeven door enkele gebieden die zich als
volgt kenmerken.
- In de zone tussen Halle en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, langsheen de
Brusselsesteenweg, bevinden zich nog verschillende clusters grootschalige detailhandel.
Waar deze concentraties opereren in de zuidelijk verstedelijkte rand rond Brussel, is de
grootschalige detailhandel in Halle eerder gericht op het directe ommeland van Halle zelf.
- In het zuiden, kent Tubeke momenteel geen sterk aanbod, maar de stad heeft een project
(Fabelta Sud) in de steigers dat voorziet in 9.200m² winkeloppervlakte, gericht op
dagelijkse boodschappen. Het project mikt vooral op de lokale vraag. Tegelijkertijd worden
ook plannen voor het project “Tubize Park” in Saintes (Tubeke) concreet. Dat zou voorzien
in een groot leisure- en detailhandelspark. Dit centrum zou een van de grootste centra in
Wallonië en Vlaanderen worden en heeft een supraregionaal verzorgingsgebied. Dit zou
wel een grote impact op Halle kunnen hebben.
Op vandaag zijn geen concrete vragen gekend naar vestigingsmogelijkheden voor
grootschalige kleinhandelszaken. Er zijn wel een aantal algemene trends die laten vermoeden
dat er in de toekomst wel vraag zal zijn naar vestigingslocaties in de regio: schaalvergroting en
11

Als we spreken van grootschalige detailhandel, hebben we het over een winkel van ten minste 1.000 m² bruto vloeroppervlakte.
Individuele winkels van meer dan 5.000 m² zijn grootschalige solitairen. Deze horen volgens een beleidsvoorbereidend onderzoek voor
een Vlaams beleid inzake grootschalige detailhandel niet thuis in kleinstedelijke gebieden of het buitengebied. Een concentratie of
cluster van grootschalige detailhandel is een verzameling van individuele winkels in een aaneensluitend gebied of één pand met een
totale oppervlakte van maximaal 15.000 m². Daar boven spreken we van supergrootschalige clusters of shoppingcentra. Ook deze horen
volgens voornoemd beleidsvoorbereidend onderzoek niet thuis in kleinstedelijke gebieden of het buitengebied. De verschijningsvorm
van grootschalige detailhandel kan een solitaire winkel zijn, een lintvormige concentratie van solitaire winkels, een cluster van solitairen
rond een gemeenschappelijke (buiten)ruimte of een cluster onder één dak zijn.
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specialisatie van handelszaken, concentratie (themagerichte groepering), toenemend belang
van ervaringsgericht winkelen (combinatie leisure en shopping), maar ook een grotere
verspreiding en een grotere diversificatie van ketenwinkels (dichter bij de consument en meer
dan één vestiging in hetzelfde verzorgingsgebied maar met andere formules gericht op andere
marktsegmenten). De ruimtelijke trends zijn navenant:
- vraag naar bijkomende vestigingsmogelijkheden (meer gespecialiseerde zaken en
bijkomende gediversifieerde vestigingen)
- vraag naar grotere oppervlakte per unit (volledigheid aanbod, ruimte voor
ervaringselement)
- secundaire steden als nieuwe vestigingslocaties voor ketens die er voordien niet waren
(dichter bij de consument)
- toename vraag naar grotere en beter bereikbare (buitenstedelijke) locaties (groter
verzorgingsgebied, thematische gerichte concentratie of combinatie leisure en shopping)
- binnensteden verliezen hun onderscheidend vermogen, buitenstedelijke ontwikkelingen
worden volwaardige commerciële (recreatieve) commerciële kernen
- ontstaan van multifunctionele ontwikkelingen op één site (wonen, werken, winkelen)
- minder functionele verwevenheid met andere functies (tijdsvullend shopping en leisure
aanbod op één locatie)
- verschraling van het binnenstedelijke aanbod.
In het RSVB is in het algemeen vooropgesteld dat in de afbakeningsprocessen voor de
stedelijke gebieden zal worden voorzien in locaties voor grootschalige detailhandel. Het
provinciebestuur benadrukt het belang van een ruimte-aanbod voor grootschalige detailhandel
in het kleinstedelijke gebied om verdere ontwikkeling in het buitengebied te voorkomen.
Commerciële voorzieningen sluiten best aan op bestaande concentraties. Vooral voor
individuele of kleine projectmatige clusters van een aantal detailhandelszaken is dit van belang.
Dit vergroot de levensvatbaarheid van individuele zaken en van de grotere cluster als geheel.
In het beleid voor het kleinstedelijk gebied Halle wordt het behoud en versterking van de rol van
het stadscentrum als winkelgebied benadrukt. Lopende binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten
(‟t Parkske, Arkenvest) leiden tot een uitbreiding van het commerciële stadscentrum in
zuidelijke richting. In hoeverre in de toekomst bijkomende ruimte voor centrumhandel nodig is,
is nu niet gekend. Het binnenstedelijk weefsel laat niet gemakkelijk uitbreiding van bestaande of
inplanting van nieuwe grotere winkeloppervlaktes toe. Nochtans is er algemeen wel een
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schaalvergroting aan de gang en zoeken nu ook andere ketens ruimte in kleinstedelijke
gebieden. Dergelijke ontwikkelingen moeten direct aansluiten bij de binnenstad om een zo
groot mogelijke clustering en dus onderlinge versterking van nieuwe en bestaande
handelszaken te bewerkstelligen.
Het beleid voor de versterking van de binnenstad als handelscentrum is echter in eerste
instantie een kwaliteitsbeleid. Een kwalitatieve profilering en versterking van het centrum van
Halle als „shopping en leisure‟-omgeving wordt acuut om de concurrentie met buitenstedelijke
commerciële centra (Tubize Park) aan te gaan. Behoudens in het winkel-wandelgebied wordt
de openbare ruimte in de binnenstad sterk gedomineerd door (geparkeerde) wagens. Dit wordt
niet als een kwaliteit beschouwd bij een toenemende vraag naar kwalitatieve ervaringen en een
behoefte aan profilering ten opzichte van buitenstedelijke commerciële ontwikkelingen.
Om uitzwerming van baanwinkels in het buitengebied tegen te gaan, moet in het stedelijk
gebied Halle ruimte worden geboden voor dergelijke ontwikkelingen. Een ruimte-aanbod dat
aansluit bij bestaande dynamische clusters is het meest aantrekkelijk voor dergelijke
handelszaken. Deze clusters mogen qua assortiment geen concurrentie vormen voor de
binnenstad. Ook moet het mobiliteitsprofiel (verkeersgeneratie) afgestemd zijn op de
bereikbaarheid van de locatie.
Volledig autonome (super)grootschalige detailhandelsontwikkelingen horen niet thuis in een
kleinstedelijk gebied. Ze zouden trouwens onder stevige concurrentie staan als het project
Tubize Park wordt ontwikkeld. Daarom wordt geen ruimte voorzien voor ontwikkelingen van
dien aard.
Dit leidt tot volgende gewenste structuur voor grootschalige stedelijke voorzieningen.
- Het historische stadscentrum moet een aangenaam verblijfsgebied worden met een mix
van winkelen, horeca en voorzieningen. Hier moet vooral worden gewerkt aan de kwaliteit
van het openbaar domein. Zeker in de omgeving van Possozplein/Slingerweg, één van de
toegangszones tot de binnenstad, is er werk aan de winkel.
- A. Demaeghtlaan kan in de toekomst als uitbreiding van het stadscentrum worden
beschouwd. Er is al een cluster van grootschalige detailhandel in het zuidelijk deel van
Demaeghtlaan. Deze ligt vlak bij de binnenstad, sluit qua gamma ook vrij sterk aan op het
centrumwinkelgebied (kleding, grootwarenhuizen, food) en is gemengd met kleinere
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handelszaken. Qua aard en voorkomen van de bebouwing en inrichting van privaat en
publiek domein heeft de cluster echter een steenwegkarakter. De uitdaging aan
Demaeghtlaan ligt in het versterken van de complementariteit aan het kernwinkelapparaat,
zowel wat betreft het productenaanbod als de ruimtelijke omgevingskwaliteit. Bij een beleid
dat streeft naar een lagere verkeersdruk op Demaeghtlaan moet tegelijk sterk
(auto)verkeersgenererend grootschalige kleinhandel worden voorkomen.
De Brusselsesteenweg en Bergensesteenweg zijn het meest dynamisch voor
baanwinkelontwikkelingen. In het kleinstedelijk gebied is een (verdere) ontwikkeling van
grootschalige kleinhandel langs Brusselsesteenweg echter niet wenselijk. Dit zou vooral
worden ingevuld door de verstedelijkingsdruk van kleinhandelsontwikkelingen vanuit het
VSGB. Bovendien is de kans groot dat het stimuleren van kleinhandel er leidt tot
verdringing van (louter) bedrijfsfuncties op het bedrijventerrein Stroppen. De
Bergensesteenweg vormt een stedelijke activiteitenstrip op niveau van Halle. Nieuwe
grootschalige detailhandel zou hier ruimte kunnen vinden in het noordelijke deel (noordelijk
van Lembeek). De perceelstructuur en ruimte die vrij komt bij aanpassing van A8 laten
nieuwe ontwikkelingen toe. Om de kleinhandelsdynamiek in goede banen te leiden ligt de
uitdaging in het optimaliseren van het ruimtegebruik en het evenwicht tussen bedrijvigheid
of wonen enerzijds en grootschalige kleinhandel anderzijds duidelijk te definiëren. In het
zuidelijke deel van Bergensesteenweg liggen ook enkele grootschalige kleinhandelszaken.
De cluster kent momenteel weinig dynamiek en is niet hoogwaardig, en ligt vrij perifeer,
zowel ten opzichte van Halle als ten opzichte van Tubeke. De kans is klein dat
hoogwaardige grootschalige voorzieningen zich hier vestigen. Zeker als elders voldoende
ruimte wordt geboden. Hierdoor dreigt voor de strip Lembeek Zuid een verdere zeer ruimteextensieve en weinig ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling. Daarom wordt in het zuidelijke
deel van Bergensesteenweg een strikt beleid gevoerd om verdere kleinhandelsontwikkeling
te voorkomen.

Een kwaliteitsbeleid om de binnenstad als handelscentrum te versterken en
ruimte voor grootschalige kleinhandel met een niet-kerngebonden aanbod
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De aanpassing van A8 kan leiden tot nieuwe dynamieken wat betreft grootschalige
kleinhandel. Na realisatie van de nieuwe zuidelijke toegang naar het stedelijk gebied
worden Edingensesteenweg (tussen nieuwe op/afrit en nieuwe grootschalige
kleinhandelsontwikkelingen in Saintes) en N7a (nieuwe toegangsweg tot de stad)
waarschijnlijk heel aantrekkelijk voor baanwinkels. De ontwikkeling van baanwinkels op
deze assen moet echter worden voorkomen. Het open ruimte karakter mag er niet worden
aangetast. Bovendien is spreiding van grootschalige kleinhandelsontwikkelingen niet
ruimte-efficiënt en functioneel niet interessant voor de bestaande
kleinhandelsconcentraties.
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7 Grootschalige stedelijke voorzieningen: uitdagingen en visie
Halle heeft een sterk centrumgebied en is regionaal verzorgend, zowel wat betreft kleinhandel
als wat betreft stedelijke voorzieningen (zorg, onderwijs, in mindere mate ook sport, recreatie,
cultuur en toerisme).
Algemene trends bij stedelijke voorzieningen zijn een toenemende mate van schaalvergroting,
netwerkvorming of ruimtelijke concentratie met ondersteunende aanverwante voorzieningen
(verbreding) en specialisatie. Deze trends zijn het duidelijkst zichtbaar in de zorgsector en het
onderwijs. Daarnaast wordt ook een toenemend belang van vrijetijdsbesteding vastgesteld,
waarbij ook steeds hogere verwachtingen worden gesteld naar een zo compleet mogelijk
aanbod aan vrijetijdsbestedingen, hogere eisen aan de kwaliteit er van, en een toenemende
behoefte aan unieke ervaringen. Om hun behoeften in te vullen zijn gebruikers ook steeds meer
bereid om meer en verdere verplaatsingen te maken. Dit vertaalt zich ruimtelijk in een
toenemende ruimtevraag (meer gespecialiseerde voorzieningen), een toenemende
oppervlaktebehoefte (concentratie) en een toenemend belang van de bereikbaarheid (groter
verzorgingsgebied).
Concrete ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn het nieuwe zwembad en een
multifunctionele zaal in het stadsontwikkelingsproject Nederhem. Ook de uitbreidingsvraag van
het ziekenhuis is concreet (onderwerp van het gemeentelijk RUP „Grote weide‟ in opmaak).
Voor het voormalige ontginningsgebied op de grens met Wallonië leeft de idee voor de
ontwikkeling van een gewestgrensoverschrijdende topsportlocatie voor wielrennen. Deze is niet
zozeer recreatief maar vooral gericht op (professionele) topsport.
Momenteel zijn verder geen concrete vragen voor de vestiging of herlokalisatie van
grootschalige stedelijke voorzieningen in Halle gekend. Het is niet uit te sluiten dat dergelijke
vragen zich in de nabije of verdere toekomst aan zullen dienen. Er kan worden vanuit gegaan
dat zich ook in Halle een schaalvergroting van voorzieningen zal doorzetten. Huidige sites
worden te klein en zullen worden verlaten, terwijl de vraag naar grotere goed bereikbare
locaties toeneemt. Het spreekt voor zich dat dergelijke ontwikkelingen zich in een stedelijk
gebied moeten vestigen. Uitzwerming in het buitengebied moet worden voorkomen. Het beleid
wordt gericht op het verbeteren van de kwaliteit als een levendig en aangenaam stadscentrum
en het aanbieden van ruimte voor grootschalige stedelijke voorzieningen nabij het
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stadscentrum. Stedelijke voorzieningen worden zo veel mogelijk in elkaars nabijheid
gesitueerd. Dit heeft verschillende voordelen. Ze profiteren van toevallige passage van
gebruikers van andere functies, de verplaatsingsbehoefte binnen het stedelijk gebied wordt
beperkt, de bereikbaarheid met alternatieven voor het wegverkeer is makkelijker te
organiseren, en mogelijkheden van samengebruik van ruimtes (bijvoorbeeld
parkeeroppervlakte) leidt tot een efficiënter ruimtegebruik. De structuur van de stad wordt
duidelijk leesbaar en blijft leefbaar, met een diversiteit van leefomgevingen: levendige
stadsdelen en rustige woonbuurten. Deze visie gaat in tegen verdere ruimtelijke spreiding van
grootschalige stedelijke voorzieningen en versnippering van de stedelijke structuur.
Een goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor het functioneren van de grootschalige stedelijke
voorzieningen. Voor niet-commerciële voorzieningen kan een goede ontsluiting met het
openbaar vervoer primeren. Door de tendens van schaalvergroting moeten nieuwe locaties
voor grootschalige stedelijke voorzieningen moeten ruim genoeg zijn.
Ruimtelijk vertaalt dit beleid zich in twee zoekzones voor grootschalige stedelijke
voorzieningen:
- aan de (verder te onderzoeken) oostelijke toegang naar de stad, nabijheid het station, op
loopafstand van het stadscentrum
- aan de (nieuwe) zuidelijke toegang naar de stad, nabij de Suikerkaai (openbaar
vervoerscorridor), in het verlengde van de binnenstedelijke commerciële as.
Ruimte vrijwaren in het stedelijk gebied om een antwoord te bieden aan
toekomstige ruimtevragen van grootschalige stedelijke voorzieningen

De omgeving van het bestaande ziekenhuis ligt qua autobereikbaarheid aan de minst gunstige
zijde van de binnenstad. De ontsluiting met het openbaar vervoer is er wel goed. Een verdere
ontwikkeling als zorgpool is er mogelijk.
Het ontginningsgebied van Lembeek kan samen met de nationale voetbalcluster op Waals
grondgebied uitgroeien tot een topsportcluster. De landschappelijke inpassing is een bijzonder
aandachtspunt. Grootschalige stedelijke voorzieningen die samengaan met het functioneren als
topsportcluster kunnen er op aansluiten. Op de vraag van Toerisme Vlaanderen om de
mogelijkheid van een indoor-motorcrossterrein te voorzien op deze plek wordt niet ingegaan.
De bundeling van wielercentrum aan het voetbalcentrum is mee ingegeven vanuit de
uitdrukkelijke vraag en noodzaak aan een grensoverschrijdende locatie om zowel de federale
als regionale federaties te kunnen huisvesten.
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8 Toeristisch-recreatieve infrastructuur: uitdagingen en visie
Het Hallerbos, het Pajottenland en het provinciaal domein van Huizingen zijn de belangrijkste
toeristisch-recreatieve trekpleister aan Halle. Recreanten komen echter zelden tot in de stad
zelf. Het historisch stadscentrum heeft zeker kwaliteiten, maar is te klein van schaal om op zich
veel dagtoeristen aan te trekken. Net zoals de historische kern en het kasteeldomein van
Lembeek. Het nabij gelegen Brussel kan wel een uitvalsbasis vormen naar Halle. Het kanaal en
de Zenne leggen in elk geval een fysieke link tot in Brussel. Brouwerij Boon is tot ver buiten
Halle gekend, zeker ook bij Brusselse toeristen.
Voor Halle worden mogelijkheden gezien voor het versterken van de positie op het vlak van
toerisme en recreatie. Zeker gelet op het toenemende belang van de vrijetijdsbesteding en de
potenties van Halle (open ruimte, water, cultuurhistorisch erfgoed…).
Het toekomstperspectief voor het stedelijk gebied op het vlak van toerisme en recreatie ligt niet
in zozeer in bijkomende hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur. Wel in een
goede onderlinge verknoping van de aanwezige potenties.
- Het kanaal en de Zenne als langeafstands wandel- en fietsroutes, met directe link naar
Brussel. De binnenstad, Lembeek dorp en brouwerij Boon sluiten hier op aan. Dit vergt in
eerste instantie aangename en functionele wandel- en fietsmogelijkheden langsheen het
kanaal en in de Zennevallei. De omgeving Possozplein (de parkings rond Slingerweg)
leggen de link tussen kanaal en Zenne enerzijds en de het historische stadshart. Dat dit
vlak bij de historische binnenstad is, is niet duidelijk door het perifeer karakter van de
publieke ruimte. Dit moet worden aangepakt. Ter hoogte van Suikerkaai is een
kleinschalige aanleginfrastructuur voor jachten aanwezig. Die ligt vlak bij de binnenstad en
van hieruit heb je door het groen langs het kanaal ook een eerste aanvoelen van de open
ruimte ten zuiden van de binnenstad. De ligging van de aanlegsteigers vlakbij de
cementfabriek en langs de Suikerkaai is echter weinig uitnodigend om aan te meren. Een
betere oplossing is wenselijk.
- Vanuit de omgevende open ruimten moeten wandelaars en fietsers via een zo „mooi‟
mogelijke route de binnenstad kunnen bereiken. Routes doorheen groene en/of historische,
idyllische omgevingen genieten de voorkeur. De verknoping tussen open ruimten en
binnenstad loopt daarom best via:
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sas Lembeek (verknoping tussen het open ruimte gebied Vijverbeek – Maasdalbeek tot
Hallerbos enerzijds, de Zennevallei, kasteel Lembeek, Lembeek dorp en brouwerij
Boon anderzijds). Via het kanaal en de Zennevallei wordt de relatie met de historische
binnenstad gemaakt. Het station van Lembeek maakt deze omgeving ook met
openbaar vervoer goed bereikbaar.
dorp Buizingen (verknoping tussen omgeving Kluisbos tot Hallerbos en domein
Huizingen enerzijds en de Zennevallei anderzijds)
open ruimte rond Groebegracht, die doordringt tot (bijna) in de binnenstad.

Naast het aanleggen van de fysieke wandel en fietspaden (kanaal, zenne, trage wegen door de
open ruimte), houdt dit vooral een kwaliteitsbeleid in om de routes en de knooppunten zo
aangenaam mogelijk te maken.
Verknoping van cultuurhistorie en landschap;
kanaal / Zenne als scharnier en open ruimte tot in de stad
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V. Programma-elementen van het
stedelijk gebied beleid voor Halle
kaart 7. gewenste ruimtelijke structuur stedelijk gebied Halle
De visie en uitgangspunten vormen een kader om ruimtelijke potenties voor nieuwe stedelijke
ontwikkelingen af te toetsen. Voor alle potentieel beschikbare (onbebouwde) ruimten is
onderzocht en overlegd in hoeverre en voor welke stedelijke ontwikkelingen ze in aanmerking
komen. Elk gebied werd afgetoetst aan de visie. Voor een aantal gebieden werden de
mogelijkheden door ontwerpend onderzoek verder onderzocht.
Visie en concrete ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn vertaald in een samenhangende
gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied Halle, zoals samengevat op
bijgevoegde kaart.
De legende van deze kaart omvat als het ware de programma-elementen van het stedelijk
gebied beleid voor Halle.
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gewenste ruimtelijke structuur
provincie vlaams brabant - afbakening stedelijk gebied halle - kaart 7

grensstellend open ruimte gebied

consolideren bestaande
kleinhandelscluster

stedelijke open ruimte

uitbreiden kleinhandelscluster

zennevallei

nationale sportcluster

open ruimte corridor | zicht

mogelijk te ontwikkelen nieuwe
woonprojecten

groene open ruimte vinger met
recreatief medegebruik

strategisch project ifv
bereikbaarheid en leefbaarheid
stedelijk gebied

nieuw stedelijk park
bijkomende voetgangers- en fietsbrug

verbeterde verbinding

provinciaal domein

bijkomende fietsverbinding
herstructurering Demaeghtlaan
stadsontwikkeling Possozplein
zorgcampus
doortrekkersterrein
multifunctionele stedelijke ontwikkeling
landingsbaan
multifunctionele herontwikkeling
Bergensteenweg noord
optimaliseren bestaande bedrijventerreinen
uitbreiding bedrijventerrein van
beperkte omvang
verder te onderzoeken
alternatieven voor uitbreiding
bedrijventerrein

OMGEVING - juni 2012 - 1000401_PL_013-A4

1 Open ruimtebeleid voor het stedelijk gebied
1.1

Grensstellende open ruimten
Visie

De grote aaneengesloten open ruimte structuren van het Pajottenland en Land van Dworp zijn
grensstellend voor het stedelijk gebied. Stedelijke ontwikkelingen zijn er niet wenselijk.
De aaneengesloten open ruimte van het Land van Dworp is grensstellend. Deze ligt ten oosten
van stedelijk gebied. De grens valt grotendeels samen met R0. In het zuiden loopt dit
grensstellend buitengebied door in het gebied rond Vijverbeek – Maasdalbeek en de
Zennevallei tot tegen A8 en het kanaal. Het provinciaal domein functioneert op zich op een
stedelijk niveau, maar wordt niet als onderdeel van het stedelijk gebied Halle beschouwd.
In het westen zijn de aangesloten open ruimten van het Pajottenland grensstellend. De KMOzone ten westen van de Brusselsesteenweg (Sint-Pieters-Leeuw) wordt niet in het stedelijk
gebied opgenomen. Immers al in het afbakeningsproces voor het VSGB werd geopteerd om dit
niet als stedelijke component te beschouwen. Door het open ruimte zicht aan N6 open te
houden wordt het stedelijk weefsel ruimtelijk onderscheiden ten opzichte van de verstedelijkte
Zennevallei (VSGB).
In het noorden wordt de open ruimte rond Den Beemd (Huizingen – Beersel) als grensstellende
open ruimte beschouwd. Op Vlaams niveau is onderzocht om het woonweefsel ten zuiden van
deze open ruimte, op grondgebied Beersel, op te nemen in het VSGB. In het voorontwerp
GRUP is geopteerd om geen verdichtingsbeleid te voeren in dit woonweefsel en het niet op te
nemen in het VSGB. Deze visie werkt door in het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk
gebied Halle en daarom valt de grens van het stedelijk gebied Halle samen met de
gemeentegrens.
Beleid

In het stedelijk gebied wordt een stedelijk gebied beleid gevoerd, dat zich richt naar de
gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied zoals hierna wordt bepaald. Waar deze
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gewenste structuur geen uitspraken doet over het te voeren beleid, geldt het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan als beleidskader.
In de visie voor het stedelijk gebied duidelijk is aangegeven waar ontwikkeling van bijkomende
woongebieden, regionale bedrijventerreinen, grootschalige stedelijke voorzieningen enzovoort
mogelijk is. Andere ontwikkelingen op lokale schaal blijven mogelijk voor zover ze passen
binnen de huidige bestemming of ter uitvoering van de visie van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan worden herbestemd, én niet in tegenstrijd zijn met voorliggende visie voor het
kleinstedelijk gebied Halle.
Het verdichtingsbeleid inzake wonen moet niet generiek worden doorgevoerd binnen de
afbakening van het stedelijk gebied. Verdichting wordt vooral nagestreefd in de gebieden die in
voorliggende visie zijn aangegeven als te ontwikkelen. Daarnaast zijn in het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan zowel concrete richtaantallen opgenomen voor woonontwikkelingen in
andere inbreidingsgebieden en algemene bepalingen over dichtheden per wijk ingeschreven.
Deze kunnen aangehouden worden, ongeacht of deze wijken en inbreidingsgebieden nu
binnen of buiten de afbakeningslijn liggen.
Dit betekent ook dat open ruimten binnen de afbakening van het stedelijk gebied die een open
ruimte bestemming hebben niet zomaar kunnen worden „verstedelijkt‟. Deze open ruimten
spelen een belangrijke rol als open ruimte voor het stedelijke woonklimaat en de identiteit van
het stedelijk gebied Halle. Dit wordt ook uitdrukkelijk bevestigd in de visie voor het stedelijk
gebied (zie verder: Zennevallei, stedelijke open ruimte gebieden, open ruimte vingers).
Acties en instrumenten

Doorwerking in het PRUP „afbakening kleinstedelijk gebied Halle‟ (provincie):
- kadastrale vertaling van de afbakeningslijn
- herbestemming van het noordelijke gedeelte van het reservegebied voor woonwijken aan de
voetbalterreinen Stroppen tot landbouwgebied, in functie van het behoud van het open
ruimte zicht van op Brusselsesteenweg.
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1.2

Zennevallei als groene ruggengraat
Visie

De Zennevallei vormt de ruggengraat voor ecologische verbindingen doorheen de verstedelijkte
omgeving. Het is een groene ruimte waar de natuurlijke functie en het waterbergend vermogen
van groot belang zijn. De Zenne is ook identiteitsbepalend voor de stad. De relatie tussen stad
en Zenne wordt versterkt door de toegankelijkheid voor recreatief medegebruik te verbeteren
en nieuwe ontwikkelingen te richten naar de Zennevallei als volwaardige publieke ruimte.
Beleid

De Zennevallei is al, in diverse BPA‟s en het gewestplan, als natuur- of groengebied bestemd.
Het te voeren beleid situeert zich op volgende vlakken:
- vrijwaren van de Zennevallei als groene ruggengraat en bijkomende ruimte voor de vallei
creëren in nieuwe (stedelijke) projecten (Possozplein, herstructurering bedrijventerreinen
Lembeek Noord en Lembeek Zuid)
- versterken van de natuurlijke structuur en het waterbergend vermogen
- verbeteren van de toegankelijkheid voor recreatief medegebruik
- kwalitatieve overgangen tussen Zennevallei en aanpalende nieuwe bouwprojecten.
Acties en instrumenten

-

-

projectcoördinatie via gesubsidieerd strategischeproject in uitvoering van het RSV „zuurstof
voor de Zennevallei‟ (vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën samen met vier
gemeenten en VLM)
doorwerking in planningsbeleid o.a. bedrijventerrein Lembeek Noord (provincie),RUP
Parklaan-Zenne-Vondel (stad Halle), stadsontwikkelingsproject Slingerweg-Possozplein
doorwerking in streefbeeld verbreding en verdieping kanaal (W&Z)
vergunningenbeleid (stad Halle).
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1.3

Gemengde stedelijke open ruimte gebieden Kluisbos - Kleine Beek en
Warande
Visie

Deze open ruimten vervullen een belangrijke natuurlijke, landschappelijke en recreatieve
functie voor het stedelijk gebied. Daarom worden ze als stedelijke open ruimten aangeduid. Het
zijn gebieden met een open en multifunctioneel karakter. Het recreatief medegebruik is er
belangrijk. Zij komen in aanmerking voor de aanleg van bossen, uitbouw van parkgebieden en
stedelijke groenprojecten met socio-educatieve en/of recreatieve functie, natuurbouw en ontwikkeling, grondgebonden beroepslandbouw en hobbylandbouw. Het stedelijke open ruimte
gebied rond Kluisbos – Kleine beek bepaalt ook mee het beeld van Halle als stad in de open
ruimte. Daarom wordt het zicht van op A8 en Landingsbaan over het gebied gevrijwaard.
Beleid

Deze open ruimte gebieden zijn in het gewestplan bestemd als natuur- en parkgebieden. Vanuit
het provinciaal beleid worden hieraan geen wijzigingen voorzien. Kleinschalige lokale
ontwikkelingen kunnen voor zover gekaderd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of de
bestaande juridische context (bijvoorbeeld BPA Kindersana, vergunningenbeleid voor
zonevreemde constructies).
Acties en instrumenten

-

gewestelijk RUP ten behoeve van een optimale verweving van landbouw, natuur, bos en
recreatie voor Kluisbos - Krabbos
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1.4

Open ruimte vingers Prinsenbos – Meerbeek, Stasbeek en Groebegracht
Visie

A
B
C

De open ruimte van het Pajottenland dringt door tussen het bebouwde stedelijke weefsel tot
tegen de stadskern in de omgeving van Groebegracht en omheen N7 (Prinsenbos –
Meerbeek). Door een brede open ruimtecorridor omheen Stasbeek van N6 tot N7 in het zuiden,
wordt het stedelijk weefsel ruimtelijk onderscheiden ten opzichte van de grootschalige
(bedrijfs-)ontwikkelingen in Tubeke (Waals gewest). Deze ruimten zijn nog belangrijke
landbouwgebieden, hebben aanzienlijke landschappelijke waarde en aantrekkelijk voor
recreatief medegebruik, en zijn belangrijk voor de waterhuishouding met hun netwerk van
beekvalleien. Ook deze ruimten bepalen mee het beeld van Halle als stad in de open ruimte.
De open ruimten moeten zoveel mogelijk als een aaneengesloten open ruimte met een landelijk
karakter worden ervaren. Dit betekent dat de ruimte inname voor stedelijke ontwikkeling zo
klein mogelijk moet worden gehouden, het landelijke karakter wordt behouden en bijzondere
aandacht moet gaan naar de landschappelijke inpassing van omgevende bebouwing,
Vooral in de open ruimte vinger Groebegracht en in de open ruimte vinger rond Stasbeek ter
hoogte van N6 vergt deze visie een afstemming tussen stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden
en behoud van de open ruimte kwaliteit.
Beleid

Deze open ruimte gebieden zijn in het gewestplan grotendeels bestemd als agrarische
gebieden en de beekvalleien als natuurgebieden. Bebouwingslinten liggen in woongebied met
landelijk karakter. Dit wordt behouden. Stedelijke ontwikkelingen zijn er niet wenselijk.
Het oostelijke deel van de open ruimte vinger rond Groebegracht (A) is bestemd als
woonreservegebied. Er lopen gemeentelijk planningsprocessen voor de uitbreiding van het
ziekenhuis (RUP Grote Weide) en uitbreiding van de kantoren van Colruyt (RUP Wilgenveld).
Beide ontwikkelingen worden aanvaard mits een goede ruimtelijke inpassing. Volgende
ruimtelijke principes worden vanuit het stedelijk gebied beleid voorop gesteld:
- behoud en versterken van het zicht van aan Demaeghtlaan op de open ruimte rond
Groebegracht
- versterking van de landschappelijke samenhang door lineaire oeverbegroeiing (o.a.
omgeving Druco) en langs de trage weg achter de bebouwing langs Ninoofsesteenweg
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-

Druco kan behouden blijven als bebouwing in de open ruimte maar verdere uitbreiding dan
de huidige mogelijkheden is niet wenselijk
robuuste groenbuffer tussen kantorenzone Wilgenveld en open ruimte
uitbreiding van het ziekenhuis zo goed als mogelijk te integreren in het landschap (zie 5.3)
voorlopig blijft het noordelijke deel van het woonreservegebied (omgeving SK Halle) open
ruimte; het is een structureel onderdeel van de open ruimte zowel functioneel als visueel
(door de hogere ligging duidelijk zichtbaar boven de woonbebouwing); wat betreft de opties
op langere termijn (ca. 2025) blijft dit een mogelijke reserve voor woonontwikkeling voor
zover er dan nood zou zijn aan bijkomende ruimte voor wonen (zie ook pt. Fout!
erwijzingsbron niet gevonden.).

Omgeving SK Halle structureel onderdeel open ruimte
later te evalueren in functie van woonbehoeften

De open ruimte vinger Prinsenbos – Meerbeek (B) bepaalt mee het landelijke karakter rond N7
en de omgeving van de woonlob Lembeek. Bovendien is het een waardevol aaneengesloten
landbouwareaal dat ook als agrarisch gebied is bestemd.
Het oostelijke deel van de open ruimte vinger rond Stasbeek (C) is bestemd als
woonreservegebied en ontginningsgebied met nabestemming landbouw. Het is de bedoeling
dat de open ruimte corridor doorloopt tot op Bergensesteenweg en de groenstructuur rond
Stasbeek wordt gevrijwaard. Dit stelt volgende randvoorwaarden aan de stedelijke ontwikkeling:
- open houden van het deel van woonreservegebied aan Stasbeek en een deel van het
ontginningsgebied aan N6
- kwaliteitsvolle landschappelijke overgang tussen de open ruimte omheen Stasbeek en de
wielercluster (zie 5.5)
- sterkere ruimtelijke relatie tussen open ruimte omheen Stasbeek en de woonlob Lembeek
Cité (zie 3.2.8)
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Onderzochte maar niet weerhouden alternatieven

-

ontwikkeling bedrijventerrein tussen Druco en Wilgenveld (zie ook bijlage 6).

Dit alternatief is niet behouden omdat de samenhang van dit deel van het gebied met het
grotere open ruimte geheel rond Groebegracht wenselijk blijft. Uit ontwerpend onderzoek is
gebleken dat dit enkel kan worden gerealiseerd met vrijstaande individuele bedrijfssites met
brede open ruimte corridors er tussen en opgaande lineaire oeverbegroeiing van grachten en
beken naar de Groebegracht. Dit is echter een zeer extensief ruimtegebruik vanuit het oogpunt
van de bedrijvigheid. Bovendien moeten qua omvang, perceelsinrichting en architectuur sterke
randvoorwaarden worden opgelegd aan de bedrijven. Deze beknotten de flexibiliteit van dit
gebied voor economische ontwikkeling en de bruikbaarheid als bedrijventerrein. Tegelijk zou de
beleving van de open ruimte hoe dan ook worden aangetast, en zou dit opnieuw leiden tot een
versterking van het beeld van Halle als sterk bedrijfsmatige leefomgeving in plaats van een stad
in de open ruimte. Te meer daar deze ontwikkeling langsheen de nieuwe (belangrijke) zuidelijke
toegang tot de stad zal liggen. Dergelijke ontwikkeling zou dus zowel vanuit ruimtelijkeconomisch oogpunt als vanuit het oogpunt van de open ruimte en de identiteit van de stad
geen goede oplossing zijn en wordt dus niet weerhouden.
-

behoud bestemming woonreservegebied in de omgeving van SK Halle

Volgens de taakstellingen en prognoses is er geen behoefte aan bijkomende ruimte voor
woonaanbod tot ca. 2025. Bovendien hebben andere meer ingesloten „restruimten‟ meer
(uniekere) potenties voor woonontwikkeling om bijkomend inwoners aan te trekken uit de
regionale woningmarkt. Deze en de reeds voorziene ontwikkelingen in het GRS zijn prioritair te
benutten. Of er op langere termijn nog bijkomende ruimte nodig is, kan nu niet worden
vastgesteld. Als alle andere potenties zijn benut, blijft dit gebied hoe dan ook vrij goed
gesitueerd voor woonontwikkeling, dicht bij het stadscentrum. Het behoud van de bestemming
als woonreservegebied biedt echter geen garantie dat dit gebied niet al op korte termijn
ontwikkeld zal worden. Het decreet grond- en pandenbeleid voorziet immers dat ook
woonreservegebieden kunnen worden aangesneden i.f.v. sociale huisvesting, zonder
bijkomend planningsinitiatief. De woonreservebestemming kan terug actueel zijn als andere
potenties voor wonen zijn benut.
Onderzochte (niet weerhouden) mogelijkheden voor ontwikkeling
van een bedrijventerrein aan Druco
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-

beperkte afwerking van de bestaande verkavelingen aan Hippelenberg, Beverkouter en
Kareelveld aan de open ruimte in de omgeving van SK Halle

Een kleinschalige afwerking werd overwogen om een kwaliteitsvol front te creëren naar de
open ruimte rond SK Halle. Door de groene tuininrichting van de bestaande woonpercelen is de
huidige bebouwing landschappelijk niet echt storend. Bovendien is er niet echt een dwingende
behoefte aan bijkomende ruimte voor wonen en zou dit aanbod qua woonomgevingskwaliteit
weinig concurrentieel zijn met andere woonontwikkelingen in de regionale woningmarkt. Het ligt
al niet meer echt op loopafstand van het stadscentrum en qua mogelijke typologieën zal eerder
voorzien moeten worden in vrij traditionele woonvormen, gelet op de bestaande aansluitende
bebouwing.
-

ontwikkeling van een bedrijventerrein in de open ruimte Prinsenbos

Dit gebied is in het RSVB aangegeven als een onderzoekslocatie voor de ontwikkeling van een
bedrijventerrein en dit is ook in het vooronderzoek voor de opwaardering van A8 tot hoofdweg
modelmatig onderzocht. Alhoewel het gebied ingesloten ligt tussen A8 en het bebouwd weefsel
van de woonlob Lembeek en bebouwing achter N6, is het een vrij groot gebied (ca. 30 ha). Het
gebied is bovendien een aaneengesloten landbouwgebied dat niet versnipperd is door wegenis
of bebouwingslinten en is daarom van structureel belang voor de landbouw. Door de hogere
ligging van het gebied en de zichtbaarheid vanop A8 en N7 wordt het gebied ook ervaren als
onderdeel van een het open ruimte landschap van het Pajottenland (in verlengde van omgeving
Meerbeek/N7). Met de opwaardering van A8 zal het gebied beter worden ontsloten. Dit biedt
potenties voor bedrijfsontwikkeling. Het beleid zet echter prioritair in op het maximaal benutten
van de bestaande voorraad aan bedrijventerrein en maximaal behoud van structurele open
ruimten. Enkel nieuwe ontwikkelingen van beperkte omvang of uitbreiding van bestaande
terreinen wordt overwogen. De omvang van een ontwikkeling op deze locatie kan planologisch
wel worden beperkt, doch op langere termijn is de kans groot dat dergelijk terrein verder zou
uitbreiden omdat er geen ruimtelijke barrières zijn die verdere uitbreiding verhinderen.
Acties en instrumenten

-

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de inrichtingsopties worden verankerd ten
behoeve van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren en de
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-

verweving van landbouw, natuur en waterberging in de omgeving van Groebegracht Rollebeek
herbestemming niet te ontwikkelen delen van de woonreservegebieden naar open ruimte
bestemming in het PRUP „afbakening kleinstedelijk gebied Halle‟ (provincie)
afspraken en concrete acties landschapsbouw Groebegracht in kader van het project
Groebegracht (RL ZenneZuunZoniën)
gemeentelijk RUP Grote Weide, RUP Wilgenveld voor de ordening en landschappelijke
inpassing van de te ontwikkelen delen van het woonreservegebied (stad Halle).
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1.5

Open ruimte vinger langs het kanaal
Visie

Aan de oostzijde van het kanaal dringt een groen open ruimte vinger vanuit de Zennevallei
binnen tot in het stedelijk gebied. Door de bebossing van het gebiedje tussen het kanaal en de
spoorweg is deze groene vinger duidelijk waarneembaar vanuit de stationsomgeving. Deze
open ruimte vinger is niet echt toegankelijk maar wel een begeleidende open ruimte langsheen
het kanaal als belangrijke recreatieve as. Daarom wordt deze open ruimte vinger behouden. De
verbreding van het kanaal zal vermoedelijk wel deels langs deze zijde gebeuren. Eventueel kan
deze open ruimte meer worden ingeschakeld in het recreatieve en toeristisch-recreatieve
gebeuren in relatie tot het kanaal (watersport, recreatieve as) en de binnenstad (op het
knooppunt tussen groene Zennevallei en historische binnenstad). Voor ontwikkeling als
bedrijventerrein is dit gebied te geïsoleerd gelegen, te klein (als watergebonden terrein), te
slecht ontsloten, en te belangrijk als onderdeel van de groene vinger langs de recreatieve as
van het kanaal.
Beleid

Deze open ruimte vinger is grotendeels bestemd als buffergebied (gewestplan) en groengebied
(BPA Dynastiewijk). Dit wordt behouden. Het beboste gebiedje tussen kanaal en spoorweg is
nu bestemd als KMO-gebied en wordt herbestemd naar groengebied met mogelijkheid tot
recreatief gebruik.. Volgende principes worden voorop gesteld:
- het groene karakter moet blijven overwegen, met bebossing, zodat het groen ook effectief
zichtbaar is vanuit de stationsomgeving
- bij verbreding van het kanaal moet zeker een recreatieve as langsheen deze open ruimte
vinger behouden blijven (oostelijke oever van het kanaal)
- mogelijk voor het voorzien van kleinschalige laagdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur; voorbeelden zijn steigers en kleinschalige gebouw voor watersport,
aanlegplaatsen voor jachten en een beperkt aantal kortstondige verblijfplaatsen voor
mobilhomes met bijhorende infrastructuur (lozingspunt, sanitair…).
In de huidige versie van het streefbeeld voor de verbreding en verdieping van het kanaal is een
scenario opgenomen waarbij de Bospoortbrug een beweegbare brug wordt en een nieuwe
vaste brug (de Zuidbrug) over het kanaal wordt aangelegd. Er zijn verschillende varianten
uitgewerkt om deze Zuidbrug op het stedelijk mobiliteitssysteem aan te takken. In elk van de
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varianten zou deze brug, parallel aan het spoor, over het KMO-gebied tussen kanaal en
spoorweg gaan. Omdat de verbreding en verdieping van het kanaal geen onderwerp vormt van
het stedelijk gebied beleid, en de optie van een Zuidbrug slechts een beperkte ruimtelijke
impact heeft op het „eilandje‟, is dit geen reden om van de visie voor het “eilandje” af te zien,
wel een aandachtspunt bij de inrichting van het gebied.
Acties en instrumenten

-

herbestemming KMO-gebied tussen kanaal en spoorweg tot groengebied met
laagdynamische recreatieve mogelijkheden (provincie)
ontwikkeling van kleinschalige (toeristisch-)recreatieve infrastructuur (gemeente)
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2 Infrastructurele ingrepen voor het stedelijk gebied
2.1

Een bijkomende voet- en fietsbrug tussen de binnenstad en het station
Visie

Een bijkomende voetgangers- en fietsersbrug tussen de binnenstad en de stationsomgeving
moet de barrièrewerking van kanaal en sporen milderen. Hierdoor wordt de binnenstad ook
beter ontsloten met het openbaar vervoer (rechtstreeks in relatie tot het station als openbaar
vervoersknooppunt).
Beleid

Realisatie van een bijkomende voet- en fietsersbrug tussen de binnenstad en
stationsomgeving.
Acties en instrumenten

Over het ontwerp en de concrete realisatie van de voet- en fietsersbrug tussen binnenstad en
station loopt overleg tussen het stadsbestuur, Infrabel en W&Z (met stadsbestuur als trekker).
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2.2

Een snelle fietsverbinding tussen het station en de bedrijvigheid rond
Dassenveld – Wilgenveld
Visie

De ontsluiting van de bedrijventerreinen Dassenveld, Wilgenveld en Hellebroek voor fietsers
moet worden verbeterd om een modal shift te bewerkstelligen. De huidige verbinding verloop
van het station via Suikerkaai en Edingsesteenweg naar Colruyt. Deze verbinding wordt echter
als onaangenaam en onveilig ervaren. Een snelle, duidelijk leesbare, functionele en vooral
veilige verbinding tussen de bedrijvenzones en het station is nodig. Deze fietsverbinding kan
verder getrokken worden als een hoofdroute naar Halle voor een deel van het Pajottenland.
Beleid

Schematisch is een route langsheen de spoorlijn Halle – Edingen voorgesteld. Een concreet
tracé is onderwerp van verder onderzoek en overleg en is momenteel niet bepaald. Naast de
functionele doelstellingen zal ook de realiseerbaarheid op vrij korte termijn mee spelen in het
tracé-onderzoek en de uiteindelijke keuze.
De fietsroute moet ook ‟s avonds ten volle worden benut. Sociale veiligheid (o.a. goede
verlichting) is dan ook belangrijk. Door de fietsroute aan de voorziene N7a (zie verder „project
A8‟) te koppelen verhoogt de sociale veiligheid doordat van op de weg zichtbaar is wat op
fietspad gebeurt.
Acties en instrumenten

Verder onderzoek en overleg over het tracé en afspraken over de realisatie zijn nodig tussen
AWV (afstemming project A8), Infrabel, Colruyt en stad Halle. De provinciale dienst Mobiliteit is
trekker.

Programma-elementen van het stedelijk gebied beleid voor Halle

99 / 227

2.3

Een verbeterde noordelijke ontsluiting van de binnenstad naar N6
Visie

Een verbeterde noordelijke ontsluiting van de stadskern, het stadsontwikkelingsproject
Nederhem en het station naar N6 lijkt aangewezen om Demaeghtlaan en het stadscentrum
zoveel mogelijk van (bijkomend) wegverkeer te ontlasten.
Beleid

In het kader van de verbreding en verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan zijn
12
verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Als haalbare en geschikte oplossing wordt een
nieuwe verbinding tussen enerzijds Brusselsesteenweg en anderzijds Scheepswerfkaai gezien
(scenario 2). De exacte locatie van de nieuwe verbinding moet zo zuidelijk mogelijk komen,
zodat de omweg beperkt blijft, maar niet te dicht bij het kruispunt met J. Jacminstraat. Dit moet
wel in samenhang worden gezien met de ligging van een nieuwe sasbrug die vermoedelijk wat
noordelijker zal komen te liggen dan de huidige bij de verbreding en verdieping van het kanaal.
Als voorwaarde wordt gesteld dat er geen bestaande woningen onteigend moeten worden.
Indien bepaalde gronden in de zone tussen N6 en Scheepswerfkaai vrijkomen, zal het
stadsbestuur deze gronden opkopen om hier een nieuwe verbinding te realiseren.
De aansluiting op de N6 Brusselsesteenweg dient gerealiseerd te worden via een volwaardig
lichtengeregeld kruispunt, dat eventueel dienst kan doen als doseerlicht. Afhankelijk van de
afstand tot het kruispunt van de N6 met de J. Jacminstraat kan een al dan niet gecoördineerde
lichtenregeling ontworpen worden.
Dit tracé heeft volgens de modeldoorrekening op stedelijk niveau, uitgevoerd in kader van de
verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan, positieve effecten op de verkeersafwikkeling in
en rond Halle (vooral Demaeghtlaan en in de lokale centrumstraten in de buurt), Ook (een deel
van) het openbaar vervoer kan deze route gebruiken als snelle verbinding naar het station.
Het effect is minder groot dan in een scenario (scenario 1) met de kortst mogelijke verbinding
tussen Brusselsesteenweg en Scheepswerfkaai.

12

bron: Verbreden en Verdiepen Mobiliteitsplan Stad Halle - Uitwerkingsnota lange termijn – Concept, Grontmij, 2010
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Verder verkeerskundig onderzoek moet uitwijzen of dergelijke verbinding ook de gewenste
effecten zal in combinatie met een verbeterde oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied
naar A8 en een mogelijke verbreding en verdieping van het kanaal waardoor de rol van de
kades als virtuele oostelijke omleiding rond de binnenstad zou wegvallen.
Overwogen maar niet weerhouden alternatieven

13

Een eerste alternatief (scenario 1) gaat uit van de kortst mogelijke verbinding. Dit scenario heeft
overwegend positieve effecten op de verkeersafwikkeling in en rond Halle. De belangrijkste
knelpunten (N28/N6, Bevrijdingsplein en stationsomgeving) worden niet volledig opgelost, maar
toch duidelijk ontlast. In het kader van het project Nederhem wordt sowieso een herinrichting
van de omgeving Nederhem doorgevoerd en kunnen maatregelen genomen worden om de
extra verkeersstromen op te vangen. Dit scenario is echter op korte termijn niet realiseerbaar
gezien zij dwars door een bestaand woongebied loopt. Onteigeningen van woningen zijn niet
wenselijk. Eén tweede knelpunt is de aansluiting van deze weg op het kruispunt van de
Brusselsesteenweg met de J. Jacminstraat. Dit kruispunt is reeds verzadigd en zorgt tijdens de
spitsuren voor lange wachtrijen. Door het toevoegen van een extra tak op dit kruispunt, zou de
situatie alleen nog maar verergeren en zou impliceren dat de J. Jacminstraat en/of de
Brusselsesteenweg (binnenstedelijke deel, lokale weg) afgesloten zouden worden van dit
kruispunt.
Het scenario 3 gaat uit van een opwaardering van de bestaande Lariellestraat. Deze vervult
momenteel een ontsluitende functie voor een bedrijf, enkele woningen en het containerpark.
Ook de Scheepswerfkaai zou opgewaardeerd moeten worden. Gezien de omweg aanzienlijk is
(1,5 km voor het verkeer tussen de F.Vandermaelenstraat en de J. Jacminstraat), dient de J.
Michelstraat afgesloten te worden voor doorgaand verkeer. Het kruispunt van de Lariellestraat
met de N6 Brusselsesteenweg dient lichtengeregeld te worden. Deze maatregelen zijn
beperkte ingrepen en kunnen genomen worden op korte termijn. Het afsluiten van de J.
Michelstraat heeft overwegend negatieve effecten op het autoverkeer in Halle. De nieuwe
verbinding heeft enkel potentieel bij verbindingen tussen de noordelijke delen van Halle. Voor
verkeer van of naar het zuidelijk deel van Halle is de omweg te lang.
Onderzochte scenario’s voor een verbeterde noordelijke ontsluiting
t.b.v. de verbreding en verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan

13

bron: Verbreden en Verdiepen Mobiliteitsplan Stad Halle - Uitwerkingsnota lange termijn – Concept, Grontmij, 2010
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Acties en instrumenten

-

gemeentelijk mobiliteitsbeleid en grond- en pandenbeleid voor de realisatie (stad Halle)
verder onderzoek naar de wenselijkheid van een vlotte verbinding tussen de verbeterde
noordelijke ontsluiting en de oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied in het kader van
het strategisch onderzoeks- en overlegproces voor de oostelijke ontsluiting (zie verder).
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2.4

Opwaardering van A8 (N203a) tot volwaardige hoofdweg, met een oostelijke en
zuidelijke ontsluiting van het stedelijk gebied als onderdeel van de
kamstructuur
Visie

In het RSV is de A8/E429 geselecteerd als hoofdweg vanaf de aansluiting op de R0 tot aan de
grens met Waals-Brabant. Het wegvak vanaf de aansluiting op de R0 tot aan het viaduct over
het kanaal Brussel-Charleroi voldoet totaal niet aan de ontwikkelingsperspectieven voor
hoofdwegen zoals die in het RSV aangegeven worden. Dit wegvak is vandaag de dag nog
„gewone‟ gewestweg, de N203a, met onder meer drie verkeerslichtengeregelde kruispunten
(Halleweg, Nijvelsesteenweg en Rodenemweg). Daarnaast zijn er nog eens vier (niet allemaal
volledige) aansluitingen met op- en afritten (Landingsbaan, N6, N7 en Hondzochtsesteenweg).
Op een traject van iets meer dan 7 km tussen de R0 en het Waals Gewest zijn er dus
momenteel zeven aansluitingen.
Er zijn streefbeelden uitgewerkt voor het oplossen van de gevaarlijke punten op A8 en de
omvorming van A8 tot volwaardige autosnelweg. In oktober 2008 heeft het Agentschap Wegen
en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant aan het Team A8 de opdracht
gegeven voor het uitwerken van een ontwerp voor de omvorming van de N203a tot een
volwaardige hoofdweg in Halle. Deze studie doorliep al een aantal stappen voorafgaand en
parallel aan het visievormingsproces voor het stedelijk gebied Halle. Vanuit het stedelijk gebied
beleid worden aan dit project volgende doelstellingen gekoppeld: ontsluiting van het stedelijke
gebied naar het hoofdwegennet optimaliseren, de verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied
verbeteren, de barrièrewerking van de infrastructuren milderen en de (woon)omgevingskwaliteit
langsheen N203a verbeteren. De leefbaarheidsdoelstellingen zijn minstens evenwaardig aan
de doelstellingen inzake ontsluiting en doorstroming (omvorming tot hoofdweg).
De connectiviteit tussen infrastructuur en landschap is gaandeweg verloren gegaan. De
werkzaamheden aan A8 geven de mogelijkheid om structurele correcties aan te brengen in het
verkeerskundig en landschappelijk beeld van het zuidelijk deel van Halle. Het Team A8 wil ook
door een slimme dialoog tussen infrastructuur en landschap er voor zorgen dat restruimtes tot
een minimum worden herleid en verkeersgroen bijdraagt tot de kwaliteitsvolle beeldvorming van
de weg en de ruimere omgeving.
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Beleid

4

3

2

5

1

Het streefbeeld voor de opwaardering van A8 wordt momenteel verder geconcretiseerd in een
14
infrastructuurontwerp . Hierbij is ook rekening gehouden met de doelstellingen en visieelementen die in het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied zijn aangegeven.
Het project omvat verschillende onderdelen.
1. De aanpassing van de knoop R0xA8
Een grondige aanpassing van het complex verzekert een maximaal resultaat van de
geplande ingrepen op vlak van mobiliteit, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid, maar
biedt tevens de mogelijkheid om de aanwezige buffers langsheen R0 en A8 aanzienlijk uit
te breiden en te versterken. Zij staan immers in voor de buffering van het geluid, de
captatie van fijn stof en fungeren als ecologische corridor van waardevolle
natuurcomplexen tussen het Hallerbos en het Kluisbos. Het aanpassen van de knoop kan
deze kenmerken in positieve zin beïnvloeden.
2. Een intunneling van A8 (N203a ) ter hoogte van Sint-Rochus
Het afschaffen van (gelijkvloerse) kruispunten is nodig om het verkeer vlotter te laten
doorstromen en te voldoen aan de inrichtingsprincipes voor hoofdwegen. Na ontwerpend
onderzoek is geopteerd om de weg in te tunnelen in plaats van er hoge geluidschermen
langs te plaatsen. Dit biedt ook landschappelijk en ruimteljik heel wat voordelen: de visuele
samenhang tussen de gebieden aan beide zijden van de weg wordt hersteld, lokale
verbindingen kunnen doorlopen, een park als nieuwe publieke ruimte op het tunneldek, een
fietsas doorheen het park aansluitend op de kanaalroute.
3. Aansluiting van Nijvelsesteenweg en Landingsbaan moet de oostelijke ontsluiting van het
stedelijk gebied, stationsomgeving en binnenstad verzorgen als onderdeel van de
kamstructuur.
Het project A8 heeft evenwel enkel de omvorming tot hoofdweg en bijhorende
aansluitingen als onderwerp. In functie van de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van
Sint-Rochuswijk en de binnenstad moeten stedelijke ontwikkelingen, de verkeerscirculatie,
het parkeerbeleid en de verbreding en verdieping van het kanaal op elkaar worden
afgestemd tot een coherent pakket van ingrepen.

Omvorming van de N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle – situering
van de ingrepen

14

Studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle, in opdracht van
AWV
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4. Een nieuwe knoop A8-N7, die de (onvolledige) op- en afritten aan N7 en N6 vervangt,
vormt de zuidelijke ontsluiting van het stedelijk gebied als onderdeel van de kamstructuur;
een nieuwe ontsluitingsweg (N7a) loopt omheen Dassenveld en parallel aan het spoor naar
N7 en N6.
De doelstelling is in principe eenvoudig van opzet. De nieuwe hoofdinfrastructuur
reduceert het aantal op- en afritten tot een strikt minimum in functie van een optimale
doorstroming op het hoofdwegennet, past zich landschappelijk in om de visuele impact te
beperken en creëert een landschappelijke meerwaarde als nieuw structurerend element.
5. Een nieuwe verbinding tussen N6 en de op- en afrit aan Hondzocht om N6 ook zuidelijk
beter te ontsluiten en de woonomgeving langs Hondzochtsesteenweg (op grondgebied van
Tubeke) te ontlasten.
Om de nieuwe zuidelijke ontsluiting van het stedelijke gebied zo goed mogelijk te laten
functioneren, moet zoveel mogelijk verkeer van N6 eerder wordt afgeleid naar het
hoofdwegennet en zo weg te houden uit het stedelijk gebied en N6, N7a en het knooppunt
A8-N7a zo veel mogelijk te ontlasten van dit verkeer. Zeker in het licht van de geplande
bijkomende ontwikkelingen in Tubeke. Dit blijkt uit verkeersmodelleringen. Dit verbetert ook
de ontsluiting van de economische activiteiten aan Lembeek Zuid, de verkeersleefbaarheid
op N6 ter hoogte van Lembeek dorp en de kleinhandelsactiviteiten aan Bergensesteenweg,
en het functioneren van N6 als fiets- en openbaar vervoersas.
In volgende punten worden de verschillende projectonderdelen nader beschreven en
aangegeven welke onzekerheden er nog zijn.
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2.4.1

Aanpassing van de knoop R0xA8
Uit de microsimulatie van de eerste schetsontwerpen is gebleken dat een omvorming van
N203a tot volwaardige hoofdweg enkel effectief en efficiënt is indien ook de knoop A8-R0
grondig wordt aangepast. Vandaag is deze knoop immers te beperkt gedimensioneerd,
waardoor het autoverkeer vertraagd en wordt opgehouden, en verkeersonveilig met een groot
aantal verkeersongevallen tot gevolg.
Oorspronkelijk zijn zeven oplossingsvarianten onderzocht (zie bijlage 5.1.) Eén variant (B3)
genoot de voorkeur wat betreft doelmatigheid (vlotte en veilige verkeersafwisseling op het
hoofdwegennet), alhoewel deze een verdubbeling van de infrastructuur inhield. Vanuit het
afbakeningsproces is echter geopperd om de oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied naar
A8 te herbekijken in functie van een volwaardige aansluiting van Landingsbaan op A8 en R0.
De eigenlijke configuratie van de nieuwe knoop A8-R0 is tot stand gekomen door een
doorgedreven onderzoek naar het meest optimale lengteprofiel voor de verschillende
aftakkingen en individuele aansluitingen, in relatie tot de aanwezige hoogteverschillen. Als
gevolg van deze lengteprofielen gebeurt het splitsen van het doorgaand verkeer
richting Doornik via A8 en het lokale verkeer richting Halle reeds vanop de ring R0. Enkel op
deze manier kan voldoende lengte worden gegenereerd om de hoogteverschillen te
overwinnen. Elke beweging situeert zich dan ook op een verschillende niveau. Het hoogste
niveau, de fly-over komende van Waterloo naar Halle, wordt ingekapseld met glazen
geluidschermen. Een geluidsstudie zal moeten uitwijzen welke vorm en afmetingen van de
geluidsschermen noodzakelijk zullen zijn om maximaal het geluid te capteren.
Bijgevoegd plan toont de uiteindelijke verkeersafwikkeling van de verschillende bewegingen en
aansluitingen:
− groen: doorgaand verkeer op R0
− geel: bovenlokaal verkeer van Waterloo naar Doornik via de ondertunnelde A8 +
bovenlokaal verkeer van Doornik naar Waterloo
− rood: bovenlokaal verkeer van Brussel naar Doornik via de ondertunnelde A8 +
bovenlokaal verkeer van Doornik naar Brussel
− blauw: lokaal verkeer komende van Brussel en Waterloo dat Halle centrum wil bereiken
+ lokaal verkeer dat vanuit Halle naar de ring R0 wil.
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Tegelijk is getracht de mogelijke negatieve impact op de aanwezige open ruimte en het
omliggende landschap tot een minimum te beperken, door:
− het aanleggen van de verschillende rijwegen op pijlers om mogelijke ecologische barrières
in lengte te reduceren
− het herstellen van de verdwenen beekvallei onder de verschillende opgetilde infrastructuren
door
− het inrichten van het lager gelegen binnengebied als open waterrijk landschap, waarin
aaneengeschakelde poelen en vijvers instaan voor de buffering, geleidelijke infiltratie en
eventuele afvoer van het hemelwater van de infrastructuren
− het vrijwaren van de openheid van het centrale deel in functie van een maximale
waarneming en beleving van het complexe lijnenspel van rijwegen en viaducten die samen
de knoop vormen
− het begeleiden van verschillende infrastructuren met monumentale bomenrijen als
duidelijke afbakening van de knoop
− het opwaarderen van de bestaande onderdoorgang onder R0 tot volwaardige ecologische
en recreatieve passage
− het compenseren van de verdwenen bosfragmenten door gerichte herbebossing van
weloverwogen locaties aan de binnenzijde van het nieuwe knooppunt, waarbij de
boscomplexen bijzondere ruimten afbakenen en interessante zichten sturen.
Andere tot nog toe onderzochte maar niet weerhouden alternatieven
zie bijlage 5.1.
De nu voorgestelde oplossing heeft als voordeel dat het met het complex Landingsbaan en
Nijvelsesteenweg (zie volgende punten) een volwaardige aansluiting wordt bekomen op het
hoofdwegennet, wat leidt tot een duidelijker leesbare ontsluiting. Het knooppunt is ook zo
opgevat dat de ecologische en landschappelijke versnippering door infrastructuur wordt
gemilderd en een doorlopende langzaam verkeersroute het complex kan kruisen.
Voorstel aanpassing knoop R0xA8, december 2011
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2.4.2

Afschaffing lokale kruispunten en intunneling van het gedeelte ter hoogte van Sint-Rochus
Enkel door afschaffing van gelijkvloerse kruispunten tussen de N203a en het lagere wegennet
kan A8 tot volwaardige hoofdweg worden opgewaardeerd. Hierdoor verdwijnen ook de zeer
onveilige kruispunten. Tegelijkertijd moeten maatregelen worden genomen om de
geluidsoverlast van de weg (doorheen het bebouwd weefsel) te beperken.
15

In de loop van de verschillende studieprocessen werden diverse voorstellen uitgewerkt voor
het aanpakken van A8 (N203a) tussen het kanaal en Landingsbaan. In het afbakeningsproces
voor het stedelijk gebied zijn de verkeersleefbaarheid en duidelijke leesbaarheid van de
ontsluiting van het stedelijk gebied (een logische kamstructuur vanuit het hoofdwegennet voor
heel de kanaalzone van Brussel tot Halle) als belangrijke uitgangspunten voorop gesteld.
Vanuit deze optiek moet de voorgestelde aanpassing van dit segment van A8 in samenhang
worden bekeken met een optimale oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied (zie volgend
punt).

Voorstel aanpassing N203a, december 2011

15

Streefbeeld voor A8 (ontwerp, Libost Groep, 2006), Wegwerken gevaarlijke punten op N203a aan de Rodenemweg
en Nijvelsesteenweg te Halle (schetsontwerp, TV3V, 2007) en Studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van
N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle (schetsontwerp december 2010, voorontwerp december 2011, Team A8,
2010)
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In het huidige voorontwerp voor de omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg worden
volgende ingrepen voorgesteld.
− Boven op het tunneldek is ruimte voor een langgerekt park, extensief beheerd, met een
oppervlakte van meer dan 10 hectaren en gemiddeld 50 meter breed. Op die manier wordt
maximaal invulling gegeven aan de open ruimte verbinding die in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van Halle is voorzien. Tegelijkertijd wordt een nieuwe publieke ruimte
gecreëerd in het stedelijk weefsel. Het park is zowel een aanvulling op het recreatieve
groen op niveau van de stad als een aantrekkelijke woonomgeving voor aanpalende
bestaande en toekomstige woonprojecten.
− Door het intunnelen van de doorgaande verkeersstromen kunnen oorspronkelijke lokale
straten tussen Sint- Rochus en Essenbeek, die vandaag doodlopen tegen N203a
(Biezeweide- Berendreis, Kouter - Resteleurs, Veugeleer - Veldstraat en Kromstraat), in
hun oorspronkelijke toestand worden hersteld. Beide delen van Halle worden opnieuw met
elkaar verbonden. Soms voor het autoverkeer, soms uitsluitend voor fietsers en
voetgangers.
− Overheen het tunneldek en doorheen het park slingert een functioneel fietspad dat op de
meest veilige en snelle manier de kanaaloever verbindt de omgeving van het Kluisbos en
onder het knooppunt A8-R0 door in verbinding staat met het Hallerbos. Dit kadert ook in de
visie op de ontwikkeling van G-routes in Halle (zie pt. 3.1)
− Ter hoogte van Nijvelsesteenweg komt een rotonde met enerzijds afdalende zijwegen naar
A8 richting Doornik en een gelijkvloerse verbinding naar een rotonde aan Landingsbaan; zo
Tijdens de inspraakrondes werd er op gewezen dat de omvorming van N203a tot hoofdweg het
geen gebruik door landbouwvoertuigen toelaten. Dit zal leiden tot aanzienlijke omrijfactoren
voor landbouwers met een zetel in de omgeving van Esenbeek en gronden in de omgeving van
Lembeek (of vice versa). De omvorming tot hoofdweg is echter het uitgangspunt. Hoeveel
landbouwers hiervan hinder zullen ondervinden is momenteel niet gekend. Een mogelijke
oplossing zou er in kunnen bestaan om de voet- en fietsersbrug aan Lembeek-dorp
(Malheideweg) ook voor landbouwvoertuigen open te stellen.
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Andere tot nog toe onderzochte maar niet weerhouden alternatieven
Zie bijlage 5.2.
De hier voorgestelde oplossing bouwt voort op het eerdere schetsontwerp met volgende
voordelen ten opzichte van eerdere alternatieven:
- de hellingsgraad voor het verkeer op A8 kan beperkt blijven tot 2,5% wat een vlotte
verkeersdoorstroming en hogere veiligheid bewerkstelligt (geen snelheidsverlies van zwaar
verkeer)
- het tunneldek sluit beter aan op het natuurlijke reliëf en de landschappelijke logica wordt
herwonnen overheen de tunnel
- de tunnel zelf heeft een rustiger profiel
- de barrièrewerking van weginfrastructuur op maaiveldniveau, sleuven en geluidsschermen
tussen Sint-Rochus enerzijds en Rodenem en Essenbeek anderzijds is beperkter
- de oorspronkelijke lokale verbindingen tussen Sint-Rochus en Essenbeek kunnen op
eenvoudige manier worden hersteld
- de geluidshinder wordt over langere afstand beperkt (uitsluitend aan de tunnelmonden),
ook verkeer van/naar Nijvelsesteenweg blijft langer in de tunnel.
Bijkomend heeft dit voorstel een belangrijk voordeel ten opzichte van de andere onderzochte
alternatieven. Zowel verkeer van en naar Landingsbaan als verkeer van en naar
Nijvelsesteenweg kunnen in alle richtingen aantakken op het hoofdwegennet. In tegenstelling
tot het eerdere voorstel moet verkeer van Landingsbaan niet eerst naar Nijvelsesteenweg om
(terug) richting R0 te rijden. Dit zorgt voor een verschuiving van verkeersintensiteiten van de
binnenstedelijke Nijvelsesteenweg/Sint-Rochusstraat naar Landingsbaan, die daarvoor een
veel geschikter profiel heeft (zie volgend punt). Dit betekent echter ook dat op maaiveldniveau
(tunneldek) een wegverbinding moet liggen die verkeer van Landingsbaan tot in de
ingetunnelde A8 brengt ter hoogte van Nijvelsesteenweg, en het verkeer van Nijvelsesteenweg
naar R0 ontsluit. Omwille van het brede profiel van het tunneldek is dit hoe dan ook verkieslijk
boven verkeer dat zijn weg zoekt doorheen de dichtbebouwde smalle straten van de wijk SintRochus. Bovendien is de tunnel langer, waardoor de tunnelmonden – en dus de grootste
verkeersintensiteiten – verder voorbij het bebouwd weefsel terug dagzomen.
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2.4.3

De oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied
Er wordt gestreefd naar een duidelijke oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied naar het
hoofdwegennet. Dit moet de globale verkeersleefbaarheid in Sint-Rochus verbeteren, en de
bereikbaarheid van het station en de binnenstad garanderen.
In het project A8 is een volwaardige aansluiting op het hoofdwegennet voorzien in één complex
van Landingsbaan (aangepaste knoop A8 x R0) en Nijvelsesteenweg (rotonde met afdalende
zijwegen richting Doornik en verbinding op maaiveldniveau richting knoop A8 x R0) (zie vorige
punten). Louter verkeerskundig is in elk geval gebleken dat een volwaardige aansluiting van
Nijvelsesteenweg en behoud van de aansluiting Landingsbaan onder de huidige vorm (vorige
voorstel) dan wel een volwaardige aansluiting van Landingsbaan en een lokale verbinding naar
Nijvelsesteenweg vanuit de aangepaste knoop LandingsbaanxA8 (huidige voorstel) geen
significant verschil geeft voor het verkeerskundig functioneren van A8 als hoofdweg. Het
huidige voorstel zou wel leiden tot een verschuiving van verkeer van Nijvelsesteenweg/
Halleweg/Sint-Rochusstraat naar Landingsbaan. Vanuit uit het oogpunt van de
verkeersleefbaarheid is dit een gunstig effect, omdat Landingsbaan beter geschikt is voor
grotere verkeersintensiteiten dan de dichte woonstraten Nijvelsesteenweg, Sint-Rochusstraat
en Halleweg.
Het project A8 spreekt zich echter enkel uit over de omvorming tot hoofdweg en daarbij
horende aansluitingen. Daarmee blijft echter de vaststelling dat ook de route Landingsbaan
eindigt in dicht bebouwd stedelijk weefsel. In relatie tot Stationsplein, Bospoortbrug en
Nederhem zal het verkeer verder blijven lopen door het stedelijk (woon)weefsel en via
belangrijke routes voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Bovendien zal de mogelijke
verbreding van het kanaal ruimte vergen, waardoor de rol van de kanaalkades in de
verkeerscirculatie rond de binnenstad door andere wegen zal moeten worden overgenomen.
Er is nog geen concreet voorstel om deze problematiek op te lossen. Verschillende
onderzoeksprocessen en projecten interfereren hier met elkaar: het gemeentelijk mobiliteits-en
parkeerbeleid, de verdere uitwerking en/of realisatie van stedelijke projecten (Nederhem,
Possozplein-Slingerweg, „stedelijke toegangspoort Landingsbaan‟), de opmaak van het
streefbeeld voor de verbreding en verdieping van het kanaal. Elk van deze processen heeft een
eigen planhorizont en eigen doelstellingen en wordt vanuit verschillende beleidsniveaus en
actoren aangestuurd. Nochtans is een gemeenschappelijke visievorming en afstemming van
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acties doorheen de tijd van strategisch belang voor de bereikbaar en de verkeersleefbaarheid
van het stedelijk gebied. Daarom zal het provinciebestuur, als intermediërend bestuursniveau,
een parallel strategisch proces opstarten, waarin aan de gemeenschappelijke visievorming
wordt gewerkt en acties op elkaar worden afgestemd.
De uitgangspunten voor dit strategisch project zijn:
- de ontsluiting van het stedelijk gebied naar het hoofdwegennet garanderen binnen het
concept van de kamstructuur
- de bereikbaarheid van het station en de binnenstad bewerkstelligen rekening houdend met
het STOP-principe (bereikbaarheid te voet, per fiets, openbaar vervoer heeft op dit niveau
voorrang op autobereikbaarheid)
- de globale verkeersleefbaarheid binnen het stedelijk gebied als geheel, en Sint-Rochus in
het bijzonder, verbeteren
- de oplossing mag geen aantrekkelijk alternatief vormen voor doorgaand sluipverkeer;
daarom moet ook de wenselijkheid van een vlotte verbinding tussen de oostelijke
ontsluiting en de te verbeteren noordelijke ontsluiting naar N6 (en op een hoger niveau het
al dan niet voorzien van een nieuwe ontsluiting van N6 naar Lot in plaats van
Alsembergsesteenweg) in het onderzoek worden meegenomen.

2.4.4

Een nieuwe zuidelijke toegang tot het stedelijk gebied
Ook in het zuiden van het stedelijk gebied moet de toegang tot het stedelijk gebied vanuit het
hoofdwegennet worden verbeterd. Dit kadert echter niet alleen in de omvorming van A8 tot
volwaardige hoofdweg (minder op-/afritten op korte afstand), maar ook in de doelstellingen van
het stedelijk gebied beleid inzake verkeersleefbaarheid en het optimaliseren van de historische
toegangswegen als openbaar vervoers- en fietsassen.
In het kader van de uitwerking van het voorontwerp voor de omvorming van N203a tot
volwaardige hoofdweg is een voorstel uitgewerkt dat als geldig alternatief wordt aangenomen.

schetsontwerp zuidelijke ontsluiting, april 2010
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Dit voorstel omvat:
- supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7
- een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van Meerbeek –
Dassenveld
- een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder noordelijk langsheen
de spoorweg, met nieuwe kruispunten op N7 en N6
- een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde
- een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a
- huidige aansluitingen N6-A8 en N7-A8 zullen na de aanleg van het nieuwe complex
verdwijnen.
Alhoewel de nieuwe ontsluitingsweg een omleiding inhoudt ten opzichte van de huidige N7, is
deze nieuwe N7a wel degelijk bedoeld voor het „doorgaand‟ verkeer naar het stedelijke gebied.
Hiertoe is het belangrijk dat die omleiding vlotter verloopt dan het oude tracé. Dit betekent dat
de verkeersafwikkeling significant sneller moet verlopen, door een goed vormgegeven rijbaan,
niet te veel aansluitingen en een gunstige verkeersafwikkeling op de kruispunten. De huidige
N7 zal drastisch worden afgebouwd zodat deze enkel voor lokaal bestemmingsverkeer zal
worden gebruik. De vrij gekomen ruimte kan dan benut worden voor een verbetering van de
infrastructuur voor de andere modi (voetgangers, fietsers en eventueel openbaar vervoer). De
rechtstreekse verbinding van N6 met A8 wordt afgeschaft. Om de verkeersdruk op de rotonde
van het Bevrijdingsplein uit te sluiten wordt dit verkeer afgeleid naar A8 door de doortrekking
van N7a tot op N6 en door een verbeterde verbinding tussen N6 en A8 ten zuiden van Halle
(Hondzocht) (zie verder).
Met dit voorstel wordt de zuidelijke toegang tot het stedelijk gebied vereenvoudigd (in plaats
van twee halve op- en afritten, respectievelijk op N6 en N7), verbetert de verkeersdruk op het
knooppunt Bevrijdingsplein en de aansluitende delen van N6 en N7 ten voordele van de
verkeersveiligheid van langzaam verkeer en de doorstroming van het openbaar vervoer,
worden de bedrijventerreinen rond N7 sneller ontsloten naar het hoofdwegennet, en kan het
verkeer naar Druco van de lokale wegen in het gebied Groebegracht worden afgehouden.
voorontwerp zuidelijke ontsluiting, december 2011

Verder technisch, verkeerskundig en ontwerpend onderzoek heeft geleid tot een nader
uitgewerkt schetsontwerp (december 2011). Hierin is vooral het wegprofiel, de
kruispuntoplossingen en de landschappelijke inpassing verder gedetailleerd.
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De belangrijkste aanvullingen op het eerdere schetsontwerp zijn:
- verschuiving van de aansluiting (afbuiging) van N7 op het op- en afrittencomplex naar het
zuidwesten, zodat voldoende lengte en een hellingspercentage wordt bekomen dat
haalbaar is voor vrachtverkeer
- de situering van het tracé van N7a volgt de loop van de Meerbeek.
Zo worden de hoogtelijnen die deze vallei begeleiden gevolgd en wordt het grondverzet
beperkt; de zone tussen de nieuwe rijweg en het bedrijventerrein wordt als natuurlijk
ogende buffer bebost, waarmee wordt verwezen naar de reeds beboste valleien,
waaronder die van de westelijk gelegen Rollebeek, die het Pajottenland structureren; de
effectieve soortensamenstelling van de buffer zal nader worden onderzocht in functie van
de geldende beperkingen onder de hoogspanningslijn
De westelijke zijde van de nieuwe rijweg wordt de zone tot aan de loop van de Meerbeek
ingericht als brede moeraszone; op die manier wordt maximaal invulling gegeven aan de
bestemming natuurgebied uit het gewestplan en wordt de ecologische verbindingsfunctie
van de vallei, zoals vooropgesteld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor de stad
Halle, gerealiseerd, zonder daarbij het zicht op het omliggende landschap te verhinderen
- het profiel van de nieuwe N7a is vanaf het open- en afrittencomplex tot aan de oostelijke
aansluiting met N7 in principe continu in functie van herkenbaarheid en leesbaarheid van
de rijweg; centraal in het profiel wordt een continue groene middenberm ingericht; de weg
wordt bovendien enigszins verdiept aangelegd om minder zichtbaar te zijn, maar blijft de
glooiing in het landschap volgen
- ter hoogte van de huidige achterzijde van Wilgenveld wordt de alternatieve ontsluiting van
deze site georganiseerd; de huidige toegang aan N7 wordt omwille van verkeersveiligheid
en doorstromingsgarantie afgeschaft
- de aansluiting van N7a met het noordelijk deel van N7 wordt ingericht als langgerekte
'banaan' in functie van de prioritaire doorstroming van het verkeer vanuit het centrum
richting op- en afrittencomplex (zie verder); het zuidelijk deel van N7 en de verbinding naar
N6 sluiten hierop aan als T-kruispunten en zijn in die zin minder prioritaire verbindingen
- de aansluiting van N7a op N6 wordt iets oostelijker geschoven, zo wordt wat meer lengte
gecreëerd om het hoogteverschil tussen N7 en N6 op te vangen met hellingsgraad die
haalbaar is voor vrachtwagens
- de aansluiting van N7a op N6 wordt voorzien als rotonde; daarmee wordt ingespeeld op de
mogelijke piste om, in het kader van het streefbeeld voor het kanaal Brussel - Charleroi,
langsheen de spoorlijn een nieuwe verbinding naar het station te organiseren (vaste brug).
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Andere onderzochte maar niet weerhouden alternatieven
Zie bijlage 5.3.
Het weerhouden alternatief houdt volgende verbeteringen in t.o.v. de andere onderzochte
alternatieven:
- aansluiting van de N6 op de A8 is vrijwel onmogelijk omwille van de nabijheid in het oosten
van de viaduct - dat om praktische redenen toch beter behouden blijft - en de nabijheid van
N7 ten westen. Een omleiding naar een op- en afrittencomplex samen met de N7 lijkt
aangewezen, via een verbindingsweg tussen N6 en N7.
- dit nieuwe complex ligt op grotere afstand van de oostelijke ontsluiting van het stedelijk
gebied op A8
- de inrichting van een op- en afrittencomplex tussen N6 en N7 is niet aangewezen: ten
noorden van de A8 zijn er recente ontwikkelingen geweest op de site Hellebroek en ten
zuiden bevindt zich open ruimte die in tegenstelling tot enkele jaren geleden, niet langer
weerhouden wordt als toekomstige zone voor regionale bedrijvigheid. Een doorsnijding van
dit gebied is momenteel dan ook niet meer gewenst;
- een te grote concentratie van verkeerstromen op de N7 beperkt de
afwikkelingsmogelijkheden daar. Een spreiding van de verkeersstromen dringt zich op ten
noorden van de N7;
- een relatief directe aansluiting van Dassenveld en Wilgenveld op het hoofdwegennet
ontlast bijkomend de N7.
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2.4.5

Een nieuwe verbinding N6 – Hondzocht
De huidige verbinding tussen N6 en op-/afrit Hondzocht van A8 verloopt via
Hondzochtsesteenweg door het centrum van Tubeke. Dit is omwille van de
verkeersleefbaarheid niet optimaal. Een verbeterde verbinding werd zowel in het
ontwerpproces voor de opwaardering van N203a als in het mobiliteitsplan van Tubeke
onderzocht en nodig bevonden.
Een concreet tracé is nog niet bepaald. Wel staat vast dat dit op Waals grondgebied zal liggen.
Dit valt dus grotendeels buiten de bevoegdheid van het ruimtelijke beleid en de bevoegdheden
inzake openbare werken van het Vlaamse gewest en de provincie Vlaams-Brabant. Er zal
gewestgrensoverschrijdend overleg worden aangegaan over een nieuwe verbinding. Vanuit het
stedelijk gebied beleid voor Halle wordt daarbij gewezen op het belang van een zo kort en vlot
mogelijke verbinding tussen N6 en het complex Hondzocht, zodat deze verbinding ook optimaal
kan functioneren voor de ontsluiting van de activiteiten aan Lembeek zuid naar het
hoofdwegennet.
Andere mogelijke maar niet weerhouden alternatieven
-

Er is nog geen alternatieven onderzoek gebeurd. Omwille van volgende overwegingen is
een nieuwe verbinding op Vlaams grondgebied bij voorbaat niet weerhouden:
 dergelijk tracé zal door de openruimte vinger Stasbeek gaan, en daarmee ook door
herbevestigd gebied
 een tracé op de gewestgrens hypothekeert een aaneengesloten ontwikkeling van een
nationaal voetbal- en wielercentrum op het ontginningsgebied Lembeek
 een tracé ten noorden van dit ontginningsgebied gaat niet alleen doorheen de open
ruimte vinger Stasbeek, maar ook door de vallei van de Stasbeek zelf die een
belangrijke landschappelijke en ecologische functie heeft
 de weg wordt in het mobiliteitsplan van Tubeke al voorzien, voor de ontsluiting van
ontwikkelingen in Tubeke.
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Acties en instrumenten

Het project A8 wordt in al zijn onderdelen uitgewerkt door het Vlaamse gewest (AWV). Dit
ontwerpproces is lopende. De verschillende onderdelen van het project A8 werden tot nog toe
op het niveau van een voorontwerp (knoop R0xA8 en intunneling ter hoogte van Sint-Rochus),
schetsontwerp (knoop A8xN7 en N7a) of concept (verbeterde ontsluiting Hondzocht)
onderzocht en uitgewerkt. Een verdere uitwerking tot voorontwerp en ontwerp wordt voorzien
door AWV. Over de uitvoering zal een beslissing moeten worden genomen door de Vlaamse
regering.
De intunneling van A8 (N203a) ter hoogte van Sint-Rochus kan (vermoedelijk) als aanpassing
van bestaande infrastructuur worden vergund. De aanpassing van de knoop R0xA8 en
zuidelijke ontsluiting van het stedelijk gebied (nieuwe knoop A8xN7a en N7a) zal (vermoedelijk)
een herbestemming vergen. Omdat zowel doelstellingen en uitgangspunten (bereikbaarheid en
verkeersleefbaarheid) als een aantal concrete programma-elementen van het stedelijk gebied
beleid voor Halle niet los kunnen worden gezien van het project A8 is het logisch om
planologische herbestemmingen voor het project A8 te integreren in het PRUP voor het
stedelijk gebied Halle. Het project A8 is immers van strategisch belang voor de toekomstige
bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid van het stedelijk gebied.
Het project A8 beperkt zich tot A8 en de aansluitingen op onderliggend wegennet.
Aanpassingen op het primaire en secundaire wegennet in functie van de oostelijke ontsluiting
van het stedelijk gebied (Nijvelsesteenweg en/of Landingsbaan) horen niet direct tot het project
A8. Over de oostelijke ontsluiting is verder onderzoek, overleg en afstemming nodig tussen
gemeente, AWV, MOW en W&Z. Zowel het gemeentelijk mobiliteits- en parkeerbeleid
(gemeente/MOW/De Lijn), het project A8 (AWV) als de verbreding en verdieping van het kanaal
(W&Z) moeten op elkaar worden afgestemd om de bereikbaarheid van en de
verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied te optimaliseren. Hiertoe wordt een afzonderlijk
proces opgestart, van strategisch belang voor het stedelijk gebied, getrokken door de provincie.
Een nieuwe verbinding tussen N6 en A8 in het zuiden (Hondzocht) situeert zich op Waals
grondgebied. Hierover is verder intergewestelijk overleg nodig. (AWV)
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2.5
2.5.1

Andere overwogen maar niet weerhouden ingrepen in de verkeersinfrastructuur
Een treinstopplaats voor personenvervoer ter hoogte van Dassenveld
Het betreft een vraag die al langer leeft bij Colruyt en bij zou kunnen dragen tot het realiseren
van een modal shift bij werknemers in de bedrijven- en kantorencluster aan Dassenveld –
Wilgenveld – Hellebroek.
Uit eerste gesprekken met NMBS Holding en Colruyt in het kader van het afbakeningsproces
zijn een aantal overwegingen naar voor gekomen die de realiseerbaarheid in vraag stellen. Op
dit moment is er dan ook geen animo voor realisatie van een treinstopplaats ter hoogte van
Dassenveld. Verder onderzoek en overleg is nog wel lopende. De voorwaarden inzake
bedrijfseconomische haalbaarheid worden nagegaan in onderling overleg tussen NMBS
Holding en Colruyt. In eerste instantie wordt onderzocht wat de herkomst is van de werknemers
en wie potentieel gebruik wil maken van de trein als er een halte komt.
Hiermee wordt een stopplaats ter hoogte van Dassenveld niet uitgesloten, maar niet
opgenomen als onderdeel van het stedelijk gebied beleid. In de plaats daarvan wordt ingezet
op een verbeterde fietsverbinding tussen het station Halle en Dassenveld – Wilgenveld.

2.5.2

Een goederenkade voor goederenvervoer per spoor ter hoogte van Dassenveld
Vanuit praktische overwegingen is Dassenveld het enige bedrijventerrein dat eventueel in
aanmerking zou komen voor spoorgebonden goederenvervoer. Het sluit fysiek aan op een
spoorweg, en op deze spoorverbinding zijn vermoedelijk nog time slots om goederenverkeer
mogelijk te houden. Goederentransport per trein zou een alternatief kunnen zijn voor een deel
van het vrachtverkeer via de weg.
In het kader van het afbakeningsproces werd hierover overleg gepleegd tussen Colruyt en
Interferryboats. Hieruit blijkt dat de Colruytsite Dassenveld eigenlijk te weinig trafiek genereert
om vervoer per spoor economisch haalbaar te maken.
- De goederen komen uit verschillende richtingen terwijl goederentreinen veelal één
oorsprong en bestemming hebben.
- De afstand van Halle t.o.v. de grote ankerpunten (Mechelen, Brussel) is te klein voor
rendabel voor- en natransport per trein.

Programma-elementen van het stedelijk gebied beleid voor Halle

118 / 227

-

Er wordt vooral toegeleverd aan de Colruytsite maar goederenvervoer per spoor werkt in
principe met retourladingen.
De Colruytsite in Halle is gespecialiseerd in versproducten die snel en van vele herkomsten
vervoerd moeten worden. Dit is moeilijk te verzoen met trager transport per trein.

Wel zou kunnen worden gedacht aan een bundelingsconcept, waarbij verschillende bedrijven
uit de regio gebruik maken van de goederenkade op de site Dassenveld. De huidige bedrijven
op Dassenveld zullen hier niet toe bijdragen. Dit betekent dat goederen vanuit de regio met
vrachtverkeer via de weg worden gebracht en gehaald. Hierdoor wordt extra wegverkeer
genereerd naar Dassenveld waardoor de ontsluiting van Dassenveld en de zuidelijke ontsluiting
van het stedelijk gebied bijkomend wordt belast en het goed functioneren er van wordt
gehypothekeerd. Dit gaat net in tegen de beoogde doelstelling om het wegennet in en om Halle
te ontlasten door een modal shift naar goederenvervoer per spoor. Bovendien zal dergelijke
goederenkade nauwelijks bijkomende werkgelegenheid genereren.
2.5.3

Een zuidwestelijke omleidingsweg rond Halle
Demaeghtlaan kent regelmatig capaciteitsproblemen tussen Bevrijdingsplein en het kruispunt
met N28. De lokale wegen in het gebied rond Groebegracht krijgt veel (sluip)verkeer te
verwerken. Het project A8 voorziet een nieuwe stedelijke ontsluitingsweg omheen Dassenveld
(N7a). Een doortrekking van deze ontsluitingsweg naar Ninoofsesteenweg lijkt logisch om het
verkeer van Demaeghtlaan af te leiden. De drukte op Demaeghtlaan en het Bevrijdingsplein
geven nu immers sluipverkeer op de lokale wegen in het gebied Groebegracht.
Naar aanleiding van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan werd een cordon16
onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat tussen Edingensesteenweg (N7) ter hoogte van de
spoorwegbrug en Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Haagstraat respectievelijk in de
ochtend- en avondspits 46 en 178 voertuigen/uur reden van N7 naar de Ninoofsesteenweg en
respectievelijk 151 en 66 voertuigen/uur van de Ninoofsesteenweg naar N7. Dit is slechts een
klein aandeel in vergelijking tot het absoluut aantal voertuigen op A. Demaeghtlaan dat per
richting tussen de 700 en 900 voertuigen/uur varieert.

16

bron: Verbreden en Verdiepen Mobiliteitsplan Stad Halle - Uitwerkingsnota lange termijn – Concept, Grontmij, 2010
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Op basis van het MultiModaalModel Vlaams-Brabant werd een doorrekening gemaakt van een
nieuwe verbinding tussen Edingensesteenweg en Ninoofsesteenweg. Omdat deze nieuwe
verbinding zich situeert op bovenlokaal niveau en op lange termijn, wordt gerekend met een
referentiescenario 2020 en het project A8. Uit de resultaten van de doorrekeningen, uitgevoerd
door het Vlaams Verkeerscentrum kunnen volgende conclusies getrokken worden:
- Aanzuigeffect van de nieuwe verbindingsweg die ook Ninoofsesteenweg en A8 zwaarder
zal belasten met ongeveer 300 voertuigen/uur extra
- Ontlasting van de A. Demaeghtlaan tussen Ninoofsesteenweg en Bevrijdingsplein en op de
N7 van ongeveer 300/uur voertuigen.
- Er is nauwelijks relatie met de N7, maar eerder met A8. De N7 wordt nog maar in beperkte
mate gebruikt door een kleine stroom lokaal en bovenlokaal verkeer.
- Nieuwe sluiproute van en naar Brussel via Sint-Pieters-Leeuw en Breedhout. Dit zorgt voor
een extra belasting voor het kruispunt N28/N6 en de omgeving van de J. Jacminstraat.
De nieuwe verbindingsweg N7-N28 heeft bijna enkel voor de A. Demaegthlaan positieve
gevolgen. Deze wegen echter niet op tegen de zware negatieve gevolgen voor de omgeving J.
Jacminstraat tussen Ninoofsesteenweg en Brusselsteenweg, Breedhout en Sint-Pieters-Leeuw
en de inpassing van een nieuwe weg in een open agrarisch landschap. Bovendien schiet
dergelijke verbinding volledig haar doel voorbij als lokale omleidingsweg. De verbinding zal
vooral een rol vervullen als maasverkleining voor (sluip)verkeer van het hoofdwegennet
doorheen het stedelijk gebied Halle. De verbinding zou met andere woorden vooral een
alternatief zijn voor (doorgaand) wegverkeer dat de problemen op het hoofdwegennet wil
vermijden. Tegelijkertijd zou dit wel bijkomend ongewenst verkeer geven op het stedelijk
wegsysteem in Halle. Bovendien zou deze weg een nieuwe doorsnijding zijn van de open
ruimtevinger rond Groebegracht en op termijn waarschijnlijk aanleiding geven tot
verstedelijkingsdruk in deze open ruimte vinger.
Onderzoek impact oostelijke omleiding met verkeersmodellering verschillenplot verkeersintensiteiten mét t.o.v. zonder westelijke
omleidingsweg
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2.5.1

Een bijkomende fiets- en voetgangersbrug over het kanaal aan Porseleinstraat – R. Lariellestraat
Tijdens de inspraakronde is geopperd om de doorbreking van de vroegere buurtweg
Porseleinstraat – R. Lariellestraat door het kanaal te herstellen met een nieuwe voet- en
fietsbrug. Dit zou de maas in het netwerk tussen Sasbrug (Nederhem) en Alsembergsesteenweg verkleinen. Te meer daar deze bestaande bruggen sterk belast zijn door autoverkeer.
De bestaande brug over het spoor zorgt al voor de verbinding met de belangrijke noordzuidhoofdas langs Zenne/kanaal. De belangrijkste bestemming aan de overzijde van het kanaal
betreft het bedrijventerrein Stroppen. Voor verder gelegen bestemmingen is de omrijfactor via
Sasbrug of Alsembergsesteenweg beperkt. Gelet op de beperkte meerwaarde op het niveau
van het stedelijk gebied als geheel is deze bijkomende verbinding geen prioriteit voor het
stedelijk gebied beleid. Een bijkomende verbinding wordt echter niet uitgesloten. In de huidige
versie van het streefbeeld voor de verbreding en verdieping van het kanaal wordt een nieuwe
sluis voorzien in deze omgeving. Dergelijke investering kan worden aangegrepen om ook de
voet- en fietsrelatie over het kanaal te herstellen.
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3 Stedelijk gebied beleid inzake wonen
3.1

Woonontwikkelingen in uitvoering van de woonprogrammatie van het
gemeentelijk structuurplan
Visie

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een woonprogrammatie opgenomen. De
voorgestelde ontwikkelingen zijn belangrijk voor het opvangen van de stedelijke woonbehoeften
op korte, middellange en lange termijn. Samen met de bestaande voorraad aan onbebouwde
percelen die op de markt zullen komen, zal dit aanbod zeker voldoende zijn om de ingeschatte
taakstelling en toekomstige woonbehoeften tot 2025 op te vangen. Ook een belangrijk deel van
het sociaal objectief voor Halle zal hierin worden gerealiseerd.
Beleid

De voorgestelde woonprogrammatie wordt beschouwd als beslist beleid op gemeentelijk niveau
(GRS) en de verdere uitvoering is gebeurd of zal gebeuren via gemeentelijke maatregelen.
Teneinde het aanbod en de evolutie van de woonbehoeften gelijke tred te laten houden is een
geleidelijke ontwikkeling wenselijk. Veeleer dan het aanbod volledig maar onderbenut te
ontwikkelen, is een gefaseerde ontwikkeling wenselijk. Waar mogelijk kan het stadsbestuur via
haar eigen ruimtelijk beleid en woonbeleid sturend optreden om de ontwikkelingen te spreiden
in de tijd en een voldoende diversiteit van aanbod te garanderen. Voor de nog te ontwikkelen
gebieden wordt een na te streven aantal woongelegen voorop gesteld in de planperiode 20102025.
Het betreft de gebieden opgenomen op bijgevoegde figuur en in volgende tabel met een
indicatie van het minimaal na te streven woningaantal.
Instrumenten

-

gemeentelijk grond- en pandenbeleid, woonbeleid en ruimtelijk beleid
vergunningbeleid
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tabel: te realiseren bijkomend woonaanbod in uitvoering van de woonprogrammatie van het
gemeentelijk structuurplan
op de markt
2010-2025
voorzien aantal woningen in te ontwikkelen inbreidingsgebieden (GRS)

Overzicht woonprogrammatie gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan

W2

17

W3

105

W4

29

W6

0

W8

23

W9

63

W10

151

W11

11

W12

7

W13

16

W14

111

W15

20

W16+WU4

74

W19

17

W25

13

WLK1

30

WLK 4

0

WP1
11
W17
4
W18
25
W20
10
W22
9
W23
24
voorzien aantal woningen in andere stedelijke ontwikkelingsprojecten (GRS)
t Parkske
89
Arkenvest
96
Nederhem
300
E Ysayelaan (deel herbestemming recreatiegebied in Sint-Rochus)
33
verhogen aantal bouwlagen BPA Stroppen
103
voorzien aantal woningen in andere randstedelijke ontwikkelingsprojecten (GRS)
randstedelijke project Kindersana
60
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3.2

Bijkomende mogelijkheden voor woonontwikkelingen in het stedelijk gebied
Visie

Hoewel er strikt genomen geen behoefte is aan bijkomend aanbod, zijn die gebieden met
specifieke locatievoordelen zeer aantrekkelijk als stedelijke woonomgeving. Het stedelijk gebied
beleid gaat in het algemeen uit van concentratie van bijkomende woongelegenheden in de
stedelijke gebieden. Dit betekent dat – in een regionale woningmarkt – gezinnen uit het
buitengebied aangetrokken kunnen worden. Omdat het voorziene aanbod reeds vrij groot is,
moet in Halle niet zozeer op kwantiteit worden ingezet, maar net op kwaliteit.
In een stedelijk aanbodbeleid zijn stedelijke woonlocaties in de nabijheid van het stadscentrum
en de goede openbaar vervoersontsluiting de belangrijkste concurrentievoordelen ten opzichte
van het woonaanbod in het buitengebied. Specifieke omgevingskwaliteiten kunnen een
bijkomend concurrentievoordeel opleveren. Locaties die zeker ontwikkelingspotenties hebben
voor wonen liggen niet enkel nabij het centrum (binnenstad, kern) en op locaties die goed
ontsloten zijn met het openbaar vervoer, maar ook in de directe nabijheid van (zicht op) open
ruimte, aan het water (kanaal, Zenne) of aan een stedelijk park (bv. het park op het dek van de
ingetunnelde A8) waardoor ze een geheel eigen identiteit hebben. Dergelijkee gebieden zijn
van strategisch belang voor het imago van Halle als woonstad en de concurrentie van het
stedelijk gebied als woonomgeving ten opzichte van omgevende woonomgevingen in het
buitengebied.
Het kunnen inschakelen van grondvoorraden van sociale huisvestingsmaatschappij met een
woonreservebestemming blijkt nodig om het sociaal objectief te kunnen realiseren.
Beleid

In het stedelijk gebied beleid voor Halle worden, naast de reeds voorziene woonprogrammatie
in het gemeentelijk structuurplan, bijkomend een aantal locaties met grote potenties voor het
stedelijk woonbeleid als te ontwikkelen of strategische reserve herbestemd.
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Instrumenten

Omdat de potenties veelal samenhangen met andere ingrepen en de ontwikkeling moet
afgestemd worden op het evenwicht tussen de woonbehoeften en de ontwikkeling van het
totale aanbod, worden het gemeentelijk grond- en pandenbeleid, woonbeleid en ruimtelijk
beleid als meest aangewezen instrumentarium beschouwd.
Voor gebieden die voor lange termijn worden bewaard als woonreservegebied, moet worden
onderzocht hoe ontwikkeling op kortere termijn kunnen worden voorkomen.
Gebieden die momenteel nog niet als woonreserve- of woonuitbreidingsgebied zijn bestemd,
worden tot stedelijk woongebied of woonreservegebied bestemd in het PRUP voor het stedelijk
gebied. Het betreft de stedelijke toegangspoort aan Landingsbaan (zie ook pt. 5.4), de
gebieden voor woonontwikkelingen langsheen het toekomstige park op A8 (EssenbeekKeerstraat, Essenbeek-Borreweg), en het gebied Biezeput,
Het gemeentebestuur zal samen met de sociale huisvestingsmaatschappij onderzoeken hoe
bijkomend sociaal woonaanbod in kleinere projecten kan worden gespreid, en hoe de
grondeigendommen van de sociale huisvestingsmaatschappij met een gemengd woonaanbod
kunnen worden ontwikkeld.
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3.2.1

Boulevardvorming Demaeghtlaan
Boulevardvorming aan Demaeghtlaan is in eerste instantie een kwaliteitsdoelstelling, om de
publieke ruimte van de binnenstad als geheel aangenamer te maken en de barrièrewerking
van dit stuk N6 in het stedelijk gebied te milderen, veeleer dan kwantitatieve doelstelling.
Verdichting van het weefsel aan (het zuidelijke deel van) Demaeghtlaan creëert weliswaar
mogelijkheden om bijkomend woonaanbod te voorzien al dan niet in combinatie met
stedelijke voorzieningen (zie ook 0).
Specifieke potenties voor een stedelijk aanbodbeleid inzake wonen zijn:
- bouwtypologie die inspeelt op de toenemende vraag naar kleinere woonvormen (wonen
boven winkels, appartementen…)
- vlakbij een ruim aanbod van stedelijke (woonondersteunende) voorzieningen
- zeer goede ontsluiting met het openbaar vervoer (buscorridor en op wandelafstand van
het station Halle)
- woonomgeving met (potentieel) specifiek karakter (levendige stedelijke boulevard).

3.2.2

Stadsontwikkelingsproject Possozplein
Ook een herontwikkeling van de omgeving rond Slingerweg (zgn. stadsontwikkelingsproject
Possozplein) is vooral ingegeven vanuit de kwaliteitsdoelstelling om de publieke ruimte van
de binnenstad als geheel aangenamer te maken. Het herdenken van de rol, schaal en
schakeling van publieke ruimten creëert vermoedelijk ook mogelijkheden om bijkomend
woonaanbod te voorzien in gebouwen die de nieuwe publieke ruimte definiëren, al dan niet in
combinatie met stedelijke voorzieningen (zie ook 5.2).
Specifieke potenties voor een stedelijk aanbodbeleid inzake wonen zijn:
- binnenstedelijk aanbod in hogere dichtheid
- vlakbij een ruim aanbod van stedelijke (woonondersteunende) voorzieningen
- zeer goede ontsluiting met het openbaar vervoer (buscorridor en op wandelafstand van
het station Halle)
- woonomgeving met (potentieel) specifiek karakter (historisch stadscentrum, neiuwe
aangename pleinen, Zenne, zicht over kanaal).
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3.2.3
11
(W10)

12

Stedelijke toegangspoort aan Landingsbaan
De open ruimten tussen het bestaande woonweefsel en Landingsbaan zijn bestemd als
woongebied en buffergebied (Villalaan – Landingsbaan - gewestplan) en gebied voor wonen,
kantoren en diensten (Ghesquiereweg - BPA). De gebieden ter hoogte van de toegang van
Landingsbaan aan het bebouwd weefsel worden in eerste instantie vooral als zoekzone voor
grootschalige stedelijke voorzieningen gezien (zie 5.4). Als poort tot het stedelijke gebied. De
ontwikkeling van een woonaanbod is mogelijk in combinatie met stedelijke voorzieningen. De
ruimtelijke mogelijkheden hangen weliswaar af van eventuele opties om het tracé en/of de rol
van Landingsbaan aan te passen. Dit wordt onderzocht in het kader van het strategisch
proces voor de oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied.
Specifieke potenties voor een stedelijk aanbodbeleid inzake wonen zijn:
- woonomgeving vlakbij en/of zichten op de open ruimte
- bouwtypologie die inspeelt op de toenemende vraag naar kleinere woonvormen
(appartementen, wonen boven voorzieningen, gestapeld wonen)
- nabij een ruim aanbod van stedelijke (woonondersteunende) voorzieningen
- op wandelafstand.van het station Halle
- zeer goede ontsluiting naar het hoofdwegennet
Bij ontwikkeling moet bijzondere aandacht worden besteed aan:
- hogere stedelijke dichtheid en typologie wenselijk maar ingepast ten opzichte van het
omgevend woonweefsel
- verkeershinder (lucht, geluid) stelt mogelijks beperkingen naar woonfunctie vlakbij
Landingsbaan maar gesloten gevelwanden kunnen bufferend werken t.o.v. bestaand
woonweefsel
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3.2.4

Woonontwikkelingen langsheen het toekomstige park op A8
De gebieden Essenbeek-Keerstraat (14) en Essenbeek-Borreweg (15) zijn open ruimten
langsheen A8 die grotendeels zijn bestemd als buffergebied. Momenteel zijn de
omgevingskwaliteiten er beperkt, maar bij intunneling van A8 komen deze gebieden
langsheen een nieuw stedelijk park te liggen.

(13)

(14)
15

Specifieke potenties voor een stedelijk aanbodbeleid inzake wonen zijn:
- woonomgeving aan een nieuw uitgestrekt stedelijk park
- woonomgeving met een divers aanbod aan verschillende woningtypologieën (hogere
dichtheden aan het park, lagere dichtheden naar het bestaande woonweefsel)
Bij ontwikkeling moet bijzondere aandacht worden besteed aan:
- geen ontwikkeling zolang het park niet is gerealiseerd
- verkeershinder (lucht, geluid) stelt mogelijks beperkingen naar woonfunctie vlakbij
tunnelmonden
- hogere stedelijke dichtheid en typologie wenselijk maar ingepast ten opzichte van het
omgevend woonweefsel
- voorkanten gericht naar het park
- verbetering ontsluiting met openbaar vervoer is wenselijk.

Overwogen maar niet weerhouden alternatief

Het gebied Kruisveld (13) is grotendeels bestemd als recreatiegebied. Delen zijn nog niet
ingenomen. De ontwikkeling als woongebied aan het park werd overwogen. Tijdens het
overlegproces is echter gebleken dat de verdere invulling als recreatiegebied wordt overwogen
en al deels in uitvoering is. Omwille van het belang van recreatieve zones in de stedelijke
woonomgeving, de reeds aanwezige infrastructuur en de aansluitende ligging op het
(recreatieve) park op de in te tunnelen A8 blijft dit gebied voorbehouden voor recreatie.
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3.2.5

Woonontwikkeling Biezeput
Een deel van dit recreatiegebied is niet ingenomen en verdere ontwikkeling van de
aanwezige voetbalterreinen is niet voorzien. Het ligt vlakbij de stations van Buizingen en
Huizingen. Woonontwikkeling in dit gebied past vooral in het locatiebeleid afgestemd op
alternatieven voor het wegverkeer, en kan vooral voor pendelaars heel interessant zijn.

16

Specifieke potenties voor een stedelijk aanbodbeleid inzake wonen zijn:
- woonomgeving aan een station en nabij belangrijke fietsas naar Halle
- nabij Alsembergsesteenweg met lokale centrumvoorzieningen
- aangewezen voor aanbod afgestemd op pendelaars, dus gezinnen met kinderen
(woningen met tuin) en starters (kleinere woongelegenheden).
Bij ontwikkeling moet bijzondere aandacht worden besteed aan:
- hoogspanningspost en spoorweg zijn mogelijks storend voor de woonomgevingskwaliteit
- woonontwikkeling mag functioneren van de aanwezige sportinfrastructuur niet
hypothekeren (goed nabuurschap, uitbreidingsmogelijkheden)
- een schaal die afgestemd is op het omgevende woonweefsel.
3.2.6

Woonontwikkeling aan sportterreinen Stroppen
De noordelijke delen van het woonreservegebied rond de voetbalterreinen van Stroppen
worden niet ontwikkeld omdat ze als onderdeel van de grensstellende open ruimte worden
beschouwd. (zie 1.1). De delen tussen de sportterreinen en het bestaande woonweefsel
kunnen wel worden ontwikkeld.

23b

23a

Specifieke potenties voor een stedelijk aanbodbeleid inzake wonen zijn:
- nabijheid open ruimte
- nabijheid stadscentrum
- goede ontsluiting met openbaar vervoer (N6 als corridor)
Bij ontwikkeling moet bijzondere aandacht worden besteed aan:
- woonontwikkeling mag functioneren van de aanwezige sportinfrastructuur niet
hypothekeren (goed nabuurschap, uitbreidingsmogelijkheden)
- een schaal die afgestemd is op het omgevende woonweefsel.
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3.2.7

Woonontwikkeling Windmolenken
Het gebied is bestemd als woonreservegebied en eigendom van een sociale
huisvestingsmaatschappij. Het gebied sluit wel aan op een al bestaande grote sociale
woonwijk en ligt niet zo goed ontsloten (vrij grote afstand tot stadskern, matige openbaar
vervoersbediening). De mogelijkheid tot ontwikkeling is vooral van belang in het licht van het
te realiseren sociaal objectief in Halle (gronden in eigendom van sociale
huisvestingsmaatschappij). Nieuwe grootschalige uitbreiding van het sociaal woonaanbod
aansluitend op de bestaande sociale woonwijk is niet gewenst. Een gemengd woonaabod is
te verkiezen.

24

Bij ontwikkeling moet bijzondere aandacht worden besteed aan:
- kwaliteitsvolle afwerking van de overgang tussen bebouwing en open ruimte (voorkanten)
- het behoud van de beekvallei als belangrijke groenstructuur
- betere ontsluiting met openbaar vervoer wenselijk
- grotere sociale mix is wenselijk.
3.2.8

Woonontwikkeling Cité Lembeek
Het gebied is bestemd als woonreservegebied en eigendom van een sociale
huisvestingsmaatschappij. Een deel van het woonreservegebied ligt in de open ruimte vinger
rond Stasbeek en wordt niet ontwikkeld (zie 1.4).

25

Specifieke potenties voor een aanbodbeleid inzake wonen zijn:
- ontwikkeling in functie van het te realiseren sociaal objectief in Halle
- dicht bij station Lembeek en Bergensesteenweg als openbaar vervoersas
- dicht bij dorpskern Lembeek
Bij ontwikkeling moet bijzondere aandacht worden besteed aan:
- kwaliteitsvolle afwerking van de overgang tussen bebouwing en open ruimte (voorkanten,
open ruimte tot in woonweefsel)
- het behoud van de beekvallei als belangrijke groenstructuur en vrijwaren van de vista van
op Bergensesteenweg op de open ruimte rond Stasbeek
- schaal afgestemd op het aanpalende woonweefsel
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3.2.9

6a

Een nabestemming als woonreservegebied voor omgeving SK Halle
Deze open ruimte (6a) is bestemd als woonreservegebied maar maakt onderdeel uit van de
open ruimte vinger rond Groebegracht (zie ook pt 1.4). Omdat er binnen de planhorizont van
voorliggende visie geen behoefte aan bijkomende ruimte voor wonen wordt verwacht en
andere gebieden als nog beter geschikt zijn om aanbod op een unieke locatie te voorzien,
wordt dit gebied niet voor wonen ontwikkeld. Een herbestemming dringt zich op om
ongewilde ontwikkeling te voorkomen (zie ook pt. 1.4).
De inschatting van behoeften gaat echter uit van gezinsprognoses en een veronderstelling
dat de vooropgestelde woonontwikkelingen ook effectief worden gerealiseerd. Beide zijn
onzeker. In principe is er wel marge omdat het voorziene aanbod de prognose aanzienlijk
overstijgt. De prognoses reiken slechts tot 2025. Mogelijks is nadien hoe dan ook bijkomende
ruimte nodig om de woonbehoeften op te vangen. Dit kan nu echter niet worden geëvalueerd.
Het gebied heeft wel potenties voor een stedelijk aanbodbeleid inzake wonen:
- woonomgeving met buitengebied kenmerken (open ruimte, mogelijkheid
eengezinswoningen met eigen tuin)
- nabij een ruim aanbod van stedelijke (woonondersteunende) voorzieningen
- matige tot goede ontsluiting met het openbaar vervoer (N28 en buscorridor N6).
Of dit gebied moet en kan aangesneden worden op lange termijn, blijft afhangen van de
afweging tussen de behoeften (en alternatieven om deze op te vangen) enerzijds, en het
belang als onderdeel van een open ruimte anderzijds. Om die afweging ten gepaste tijde te
kunnen maken, krijgt het gebied terug een statuut als woonreservegebied vanaf 2025.
Overwogen maar niet weerhouden alternatief

Een kleinschalige afwerking van de verkavelingen aan Hippelberg, Beverkouter en
Kareelveld werd overwogen vanuit landschappelijk oogpunt. Dit wordt echter niet
weerhouden omwille van de beperkte bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit, de ligging en de
omvang van het reeds voorziene aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden (zie ook pt. 1.4).
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3.3

Bevestiging van het gebruik van het doortrekkersterrein Huizingen
Visie

Woonwagenbewoners vormen een specifieke doelgroep van het woonbeleid op provinciaal
niveau. In principe worden in de afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden de
doortrekkersterreinen aangeduid.
Beleid

In de oksel van het knooppunt Huizingen (R0), op het grondgebied van de gemeente Beersel,
is een terrein in gebruik als doortrekkersterrein. Dit terrein voldoet aan de voorwaarden die in
het RSVB zijn voorop gesteld en wordt door de provincie beheerd en ingericht. Voor de
verbetering van de inrichting van het terrein zijn de nodige plannen gemaakt en budgetten
voorzien bij het provinciebestuur. In het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied Halle
wordt dit als doortrekkersterrein bevestigd en wordt geen alternatieve locatie gezocht.
Het terrein is echter bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Een herbestemming
is nodig om het terrein het juiste planologische statuut te geven.
Acties en instrumenten

Ondertussen loopt op provinciaal niveau een planningsproces voor de bestemming van
doortrekkersterreinen in de provincie. De herbestemming van het doortrekkersterrein in
Huizingen zal in het kader van dat planningsproces worden doorgevoerd.
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4 Stedelijk gebied beleid inzake bedrijventerreinen en terreinen
voor grootschalige kleinhandel
4.1

Behoud van de bestaande geschikte bedrijventerreinen en beschikbaar maken
van bestaande voorraden
Visie

Er ligt ca. 30 ha aan gronden binnen bestaande bedrijventerreinen die momenteel niet in
gebruik zijn. Door deze reserves op de markt te brengen kan heel wat bijkomende
werkgelegenheid worden gecreëerd zonder bijkomende inname van de open ruimte. Vanuit de
kwalitatieve ruimtelijke insteek wordt het stedelijk gebied beleid inzake bedrijventerreinen
prioritair ingezet op (her)ontwikkeling van de bestaande voorraden.
Het grootste deel van deze reserves ligt verspreid over een vijftal bedrijventerreinen (Stroppen,
Bergensesteenweg Noord, Lembeek Noord, Lembeek Zuid en Lembeek Strip N6) en hebben
veelal ook een versnipperde eigendomsstructuur. Het op de markt brengen van deze voorraden
is een intensief en geleidelijk proces, waardoor de voorraad vermoedelijk vooral in kleinere
eenheden beschikbaar wordt. Het regelmatig op de markt komen van een klein aanbod aan
percelen sluit echter wel aan bij de doelstelling om een aanbod te voorzien voor KMO‟s met
een verzorgende functie op kleinstedelijk niveau die in het drukbezette VSGB geen ruimte
vinden.
Daarnaast moet worden voorkomen dat geschikte bestaande bedrijventerreinen geleidelijk
worden ingenomen door kleinhandelsactiviteiten, recreatieve functies of woonontwikkelingen.
Hierdoor ontstaan immers spanningen op het vlak van goed nabuurschap en stijgen
grondprijzen waardoor het blijvend functioneren als bedrijventerrein wordt gehypothekeerd.
Operationalisering van deze visie vraagt maatwerk per bedrijventerrein.

Programma-elementen van het stedelijk gebied beleid voor Halle

135 / 227

4.1.1

Bedrijventerreinen Stroppen en Roggemanskaai
Beleid

De bedrijventerreinen zijn grotendeels ingenomen en blijven behouden voor bedrijfsactiviteiten.
Eén bedrijf houdt een strategische grondreserve aan van iets meer dan 4,5 ha. Het is wenselijk
dat deze gedurende bepaalde tijd of definitief kan worden ingeschakeld als aanbod voor
bijkomende bedrijvigheid.

Stroppen

Roggemans
-kaai

Het is absoluut niet wenselijk dat het bedrijventerrein verder wordt ingenomen door
kleinhandelsactiviteiten. Er wordt een strikt beleid gevoerd om verdere ontwikkeling van de
bestaande en bijkomende grootschalige kleinhandel tegen te gaan. Zo wordt ook voorkomen
dat de aaneenrijging van kleinhandelscluster langs N6 in het VSGB doorloopt tot in Halle.
Overwogen maar niet weerhouden alternatief

In de huidige versie van de streefbeeldstudie voor de verbreding en verdieping van het kanaal
(oktober 2011), worden laad- en loskades voorzien aan de linkeroever van het kanaal, ter
hoogte van het noordelijke deel van bedrijventerrein Stroppen (Bilkensveld).
Het inzetten op watergebonden bedrijvigheid kadert in het algemene beleid dat in het RSVB
wordt voorop gesteld. De realisatie van de kade zou samengaan met de verbreding van het
kanaal buiten het centrum en wordt vooral in functie van bestaande daar gelokaliseerde
bedrijven worden voorzien (Colruyt, Kraftfoods).
Omdat het bedrijventerrein grotendeels is ingenomen, en de kadefaciliteiten worden voorzien
voor bestaande bedrijven, is een herbestemming en reserving van het bedrijventerrein voor
watergebonden bedrijvigheid niet aangewezen. Dit zou immers leiden tot mogelijk immobilisme
van de nog aanwezige reserve. De huidige bestemming laat toe dat de (aanwezige of
toekomstige) bedrijven van de kade gebruik zouden maken.
Acties en instrumenten

-

op de markt brengen van de strategische reserve van Kraftfoods, door actief inzetten van
een onderhandelingsteam (POM)
een strikt vergunningenbeleid om verdere evolutie naar grootschalige kleinhandel tegen te
gaan (stad Halle)
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4.1.2

Bergensesteenweg
Noord

Bergensesteenweg Noord
Het gebied is bestemd als bedrijventerrein maar ingesloten achter grootschalige detailhandel
langs N6. Het gebied ligt in het verlengde van de noord-zuid handelsas die door de nieuwe
binnenstedelijke commerciële projecten en grotere handelszaken langs Bergensesteenweg
verder zuidelijk uitbreidt. Bergensesteenweg Noord wordt weliswaar niet beschouwd als een
onderdeel van het stadscentrum. Het gebied krijgt ook een zichtlocatie naar de nieuwe
zuidelijke ontsluiting van de stad bij realisatie van N7a (project A8). Ontsluiting van de
ingesloten gronden kan enkel via N7a (project A8) en/of door het samen met voorliggende
grootschalige detailhandel in één project te herontwikkelen. Het terrein is ook sterk
geaccidenteerd.
Het gebied heeft ook potenties voor andere grootschalige stedelijke voorzieningen want het is
goed ontsloten, zowel via de weg (nieuwe zuidelijke toegang tot de stad) als het openbaar
vervoer (N6, Suikerkaai als buscorridor), en ligt nabij de binnenstad.
Het gebied is ongeveer 4,5 ha groot, nu grotendeels bestemd als KMO-zone en deels
ingenomen door vooral grootschalige kleinhandelszaken, deels onbenut.
Beleid

Dit gebied wordt voorzien voor grootschalige detailhandel in aansluiting met de voorliggende
activiteiten. De handelsactiviteiten mogen niet concurrentiëel zijn voor de binnenstad.
Een rechtstreekse ontsluiting naar N7a is eigenlijk niet wenselijk. Om de rol als stedelijke
ontsluiting naar het hoofdwegennet zo goed mogelijk te vervullen moet het verkeer vlot
doorstromen.
Herontwikkeling in een totaalproject (verzamelgebouw, activiteiten over twee bouwlagen) met
één of meerdere voorliggende percelen is het meest wenselijk. Dit laat zich ook makkelijker in
het reliëf integreren.
Een afdoende buffering t.o.v. de aanpalende woningen langs N7 is nodig.
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Gelet op de beperkte resterende oppervlakte (ca. 1,5 ha), ingesloten ligging tussen
infrastructuur, woningen en bestaande kleinhandelszaken, en het reliëf, ligt (her)ontwikkeling
als bedrijventerrein minder voor de hand.
Alternatief

Ontwikkeling van grootschalige stedelijke voorzieningen (niet kleinhandel).
Acties en instrumenten

-

-

verder onderzoek naar de ontsluitbaarheid en fysieke haalbaarheid van herontwikkeling
(ontsluitbaarheid, realiseerbaarheid omwille van reliëf) door ontwerpend onderzoek in
samenhang met de uitwerking van het project A8 (provincie)
herbestemming tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel en/of gebied
voor grootschalige stedelijke voorzieningen in PRUP afbakening stedelijk gebied Halle
(provincie)
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4.1.3

Lembeek Noord
In Lembeek Noord ligt bijna 18 ha industriegrond ongebruikt. Dit is vermoedelijk het gevolg van
de versnipperde eigendomsstructuur en moeilijke perceelsconfiguraties, de aanwezigheid van
de loop van de Zenne en Kleine Zenne en de wens van W&Z om haar eigendommen enkel
voor watergebonden bedrijven vrij te geven. Doordat de Zenne tussen het kanaal en de
bedrijfspercelen ligt, is een watergebonden ontwikkeling niet voor de hand liggend, omwille van
de afstand tot en hoogteverschil met het kanaal enerzijds en anderzijds omdat dit de
ecologische en hydrologische connectiviteit van de Zenne kan verstoren.

Lembeek
Noord

Uit het gebiedsgericht ontwerpend onderzoek blijkt dat een rationelere verkaveling en eventueel
het verleggen van de loop van de Kleine Zenne de bruikbaarheid zou optimaliseren. Tegelijk
toont dit ook aan dat watergebonden bedrijvigheid in tweede lijn mogelijk is. Dit is ook verder
onderzocht naar technische en financiële haalbaarheid en doorgepraat in een gebiedsgerichte
werkgroep met zowel de waterwegbeheerder als ANB. Daaruit blijkt dat een kade fysiek niet
onrealistisch is. De normale gang van zaken is een PPS-constructie waarbij de aanleg door het
bedrijf wordt geïnitieerd met betoelaging door W&Z. Dit heeft tot nog toe echter niet tot resultaat
geleid.
Beleid

Het is prioritair dat dit potentiële aanbod voor bedrijven zo snel mogelijk op de markt wordt
gebracht. Er wordt ingezet op een aanbod voor kleine en middelgrote bedrijven in de
secundaire sector.
De ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein bedrijventerrein kadert in het
algemene beleid van de provincie (RSVB). Dit mag echter geen aanleiding zijn tot immobilisme
van de beschikbare voorraad. Als een kade haalbaar is, moeten middelen worden ingezet om
deze effectief op korte termijn te realiseren. Indien niet moeten de percelen op korte termijn
worden vrijgegeven voor niet-watergebonden bedrijvigheid. De ligging vlak bij de kern van
Lembeek kan randvoorwaarden stellen aan de aard van de over te slagen goederen (bv.
stofhinder, geluidshinder).
Er wordt ruimte gecreëerd voor de Zenne, ook langsheen de bedrijfsontwikkelingen. De Zenne
wordt uitgebouwd tot een stevig groen lint met opgaande begroeiing, dat het bedrijventerrein
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ook buffert ten opzichte van (de recreatieve as van) het kanaal en achterliggend open ruimte
gebied.
In hoeverre de Kleine Zenne kan worden geherprofileerd is onderwerp van verder onderzoek bij
de uitwerking van een ruimtelijk ontwikkelingsplan. Dit zou de ruimte-efficiëntie verhogen, maar
de waterhuishouding en het ecologisch functioneren mag er niet door worden geschaad.
Ten dele hiermee samenhangend moet ook worden nagegaan of en tegen wanneer de nu
schuin ingeplante bedrijfsgebouwen vervangen kunnen worden door bedrijfsbebouwing die zich
inschakelt in een orthogonale opbouw van het bedrijventerrein.
Een robuuste groenaanleg tussen het dorp en het bedrijventerrein en langsheen de Zenne
zorgen voor een goede landschappelijke inbuffering en versterken de ecologische
connectiviteit.
Acties en instrumenten

-

-

-

uitwerken van een concreet ruimtelijk ontwikkelingsplan om de benutbaarheid te
optimaliseren, herverkaveling, uitrusting van het bedrijventerrein en op de markt brengen
van bedrijfspercelen door actief inzetten van onderhandelingsteam (POM i.s.m. de
eigenaars)
een herverkaveling en aanpassing van de begrenzing tussen buffers en bedrijvenzone
vergt een aanpassing t.o.v. het BPA; de nieuwe inrichting wordt vastgelegd in het PRUP
voor het stedelijk gebied
desgevallend (voor)investering in gemeenschappelijke kade-infrastructuur (W&Z).
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4.1.4

Lembeek Zuid
Het gebied ligt deels braak en is deels ingenomen door een bedrijf in faling. Er is een
saneringsproblematiek. De herontwikkeling er van is aangemeld als mogelijk brownfieldproject.
Aanpalend liggen nog enkele niet gebruikte percelen. In totaal is hierdoor momenteel bijna 7 ha
onbenut. Het gebied ligt ter hoogte van de sluis, die aangepast zal worden als het kanaal wordt
verbreed en verdiept.
Beleid

Herontwikkeling als bedrijventerrein staat voorop. De perimeter moet bekeken worden en
wordt bepaald door het behoud en versterking van een groene Zennevallei, nut en noodzaak
van behoud van een groenstrook langsheen het kanaal (momenteel met gracht) en benodigde
ruimte voor de sluis.

Lembeek
Zuid

Een herverkaveling in meerdere loten voor kleinere bedrijven is een mogelijkheid om de
saneringsproblematiek eventueel financieel te milderen.
Ontwikkeling als watergebonden bedrijventerrein is niet realistisch gelet op de lokale weg
tussen kanaal en bedrijventerrein die ook de overzijde van het kanaal naar N6 ontsluit.
Het bedrijventerrein moet ontsluiten via Heidestraat in plaats van Gieterijstraat (woonstraat).
Acties en instrumenten

-

afstemming tussen de eigenaars, eventueel in kader van een brownfieldconvenant, om het
terrein als geheel te herontwikkelen (POM)
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4.1.5

Strip langs N6 Lembeek Zuid
De strook tussen N6 en spoorlijn, ten zuiden van Lembeek dorp is bestemd als KMO-zone. De
strip wordt deels ingenomen door grootschalige detailhandel. Er is nog een deels ongebruikt
perceel van ca. 0,5 ha.
Beleid

Dit gebied blijft voorbehouden voor bedrijven en kan niet verder ontwikkelen voor grootschalige
detailhandel.
Een hogere beeldwaarde is nodig.
Acties en instrumenten

Lembeek
Strip N6

Dit beleid situeert zich op vergunningenniveau. (stad Halle)
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4.2

Bijkomende ruimte voor bedrijvigheid door optimalisatie- en
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande terreinen en nieuwe
terreinen
Visie

Halle worstelt met een vrij grote oppervlakte bedrijventerreinen die nog in het voorbije
decennium aanzienlijk werd uitgebreid met de ontwikkeling van Dassenveld en een aanzienlijke
onderbenutting van bestaande (verouderde) bedrijventerreinen. Halle zit ook in een
concurrentiepositie met Tubeke waar, net over de grens, nieuwe grote ontwikkelingen van
bedrijventerreinen worden voorzien. Tegelijkertijd kent Halle, net zoals de regio een grote
verkeersproblematiek. Hierdoor kan er in Halle geen maatschappelijk draagvlak worden
gevonden voor ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijventerreinen.
Het ruimtelijk-economisch beleid voor het stedelijk gebied Halle zet daarom sterk in op het
beschikbaar maken van ongebruikte gronden in bestaande bedrijventerrein (zie 4.1). Daarnaast
is onderzocht in hoeverre eerder kleinschalige uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen of
zones voor grootschalige kleinhandel mogelijk is. Dit beleid richt zich vooral op het behoud van
(inter)nationale bedrijven en het voorkomen van uitzwermen van grootschalige kleinhandel
binnen en buiten het stedelijk gebied.
Er worden optimalisatiemogelijkheden of kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden van de
bedrijventerreinen Wilgenveld, Hellebroek en Dassenveld. De besproken weerhouden en niet
weerhouden opties zijn in onderstaande figuur samengevat.
Onderzochte optimalisatiemogelijkheden Wilgenveld, Hellebroek en Dassenveld

De onderzochte uitbreidingsmogelijkheden geven geen volledige invulling aan de
vooropgestelde taakstelling van 15 ha bijkomend bedrijventerrein. Daarom zijn ook de
mogelijkheden voor een volledig nieuw bedrijventerrein onderzocht. Een locatie aan Hondzocht
lijkt ruimtelijk aanvaardbaar. Deze locatie biedt potenties voor een grensoverschrijdend
bedrijventerrein en neemt daardoor een ‘concurrentiële’ positie in t.o.v. het te verwachten grote
aanbod aan bijkomend bedrijventerrein net over de gewestgrens (Saintes II).
Een samenvattend overzicht van de bijkomende oppervlakte aan bedrijventerrein staat in
volgende tabel.
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ontwikkeling

bijkomende (bruto) opp.

uitbreiding kantoorzone Wilgenveld

ca. 5,5 ha

beperkte uitbreiding Hellebroek
mogelijks beperkte uitbreiding Dassenveld

ca. 1,5 ha
afhankelijk van verder onderzoek

uitbreiding kleinhandelscluster N6 – Lembeek Noord
bijkomend bedrijventerrein Hondzocht
totaal

ca. 3 ha
ca. 8 ha
ca. 18 ha

De voorgestelde ontwikkelingen worden hierna verder toegelicht en uitgewerkt.
4.2.1

Uitbreiding Wilgenveld
In de kantorenzone Wilgenveld (kantoren Colruyt) ligt een groot privaat parkeerterrein dat bij de
kantoren hoort. Colruyt heeft een dringende behoefte aan uitbreiding van kantoren. Hiervoor is
een gemeentelijk RUP in opmaak.
Beleid

Door uitbreiding van de bestaande kantorenzone kan de kantooroppervlakte en benodigde
parkeerruimte worden vergroot. Hogere bouwmogelijkheden voor kantoren en
parkeergebouwen beperken de benodigde grondoppervlakte.
De uitbreiding is ca. 5,5 ha groot.
De visuele impact op het aanpalende open ruimte gebied rond Groebegracht en de
leefbaarheid van voorliggende woningen aan Edingensteenweg en Wilgenveld zijn belangrijke
aandachtspunten en beperkend wat betreft de bebouwbaarheid en bouwhoogte in deze
kantorenzone.
Acties en instrumenten

Herbestemming van woonreservegebied tot kantorenzone in gemeentelijk RUP. (stad Halle)
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4.2.2

Beperkte uitbreiding Hellebroek in oostelijke richting
Voor de zone Hellebroek (Colruyt) werd in 2008 een PRUP goedgekeurd waarbij een deel van
de voorliggende woonzone bij het bedrijventerrein werd opgenomen. Het terrein ligt ingesloten
tussen infrastructuren, een voorliggende woonzone en de buffer rond het knooppunt A8xN6.
Beleid

Tussen de bedrijvenzone en N6 ligt een (deels beboste) bufferzone waarin de wegenlus van de
afrit A8/N6 ligt. Bij realisatie van het project A8 zal deze afrit gesupprimeerd worden. Een
uitbreiding van de bedrijvenzone naar achter wordt mogelijk. Er is weliswaar een aanzienlijk
reliëfverschil met het bestaande terrein.
Een structurele beboste groenstrook ten opzichte van N6 – complementair aan de beboste
zone aan de overkant van N6 – blijft wenselijk. Deze bufferstrook moet minstens 30 tot 50 m
breed zijn om het beboste karakter langs N6 te behouden. Dit betekent dat aan deze zijde
ongeveer 1,5 ha ontstaat voor uitbreiding van het bedrijventerrein.
Een ontsluiting naar N6 is niet wenselijk om de boszone niet te doorbreken, maar ook om de
doorstroming op N6 (vlakbij de aansluiting met N7a) niet bijkomend te hypothekeren. De
uitbreiding is daarom enkel dienstig voor het voorliggende bedrijf (Colruyt). Dit zal pas op
langere termijn een mogelijkheid zijn (na realisatie project A8).
Onderzochte maar niet weerhouden alternatieven

Het bijkomend opnemen van de resterende voorliggende wooncluster zou een
uitbreidingsmogelijkheid kunnen zijn. Deze woningen liggen – net zoals de tegenoverliggende
wooncluster – in een omgeving die sterk wordt gedomineerd door grootschalige bedrijvigheid
en grote infrastructuren. De woonomgevingskwaliteit is niet er niet optimaal.
Deze optie wordt echter niet weerhouden omwille van:
- de grote maatschappelijke impact bij onteigening of herhuisvesting van een hechte
woonbuurt
- de bijkomende druk die hierdoor op de woonomgevingskwaliteit van de tegenoverliggende
wooncluster zou ontstaan
- de hoge financiële kost voor verwerving van de ca. 16 woningen t.o.v. de beperkte
oppervlakte die hiermee bijkomend kan worden ontwikkeld als bedrijventerrein.
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Acties en instrumenten

4.2.3

uitwerken concreet projectontwerp A8 (o.a. ruimte voor aansluiting N6xN7a) (AWV)
overleg Colruyt over nut uitbreidingsmogelijkheid (provincie)
herbestemming deel bufferzone in PRUP afbakening stedelijk gebied (provincie)

Mogelijke beperkte uitbreiding Dassenveld in westelijke richting
Het bedrijventerrein Dassenveld is in 1995 via een gewestplanbestemming gepland en
ondertussen volledig ingenomen. Vooral Colruyt is een belangrijke ruimtegebruiker in de
bedrijvenzone. Deze zone ligt ingesloten tussen N7, A8 en de spoorweg. Het project A8
voorziet een omleidingsweg omheen het bedrijventerrein (N7a).
Beleid

De voorziene nieuwe ontsluitingsweg N7a (project A8) loopt aan westzijde omheen het
bedrijventerrein. In het huidige voorontwerp voor het project A8 ligt het concrete tracé vrij
westelijk gesitueerd omwille van technische en landschappelijke redenen. Tussen het
bedrijventerrein en de nieuwe N7a is een ruime beboste bufferstrook voorgesteld om de
landschappelijke impact van de grootschalige bedrijfsbebouwing op de open ruimte te milderen.
Over deze strook loopt een hoogspanningsleiding. Daardoor moet bebossing met aangepaste
beplanting gebeuren.

Mogelijk alternatief

Afhankelijk van het al dan niet realiseren van het bedrijventerrein Hondzocht (zie 4.2.4), kan
een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein in westelijke richting worden overwogen. Dit in
functie van het behalen van de minimale taakstelling inzake bijkomende bedrijventerreinen.
Voorwaarde is wel dat een voldoende bufferende groenstrook en kwaliteitsvolle
landschappelijke overgang tussen het bedrijventerrein en de open ruimte kan worden
gerealiseerd. Verder ontwerpend onderzoek is in dat geval nodig.
Aandachtspunten zijn:
- de voldoende landschappelijke buffering
- de bruikbaarheid van de bekomen bedrijfsoppervlakte o.a. wat betreft ontsluitbaarheid en
bebouwbaarheid omwille van de hoogspanningsleidingen.
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Onderzochte maar niet weerhouden alternatieven

De eerste optie betreft het voorzien van hogere bouwmogelijkheden. De maximale bouwhoogte
is eerder beperkt. Hedendaagse distributiecentra zijn hoger en uitgerust met stapelsystemen in
de hoogte. Hierdoor kan extra opslagcapaciteit worden gewonnen binnen dezelfde
bedrijfsoppervlakte. Deze optie wordt echter niet weerhouden omdat:
- de maximale bouwhoogte in het BPA is beperkt om van op de A8 een zicht óver de
bedrijfsgebouwen te houden
- de bedrijvenzone is vrij recent volgebouwd zodat enkel bij vervangingsbouw extra
opslagcapaciteit kan worden gewonnen; dit wordt omwille van bedrijfseconomische
redenen niet overwogen.
Een tweede optie betreft uitbreiding in de bufferzone tussen de bestaande bedrijvenzone en de
voorliggende wooncluster aan N7. Deze opties wordt niet weerhouden omdat de
leefomgevingskwaliteit van voorliggende wooncluster precair is. Uitbreiding in de bufferzone
houdt tegelijk de keuze in om ook de voorliggende wooncluster in het bedrijventerrein te
incorporeren. Een basis leefomgevingskwaliteit kan immers niet meer worden gegarandeerd.
Dergelijke uitbreiding zou ongeveer 6 ha bijkomend bedrijventerrein inhouden. De uitbreiding
van bedrijvigheid in de bufferzone is echter niet wenselijk omwille van:
- de grote maatschappelijke impact bij onteigening of herhuisvesting van een hechte
woonbuurt
- de eerder gemaakte afspraken met de bewoners van de wooncluster
- de bijkomende druk die hierdoor op de woonomgevingskwaliteit van de tegenoverliggende
wooncluster zou ontstaan
- de hoge financiële kost voor verwerving van de ca. 22 woningen.
Acties en instrumenten

-

-

ontwerpend onderzoek benodigde buffer i.f.v. de beoogde kwaliteitsvolle landschappelijk
inpassing van het bedrijventerrein en nagaan van eventuele uitbreidingsmogelijkheden voor
het bedrijventerrein (provincie)
desgevallend herbestemming in PRUP afbakening stedelijk gebied Halle (provincie)
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4.2.4

Een bijkomende bedrijventerreinen aan Hondzocht
Alhoewel Halle al een aanzienlijke oppervlakte aan bedrijventerreinen heeft, is nagegaan of
ruimte voor bijkomende bedrijventerreinen kan worden gevonden. Bij het zoeken naar
mogelijkheden voor bijkomende bedrijventerreinen zijn zowel ruimtelijk-economische
overwegingen als ruimtelijke kwaliteitsoverwegingen meegenomen.

Hondzocht

gepland
Saintes II

Visie

Dit onderzoek heeft geleid tot één voorstel voor een nieuw bedrijventerrein van beperkte
omvang (ca. 8 ha), aansluitend op de bestaande bedrijvenzone in Saintes aan het knooppunt
Hondzocht. De locatie ligt wel in herbevestigd agrarisch gebied. Bovendien is het
aangrenzende open ruimte gebied – o.a. omwille van enkele historische hoeves aan N7 aangemeld bij de minister om als ankerplaats te worden erkend. Dit is weliswaar nog niet
gebeurd.
Deze ontwikkeling biedt echter opportuniteiten voor de realisatie van een
gewestgrensoverschrijdend bedrijventerrein. Vanuit ruimtelijk-economische invalshoek kan dit
zeer interessant zijn voor bedrijven. Dit versterkt de aantrekkelijkheid van dit bedrijventerrein
ten opzichte van de grote geplande ontwikkeling van ruimte voor bedrijvigheid in Tubeke.
Bovendien kan mogelijks de (bestaande) ontsluitingsinfrastructuur worden medegebruikt en kan
de landschappelijke inkleding van het nieuwe bedrijventerrein tegelijkertijd ook het bestaande
terrein in Saintes bufferen.
Ter verantwoording worden volgende overwegingen meegegeven.
- Het terrein ligt aan een cluster van grote bestaande en nog te ontwikkelen bedrijvenzones
op Waals grondgebied.
- Dit bedrijventerrein is klein in omvang, ligt ingesloten tussen infrastructuren en sluit aan op
een bestaande bedrijvenconcentratie die de open ruimte ervaring langs die zijde sterk
beperkt, zodat de ruimtelijke impact op de open ruimte beleving klein is en er ruimtelijke
grenzen zijn om verdere groei in de toekomst te verhinderen.
- Het terrein kan direct worden ontsloten naar het hoofdwegennet (via bestaand
bedrijventerrein Saintes of eventueel Hondzochtsesteenweg) zodat het lager wegennet niet
wordt belast met bijkomend bedrijfsverkeer.
- Het bedrijventerrein sluit aan op N7 als belangrijke fiets- en openbaar vervoersas.
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-

Er zijn nauwelijks woningen in de buurt zodat het potentieel aantal gehinderden zeer klein
is.
Het is maar een zeer kleine te ontwikkelen oppervlakte in vergelijking met het bestaande
bedrijventerrein van Saintes en het bijkomende geplande bedrijventerrein aan de overzijde
van A8 op Waals grondgebied. De milieu-impact van de voorgestelde ontwikkeling zal dan
ook zeer beperkt zijn binnen dit veel grotere geheel.

Beleid

Het bedrijventerrein is bedoeld als grensoverschrijdend bedrijventerrein. Dit kan ook
consequenties hebben op de inrichting van het terrein en eventuele (her)inrichting van het
terrein Saintes I.
Mogelijk alternatief

Uit de inspraakronde is gebleken dat de realisatie van het bedrijventerrein omwille van de
beperkte omvang en hoge verwervingskost mogelijks niet rendabel zal kunnen worden
ontwikkeld. De kans bestaat dat er geen partij geïnteresseerd wordt gevonden om dit
bedrijventerrein te ontwikkelen.
Om ook op economisch vlak invulling te geven aan het stedelijk gebied beleid, blijft een
beperkte uitbreiding van Dassenveld een mogelijk alternatief.
Onderzochte maar niet weerhouden alternatieven

Vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het overlegproces over het project A8 en vanuit
het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied Halle zijn verschillende (soms dezelfde)
zoekzones voor bijkomende bedrijventerreinen geopperd. Deze zijn als mogelijke alternatieven
onderzocht.
Zie bijlage 5.1.
Acties en instrumenten

-

Er moet overleg aangegaan worden met Tubeke en economische instanties in het Waals
gewest over de ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrijventerrein (POM)
Herbestemming in PRUP afbakening stedelijk gebied (provincie)
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4.2.5

Uitbreidingsmogelijkheden voor de cluster van grootschalige kleinhandel N6 –Lembeek Noord
De cluster van grootschalige kleinhandelszaken langs Bergensesteenweg, tussen A8 en
Lembeek dorp, blijkt dynamisch maar de beschikbare ruimte is beperkt. Verdere sluipende
uitbreiding naar het noorden (richting A8) kan worden verwacht. De woonfunctie zal er onder
druk komen staan omdat de grootte van de woonpercelen en villa‟s in principe voldoende
ruimte biedt voor individuele grootschalige commerciële functies. Ook de percelen in KMO-zone
en industriegebied (oostzijde van de Bergensesteenweg) zullen onder druk komen. Met de
realisatie van het project A8 (afschaffing knooppunt A8xN6 en verbeterde zuidelijke verbinding
N6xA8 Hondzocht) kan de dynamiek er wel afnemen en verschuiven naar N7 (omgeving nieuw
op/afrittencomplex).
Beleid

Omdat ruimtelijke concentratie zowel vanuit het functioneren van grootschalige kleinhandel als
vanuit de stedelijke organisatie verkieslijk is, wordt geopteerd om de cluster
uitbreidingsmogelijkheden te geven in noordelijke richting. Als de oprit N6xA8 wordt afgeschaft
bij realisatie van het project A8 komt ook aan de oostzijde van N6 ruimte vrij voor ontwikkeling
van grootschalige kleinhandel, weliswaar niet tot tegen A8. De groenstructuur omheen en onder
A8 moet duidelijk waarneembaar blijven als één geheel.
De reeds aanwezige grootschalige kleinhandel en de nabijheid van Bergensesteenweg Noord
als mogelijk totaalproject voor grootschalige kleinhandel garandeert dynamiek en voldoende
kritische massa, ook na realisatie van het project A8. Tegelijkertijd zal een complementair
beleid worden gevoerd langsheen N7 om er ontwikkeling van een nieuwe cluster van
grootschalige kleinhandel (bv. na realisatie van het project A8) tegen te gaan.
Ook de grootschalige kleinhandelszaken aan N6 Lembeek Noord mogen geen „binnenstedelijk‟
assortiment aanbieden. In tegenstelling tot Bergensesteenweg Noord wordt in de cluster N6
Lembeek Noord geen ontwikkeling als totaalproject maar een pandsgewijze ontwikkeling
voorop gesteld.
Het vergroten van de ruimte voor grootschalige kleinhandel vergt een herbestemming.
Tegelijkertijd worden voorwaarden opgelegd om de ruimtelijke kwaliteit en samenhang te
verbeteren en de principes van intensief ruimtegebruik te implementeren. Dit geldt zowel bij
nieuwe inplantingen, als bij vervanging binnen de huidige concentratie.
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Belangrijke aandachtspunten zijn:
− er wordt gekozen voor individuele omvorming per perceel (geen onteigening)
− louter nieuwe woongebouwen moeten worden voorkomen om blijvende conflictsituaties en
onduidelijke toekomstperspectieven (met mogelijke leegstand ten gevolge van speculatie)
te voorkomen; wonen boven handelszaken kan wel
− herinrichting van de weg tot een samenhangend kwaliteitsvol openbaar domein, met een
duidelijk ander profiel ter hoogte van Lembeek dorp, in functie van de ruimtelijke
samenhang en kwaliteit, maar ook in functie van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid
(beperken (links)afslagbewegingen tot individuele kavels)
− voorkomen van kwaliteitsloze voortuinstroken (veelal gebruikt als parking), bijvoorbeeld
door de breedte van toegangen te beperken, een verplichte bouwlijn opleggen die geen
gebruik als parking toelaat, duidelijke regels over de inrichting van de voortuinstrook en
over de reclame-infrastructuur
− evenwicht tussen verdichtende maatregelen (bv. bouwen op de zijdelingse perceelsgrens)
en de (woon)kwaliteit op aanpalende percelen, bijvoorbeeld door de verplichting afhankelijk
te maken van de breedte van aanpalende percelen, door de mogelijkheden waar
kleinhandel kan ruimtelijk af te bakenen tot stroken waar dit geen probleem zou zijn, door
compenserende maatregelen op aanpalende percelen (groene inkleding) te
bewerkstelligen…
− afstemmen van de ontwikkelingsmogelijkheden (totale bijkomende oppervlakte,
verkeersgenererend karakter van de activiteiten) op het bereikbaarheidsprofiel
− voorkomen van handelsactiviteiten die concurrerend zijn ten opzichte van binnenstedelijke
handelszaken.
Instrumenten

-

-

onderzoek naar de mogelijkheden om het ruimtegebruik binnen de bestaande cluster van
grootschalige kleinhandel te intensiveren; op basis van dit onderzoek moet worden
nagegaan welk het aangewezen instrumentarium is om de beoogde ruimte-efficiëntie te
bewerkstelligen (provincie)
herbestemming van (delen van) het noordelijk aansluitend gebied van woongebied en
KMO-zone naar gebied voor grootschalige kleinhandel en vastleggen van
randvoorwaarden i.f.v. ruimtelijke kwaliteit en intensief ruimtegebruik (provincie)
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-

4.2.6

complementair beleid om kleinhandelsontwikkelingen langs N7 te voorkomen door
beperken van de ontwikkelingsmogelijkheden in het PRUP (provincie) en via het
vergunningenbeleid (stad Halle)

Andere onderzochte maar niet weerhouden alternatieven
Ontwikkeling interne bufferstrook bedrijventerrein Stroppen
In het BPA Stroppen is dwars in het bedrijventerrein een bufferstrook van 60m breed bestemd
tussen industriegebied en de zone voor lokale bedrijvigheid. Dit om een groene zichtrelatie
17
vanaf Brusselsesteenweg richting kanaal en de flanken van de Zennevallei te vrijwaren.
Deze zichtrelatie lijkt weinig effectief gelet op het hoogteverschil tussen Brusselsesteenweg en
kanaal en de dominante aanwezigheid van bedrijven. Tussen lokale bedrijven en industrie is in
principe geen buffer nodig. Er stelt zich geen verwevingsprobleem.
Een herbestemming tot bedrijventerrein zou ca. 0,6 ha bijkomend bedrijventerrein opleveren.

Stroppen

Roggemans
-kaai

Deze optie wordt echter niet weerhouden om volgende redenen:
- De buffer vormt een scheiding tussen het meer regionale noordelijke en meer lokale
zuidelijke deel van het bedrijventerrein
- De groenbuffer is pas recent aangelegd zodat het landschappelijke effect nog niet echt te
ervaren is.
- De gronden zijn in eigendom van een bedrijf dat geen uitbreidingsnoden heeft. Dit zal er
eerder toe leiden dat dit bedrijf de beschikbare grond suboptimaal gaat benutten in plaats
dat er bijkomende ruimte voor een nieuw bedrijf wordt gecreëerd.

17

Deze zone is uitgesloten bij goedkeuring van het BPA maar ook voorzien als bufferzone in het gewestplan.
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5 Stedelijk gebied beleid inzake (grootschalige) stedelijke
voorzieningen
Visie

De regionaal verzorgende functie van het stadscentrum van Halle zal ook in de toekomst
belangrijk blijven. Nieuwe grote buitenstedelijke grootschalige commerciële ontwikkelingen en
herlokaliseren van grootschalige voorziening naar de periferie, kunnen het stadscentrum
verzwakken. Het beleid wordt gericht op het verbeteren van de kwaliteit als een levendig en
aangenaam stadscentrum en het aanbieden van ruimte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen nabij het stadscentrum.
Algemeen gesproken is er een trend naar een grotere ruimtebehoefte van verzorgende
stedelijke functies (schaalvergroting, verbreding van activiteiten). Veelal gaat dit samen met
een vergroting van het verzorgingsgebied. Een goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor het
functioneren van de grootschalige stedelijke voorzieningen. Tot nog toe zijn de concrete vragen
beperkt (ziekenhuis), maar het is zinvol om bijkomende ruimte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen te voorzien, ook al zijn er geen concrete vragen gekend. Bijkomende locaties
moeten niet alleen voldoen aan de algemene locatievereisten van grootschalige stedelijke
voorzieningen (goed bereikbaar voor het wegverkeer, voldoende ruimte, zichtlocatie in geval
van commerciële voorzieningen) maar ook én kernversterkend zijn of de vooropgestelde
gewenste structuur versterken, én goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer.
Deze visie wordt geoperationaliseerd door middel van volgende ruimtelijke beleidselementen
van het stedelijk gebied beleid.
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5.1

Boulevardvorming A. Demaeghtlaan
Vooral het zuidelijke deel van Demaeghtlaan heeft op vandaag nog het karakter van een
steenweg, met een lage beeldkwaliteit. Hierdoor wordt de barrièrewerking van deze drukke weg
gevoelsmatig nog verhoogd. Demaeghtlaan moet als drager van verschillende stedelijke
voorzieningen worden beschouwd als een onderdeel van het stadscentrum en ook als dusdanig
verder worden uitgebouwd.
Beleid

De omgeving moet een stedelijk karakter krijgen. Een boulevardtypologie wordt vooropgesteld.
Dit houdt zowel een heraanleg van het openbaar domein als een verdichting van het bebouwd
weefsel in.
Door herstructurering wordt ruimte geboden voor bijkomende of herlocalisatie van bestaande
stedelijke voorzieningen die meer ruimte nodig hebben. Tegelijkertijd wordt een kwaliteitsvollere
stedelijke ruimte gecreëerd als verbindende stedelijke ruimte i.p.v. een barrière. Omdat er geen
vrijliggende percelen meer zijn, betekent dit dat de herstructurering op het niveau van
individuele ontwikkelingen zal gebeuren. Bij vervanging van leegkomende panden moet vooral
worden gestreefd naar stapeling, eventueel met andere functies (wonen, kantoren) op de
verdiepingen, en moeten grote (voorliggende) parkeervlakten op maaiveldniveau worden
voorkomen.
Laagwaardige, ruimte-extensieve of sterk verkeersgenererende grootschalige kleinhandel is er
niet gewenst omwille van het gewenste centrumkarakter en de nood om de verkeersdruk er niet
nog verder te laten toenemen.
Het zicht van aan Demaeghtlaan op de open ruimte vinger Groebegracht wordt bewaard en
versterkt. Dit zal ook doorwerken in de inrichting van dit segment van Demaeghtlaan.
Acties en instrumenten

-

uitwerking/actualisatie en uitvoering streefbeeld N6 (Demaeghtlaan)
vergunningenbeleid (pandsgewijze aanpak)
eventueel gemeentelijk RUP.

Demaeghtlaan als boulevard in de stad in plaats van steenweg rond de
stad

Programma-elementen van het stedelijk gebied beleid voor Halle

154 / 227

5.2

Een bijkomende kwaliteitsversterking van de binnenstad door aanpak van de
omgeving rond Slingerweg/kanaal (zgn. „omgeving Possozplein‟)
Om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven als kleinstedelijk handels-, horeca en toeristisch
centrum moet in de binnenstad een hoog kwaliteitsniveau worden nagestreefd en de eigen
identiteit worden benadrukt. De sfeer en aanblik van de publieke ruimte speelt hierin een
belangrijke rol.
De omgeving rond Slingerweg en langs het kanaal omvat opeenvolgende grote onbebouwde
ruimte, grotendeels in gebruik als parkeerterreinen en ruigten. Deze omgeving sluit direct aan
bij het historische stadscentrum, de Zenne en het kanaal en bepaalt mee het beeld dat
bezoekers, gebruikers en bewoners van Halle meekrijgen. De ruimte wordt sterk gedomineerd
door geparkeerde wagens en weginfrastructuur en heeft een perifeer karakter, hoewel ze in de
binnenstad ligt.
In de omgeving zijn er verschillende (plannings-)initiatieven lopend (verbouwing oud stadhuis,
omvorming oude brandweerkazerne tot jeugd- en cultuurcentrum, RUP Parklaan-zenne-vondel)
maar er zijn ook nog heel wat onderzekerheden (implicaties modernisering kanaal,
parkeerbeleid en organisatie parkeren op langere termijn…).
Beleid

In de omgeving Possozplein wordt een nieuw stadsontwikkelingsproject uitgewerkt. Hierbij
wordt vooral gewerkt aan het creëren van nieuwe publieke ruimtes die als aangename
verblijfsgebieden een aanvulling vormen op het historische stadsweefsel. De nieuwe publieke
ruimtes vormen een kader waarrond door nieuwe gebouwen en herontwikkeling van bestaande
gebouwen een bijkomend aanbod aan stedelijke functies kan worden gecreëerd (wonen,
diensten, handel, voorzieningen…) op maat van de binnenstad. Te grootschalige functies zijn
er niet wenselijk. De schaal van de binnenstad wordt er doorgetrokken.
De relatie met Zenne en kanaal wordt versterkt. Dat zijn identiteitsbepalende elementen voor
Halle.
nieuwe publieke ruimten als kader voor
herontwikkeling van perifere omgeving
naar binnenstedelijk gebied
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In plaats van de huidige parkeervlaktes kunnen gebouwde oplossingen worden voorzien
(ondergronds, in parkeergebouwen) en/of kan op termijn het parkeerbeleid worden herzien met
randparkings op grotere afstand. Zo komt ruimte vrij voor een kwaliteitsvol openbaar domein en
bijkomende bebouwing die de nieuwe publieke ruimten definieert.
Acties en instrumenten

-

5.3

stadsontwikkelingsproject (gemeente)

Uitbreiding van het ziekenhuis tot zorgcampus
De directe omgeving van het ziekenhuis biedt potenties als pool voor zorgvoorzieningen. Zowel
de relatie met de open ruimte als met de binnenstad zijn belangrijke voordelen, maar ze
beperken ook de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden.
Het ziekenhuis heeft concrete plannen voor uitbreiding op korte termijn en een visie op verdere
ontwikkeling op langere termijn. Hiervoor is een gemeentelijk RUP opgemaakt.
Beleid

De verdere ontwikkeling van het ziekenhuis moet met respect voor de open ruimte vinger rond
Groebegracht gebeuren. Beide zijn belangrijk voor het stedelijk gebied.

Acties en instrumenten

-

de uitbreiding is vastgesteld in een gemeentelijk RUP-proces
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5.4

Ruimte voor grootschalige stedelijke voorzieningen aan Landingsbaan
Er zijn momenteel geen concrete vragen naar ruimte voor ontwikkeling van grootschalige
stedelijke voorzieningen gekend (andere dan die van het ziekenhuis). Dit betekent echter niet
dat deze op termijn niet zullen opduiken. In het nu voorgestelde stedelijke gebied zijn
nauwelijks of geen vrije ruimten te vinden die goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer en
met de wagen, waar voldoende vrije ruimte is, die kernversterkend zijn en waarvoor geen
andere ontwikkelingsopties zijn genomen. Daarom wordt een zoekzone aangeduid waar
dergelijke ontwikkelingen in de toekomst een plaats kunnen vinden.
Beleid

Op de overgang van het bestaande stedelijke weefsel en de Landingsbaan is nog ruimte voor
grootschalige stedelijke voorzieningen op het niveau van het stedelijk gebied, al dan niet
gemengd met wonen. Deze zijn in principe goed bereikbaar via de weg, en liggen ook niet te
ver van het station en de binnenstad.
De concrete locatie kan nu nog niet worden afgebakend. Dit hangt immers ook af van de
uiteindelijke opties die worden genomen voor het verbeteren van de oostelijke stedelijke
toegang tot het stedelijk gebied en eventuele aanpassing van Landingsbaan. De zoekzone
vervalt mocht uit dat onderzoeks- en overlegproces blijken dat de grootschalige voorzieningen
via woonstraten naar het hoofdwegennet moeten worden ontsloten.
Deze ruimte blijft voorbehouden voor eventuele vragen van grootschalige stedelijke
voorzieningen al dan niet gecombineerd met wonen, kantoren of ondersteunende handel of
diensten. Elke vraag zal hoe dan ook op dat moment worden getoetst aan de ruimtelijke
draagkracht. Ontwikkeling van grootschalige kleinhandel of hoogdynamische recreatie wordt bij
voorbaat uitgesloten.
De ontwikkelingen moeten een hoogwaardige beeldkwaliteit hebben omdat ze het gezicht zijn
van het stedelijk gebied.
Een ontwikkeling dient zich hoe dan ook op een kwaliteitsvolle manier te integreren in het
omliggende (woon)weefsel.
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Acties en instrumenten

-

strategisch proces oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied
eventueel herbestemming (reservering) in PRUP

Naast de omgeving Landingsbaan komt ook het gebied Bergensesteenweg Noord in
aanmerking als locatie voor grootschalige stedelijke voorzieningen. (zie pt. 4.1.2). Het zijn niet
noodzakelijk alternatieven van elkaar. Ze kunnen ook beide voor grootschalige stedelijke
voorzieningen worden ontwikkeld. In beide gebieden wordt bovendien vooropgesteld dat een
gemengde ontwikkeling van grootschalige stedelijke voorzieningen met wonen en/of
ondersteunende kleinhandel en commerciële diensten mogelijk is.

5.5

Uitbouw van een samenhangende nationale voetbal- en wielercluster aan het
ontginningsgebied Lembeek
De nationale wielerbond is geïnteresseerd om een nationale wielercluster te ontwikkelen
aansluitend op het bestaande nationale voetbalcentrum. (Waals grondgebied). Dit
wielercentrum omvat een kantoorgebouw voor de regionale en nationale wielerbonden, en
oefenterreinen voor mountainbike, BMX en trial. Om de regionale en nationale bonden in één
kantoorgebouw onder te kunnen brengen, is een grensoverschrijdend gebouw nodig. Ook
worden door het aanpalende bestaande nationale voetbalcentrum een aantal bijkomende
voetbalterreinen gevraagd, die ook voor lokale clubs van Halle kunnen dienen. Omwille van de
aard van de activiteiten (topsport), de noodzakelijke gewestgrensoverschrijdende infrastructuur,
de beperkte wisselwerking met het stedelijk gebeuren, en de mogelijkheid om bestaande
infrastructuur samen te gebruiken, is een aansluiting op het bestaande voetbalcentrum in
Tubeke te verantwoorden.
Door het nationale wielercentrum ruimtelijk te koppelen aan het nationale voetbalcentrum
kunnen bepaalde infrastructuren worden samen gebruikt (verblijfsaccomodatie, parking). De
activiteiten zijn niet echt hoogdynamisch aangezien het trainingsfaciliteiten zijn voor topsporters
en geen (permanente) wedstrijdfaciliteiten.
De site krijgt nieuwe ontsluitingspotenties als een verbeterde ontsluiting van N6 naar
Hondzocht wordt gerealiseerd, zoals voorzien in het project A8. Het tracé van de weg is nog
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niet echt onderzocht. Tot nog toe is een indicatief tracé aangeduid dat nagenoeg samenvalt
met de gewestgrens.
Beleid

Bijkomende bebouwing en sportinfrastructuur zal een impact hebben op de aanblik van
achterliggende open ruimte. Een landschappelijke inpassing is noodzakelijk.
Uit het ontwerpend onderzoek worden volgende ruimtelijke richtlijnen meegegeven.
- Het behouden van de Stasbeek als groen lint en voldoende open ruimte er rond staat
voorop. Zo blijft een open ruimte corridor tussen de cluster en de woonlob Lembeek tot op
Bergensesteenweg bestaan.
- Voetbal- en wielercentrum worden tot één cluster gebundeld. Dit verhoogt de efficiëntie van
het ruimtegebruik door dat infrastructuur (ontsluiting, parking, hotel, …) voor beide
sportcentra kan samen gebruikt worden.
- Dit impliceert dat de nieuwe verbindingsweg tussen N6 en Hondzocht zich zuidelijk van de
cluster (grondgebied Wallonië) moet situeren. Niet op de gewestgrens (tussen de
sportcentra door) en niet ten noorden van de cluster (open ruimte corridor rond Stasbeek).
Dit is ook zo voorzien in het mobiliteitsplan van Tubeke.
- De uitbouw van de sportcluster blijft weg uit de open ruimte rond Stasbeek.
- Om een landschappelijke overgang te bewerkstelligen worden de sportvelden naar de open
ruimte gelokaliseerd. Het landschap vormt het decor voor het sportgebeuren.
- Gebouwen worden aan de Bergensesteenweg ingeplant. Tussen de voorliggende
gebouwen en achterliggende sportterreinen komt de ontsluiting met parkeerfaciliteit
Visie voor nationale voetbal- en wielercluster aan het ontginningsgebied
Lembeek afgetoetst aan de hand van ontwerpend onderzoek

Overwogen maar niet weerhouden alternatieven

Door de nieuwe ontsluitingspotenties bij realisatie van het project A8 (verbetering van relatie N6
– Hondzocht) zijn ook andere ontwikkelingsopties naar voor gekomen. De mogelijkheid van een
bedrijventerrein, thematische (sportgerelateerde) grootschalige kleinhandel of een
grootschalige stedelijke voorziening die samenhangt met het sportgebeuren (bv. medische
zorgverlening voor topsporters, indoor motorcrossterrein) zijn geopperd.
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De mogelijkheid voor ontwikkeling van een bedrijventerrein aansluitend op de cluster lijkt een
optie, gelet op het bestaande voorliggende bedrijf en de bedrijfsomgeving langs N6. Deze optie
werd niet weerhouden. Een combinatie van topsport met de ontwikkeling van een
bedrijventerrein lijkt niet opportuun. Dit strookt niet met het imago en gewenste uitstraling van
een kwaliteitsvolle topsportomgeving.
Een andere optie is de ontwikkeling van een themagerichte grootschalige shopping-leisure
ontwikkeling. Het sportgebeuren vormt de basis voor dergelijke themagerichte ontwikkeling.
Degelijke ontwikkelingen moeten combineerbaar zijn met de sportcluster. Deze optie werd niet
weerhouden. Grootschalige kleinhandelsontwikkelingen worden noordelijker langs
Bergensesteenweg geclusterd, meer aansluitend bij het stedelijk gebied. Een ontwikkeling aan
het voetbal- en wielercentrum zou bijkomend verkeer aantrekken via N6 ten nadele van de
leefbaarheid van Lembeek (en de relatie tussen Lembeek dorp en de woonlob Lembeek) en
een dynamiek creëren waardoor ook andere kleinhandelsontwikkelingen zich in dit zuidelijke
segment van N6 zullen vestigen. Bovendien wordt de effectiviteit van dergelijk ruimte-aanbod in
twijfel getrokken omdat in Tubeke een zeer groot shoppingcentrum wordt gepland, waardoor
beide in concurrentie treden (gelet op de schaal, naar alle waarschijnlijkheid in het voordeel van
de ontwikkelingen Tubeke).
De ontwikkeling van een andere sportgerelateerde grootschalige stedelijke voorzieningen,
zoals een revalidatiecentrum voor topsporters bijvoorbeeld, is al gesuggereerd in vroegere
ontwikkelingsvoorstellen voor het nationale voetbalcentrum. Hiervoor is nog ruimte binnen de
bestaande terreinen op Waals grondgebied. Voor een dergelijke ontwikkeling binnen het
ontginningsgebied op Vlaams grondgebied is geen ruimte. Toch niet als dergelijke
grootschalige gebouwen aan de voorzijde (aan N6) moeten worden gesitueerd, wat vanuit
ruimtelijk oogpunt absoluut wenselijk is. In dat geval zouden bestaande woningen en/of het
bestaande bedrijf plaats moeten ruimen. Om die reden wordt een grootschalige stedelijke
voorziening – ook een indoor motorcrossterrein - in het ontginningsgebied niet als optie
weerhouden.
Ontwerpend onderzoek voor de optie mét grootschalige stedelijke
voorzieningen (niet-weerhouden optie)
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Acties en instrumenten

-

verder overleg RWO, ANR, Wielerbond over mogelijkheid tot nieuwe nabestemming en
bevoegdheidsverdeling
wijziging van de nabestemming desgevallend in PRUP afbakening Halle doorvoeren
(eventueel na bevoegdheidsdelegatie).
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VI. Overzicht verdere operationalisering
van de beleidselementen
In de tabel op volgende pagina‟s zijn de verschillende beleidselementen uit de visie nog eens
opgesomd.
Een aantal van deze elementen kunnen niet worden gerealiseerd binnen de huidige
gewestplan- of BPA-bestemmingen. In een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP
afbakening stedelijk gebied Halle) zullen de nodige herbestemming worden doorgevoerd. De
doelstelling van het afbakeningsproces is echter ruimer. Het provinciebestuur wenst dat de
vooropgestelde visie ook effectief op het terrein wordt gerealiseerd. Hiertoe zijn verschillende
acties nodig. Deze zijn aangegeven in de tabel, als ook welke instanties initiatiefnemer zijn en
welke zeker moeten worden betrokken.
Voor de effectieve operationalisering van het beleid zal nog verder overleg en (ontwerpend)
onderzoek nog zijn. De aandacht gaat vooral uit naar ontwikkelingen die „strategisch‟ zijn en
aan het stedelijk functioneren en het imago van het stedelijk gebied een sterke impuls kunnen
geven. Daarvoor wordt een strategisch actieplan of masterplan uitgewerkt, waaraan ook
concrete afspraken tussen, en engagementen van, de verschillende betrokken actoren zullen
worden gekoppeld. De actie-elementen uit de volgende tabel zijn slechts een aanzet die een
verdere uitwerking krijgen in het masterplan.
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visie-element

doorwerking

trekker
(partners)

afbakeningslijn afbakening stedelijk gebied

vastleggen afbakeningslijn in PRUP

provincie

voeren van een stedelijk gebied beleid binnen de afbakeningslijn
overeenkomstig de visie

(gemeente, provincie, vlaamse overheid)

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

provincie

behoud en versterken Zennevallei als groene
ruggengraat

behoud groene bestemmingen
aandachtspunt in ontwikkelingsprojecten en vergunningbeleid

stad Halle

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

Regionaal Landschap ZZZ
(VLM, stad Halle)

behoud open ruimte zicht Kluisbos-Kleine Beek

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

Vlaams gewest

open ruimte vinger Prinsenbos - Meerbeek

behoud open ruimte bestemmingen
(behoudens nieuwe knoop N7axA8)

open ruimte vinger Stasbeek

behoud open ruimte bestemmingen

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

open ruimte vinger langs kanaal

bijkomende voetbrug binnenstad-station

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

provincie

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

Vlaams gewest

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

provincie

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

regionaal landschap ZZZ

behoud open ruimte en groene bestemmingen
herbestemming KMO-gebied tussen kanaal en spoorweg tot
groengebied met mogelijkheid tot kleinschalige toeristischrecreatieve infrastructuur in PRUP

provincie

overleg ontwerp en afspraken realisatie

stad Halle
(Infrabel, W&Z)
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visie-element

doorwerking

trekker
(partners)

fietsverbinding station-Dassenveld_Pajottenland
langs spoor

onderzoek concreet tracé en afspraken realisatie

provincie
(AWV, NMBS Holding, Colruyt)

verbeterde noordelijke ontsluiting binnenstad - N6

verwerving benodigde gronden

stad Halle

realisatie kruispunt N6

AWV

strategisch project oostelijke ontsluiting van het
stedelijk gebied

afstemming onderzoek, visievorming en actieprogramma

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

project A8

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

AWV

gewestgrensoverschrijdend overleg verbinding N6 – Hondzocht

AWV

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

provincie (delegatie vanuit Vlaams gewest)

realisatie ontsluiting Druco naar N7a

AWV (Druco)

realisatie woonprogrammatie gemeentelijk
structuurplan

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

stad Halle

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

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

provincie

woonontwikkeling Biezeput

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

provincie

woonontwikkeling in deel woonreservegebied aan
recreatie Stroppen

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

stad Halle

woonontwikkeling resterend deel
woonuitbreidingsgebied Windmolenken

overleg met huisvestingsmaatschappij m.b.t. gemengde
woonontwikkeling

stad Halle
(sociale huisvestingsmaatschappij)

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

stad Halle
(sociale huisvestingsmaatschappij)

woonontwikkeling in deel woonreservegebied Cité
Lembeek

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

stad Halle
(sociale huisvestingsmaatschappij)

bevestiging doorstrekkersterrein Huizingen

herbestemming in afzonderlijk PRUP

provincie

herinrichting

provincie
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visie-element

doorwerking

trekker
(partners)

voorkomen verder ontwikkeling grootschalige
kleinhandel Brusselsesteenweg

gemeentelijk vergunningenbeleid

stad Halle

verdichtingsproject grootschalige kleinhandel
Bergensesteenweg Noord

herbestemming in PRUP

provincie

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

ontwikkelingsplan en herverkaveling

POM

inrichting vastleggen in PRUP

provincie

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

inrichtingsvoorstel kade en aansluiting bedrijventerrein

W&Z

ontwikkelingsplan en herverkaveling

POM

aanleg gemeenschappelijke kade

W&Z

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

provincie

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

afspraken eigenaars / ontwikkelingsplan
eventueel brownfieldproject

POM
(eigenaars , Agentschap Ondernemen)

voorkomen verdere ontwikkeling grootschalige
kleinhandel strip Lembeek Zuid als KMO zone

gemeentelijk vergunningenbeleid

KMO (BPA Lembeek Zuid)

uitbreiding Wilgenveld

gemeentelijk RUP
(in opmaak)

stad Halle

beperkte uitbreiding Hellebroek

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

AWV

herbestemming deel bufferzone tot bedrijventerrein in PRUP
afbakening stedelijk gebied

provincie

onderzoek mogelijkheid afdoende landschappelijke
inkleding/buffering bedrijventerrein

provincie

herbestemming deel bufferzone in PRUP afbakening stedelijk
gebied

provincie

intergewestelijk overleg i.f.v. grensoverschrijdend
bedrijventerrein en haalbaarheidsonderzoek

provincie
(POM, Tubeke)

herbestemming tot bedrijventerrein in PRUP

provincie

(alternatief: grootschalige stedelijke voorzieningen)

mogelijke beperkte uitbreiding Dassenveld

nieuw bedrijventerrein Hondzocht
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visie-element

doorwerking

trekker
(partners)

kleinhandelsconcentratie Bergensesteenweg
ruimtelijke optimalisatie en uitbreiding grootschalige
kleinhandel met niet-kerngebonden aanbod

onderzoek intensifiëren ruimtegebruik

provincie

herbestemming in PRUP afbakening stedelijk gebied

provincie

boulevardvorming Demaeghtlaan

streefbeeld N6

AWV

vergunningenbeleid en/of gemeentelijk RUP(„s)

stad Halle

stadsontwikkelingsproject omgeving Possozplein

uitwerken stadsontwikkelingsproject

stad Halle

zoekzone grootschalige stedelijke voorzieningen
„stedelijke toegangspoort Landingsbaan‟

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

provincie

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

provincie

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

provincie

vastleggen bestemming en inrichting (als nabestemming
ontginningsgebied) in PRUP

provincie (delegatie vanuit Vlaams gewest)

nationaal wielercentrum en uitbreiding
voetbalcentrum ontginningsgebied Lembeek
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VII. Bijlagen
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1 Planningscontext
1.1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Halle is geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is
erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk functioneren te consolideren en te versterken
door het creëren van ruimte voor een bijkomend aanbod aan woningbouw, aan stedelijke
voorzieningen en aan economische activiteiten. Dit aanbod kan, omwille van een relatief sterke
stedelijke kern, ook worden ingeplant op plaatsen binnen het stedelijk gebied die op dit ogenblik
nog weinig stedelijkheid bezitten. Door het voeren van een stedelijk gebied beleid wordt het
ongeordend uitzwermen van functies tegen gegaan en het buitengebied gevrijwaard voor haar
essentiële functies (landbouw, bos, natuur).
Halle is, als stedelijk gebied, tevens geselecteerd als economisch knooppunt. Op basis hiervan
wordt desgevallend in locaties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen voorzien.
Met betrekking tot de mobiliteit en lijninfrastructuur formuleert het structuurplan volgende
doelstellingen:
- de versterking van alternatieven voor het autoverkeer
- de optimalisering door de categorisering van het wegennet
- de ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het verkeer.
Concrete selecties op Vlaams niveau zijn:
- E19-A7 en A8-E429 als hoofdweg; de verkeersafwikkeling primeert
- A8 ter hoogte van Halle als te ontwerpen hoofdweg (binnen het huidige tracé)
- de spoorverbinding Brussel-Bergen, lijn 96A, als hoofdas waar capaciteitsuitbreidingen
noodzakelijk zijn tussen Brussel en Lembeek
- het kanaal Brussel-Charleroi als hoofdwaterweg
- de hoogspanningsleiding van 308kV in het westen en de hoogspanningsleiding van 150 kV
in het oosten als onderdeel van hoofdnet op Vlaams niveau.
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1.2

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
Halle behoort tot twee deelruimten volgens het ruimtelijk structuurplan van de provincie
Vlaams-Brabant: het verdicht netwerk en de landelijke kamer west.
Binnen dit verdicht netwerk zijn volgende aandachtspunten van belang.
- de uitbouw en de versterking van Halle als scharnierfunctie tussen het verstedelijkte gebied
en het open ruimtegebied (landelijke kamer west)
- het behoud van een voldoende woonaanbod en voorzieningen
- de economische vitalisering van het gebied waarbij de mogelijkheid van watergebonden
bedrijvigheid op de bestaande bedrijventerreinen te Lembeek wordt onderzocht en een
nieuw regionaal bedrijventerrein kan worden ontwikkeld ten zuiden van E429 en ten westen
van het kanaal.
- de samenhang tussen de verschillende concentraties van grootschalige kleinhandel te
Drogenbos - Sint-Pieters-Leeuw - Halle
- de afsluiting van de woonclusters van industriële activiteiten door middel van groene
buffers en open ruimteverbindingen.
- de maximale inzet van alternatieven voor de auto en het wegtransport
- het behoud van de toeristische potenties waarbij specifieke aandacht wordt gevraagd voor
het kanaal en haar relatie met de omgeving en de ontwikkeling van een recreratief groen
netwerk is aan te raden.
Wat betreft de open ruimte structuur wordt gepleit voor een gedifferentieerd open ruimte beleid.
Ter hoogte van belangrijke infrastructuurassen worden de open ruimte compartimenten
maximaal ondersteund en versterkt door middel van ecologische infrastructuur. Steden worden
gekenmerkt door een open ruimte netwerk van pleinen, groene lijnelementen en waterlopen
waarbij de ecologische infrastructuur wordt versterkt en de verbindingsfunctie van de
waterlopen ruimtelijk wordt ondersteund.
De Zenne wordt beschouwd als drager van de natuurlijke structuur die moet worden versterkt
en waarvan de verbindende rol moet worden ondersteund. Natuurverbindingen zijn hier onder
andere de zuidelijke Zennevallei als belangrijk element naar het boscomplex van het Brabants
plateau en Groebegracht met haar beekvalleitjes. Daarnaast wordt ook gestreefd naar een
grotere samenhang tussen de grote en kleinere boscomplexen via natuurverbindingen in de
droge sfeer ten oosten van de Zennevallei.
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De landbouwgebieden omheen de het stedelijk gebied kunnen een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van de stad. De openheid is hier belangrijk. Het westelijk deel van Halle behorend
tot het Pajottenland, wordt gereserveerd voor productielandbouw, het oostelijk deel van het
grondgebied wordt gereserveerd voor structurele verbreding.
Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de Diestiaanrug ten oosten van Halle geselecteerd als
structuurbepalende reliëfcomponent en wordt de Zenne aangeduid als een van de belangrijkste
component binnen de landschappelijke basisstructuur van rivier- en beekvalleien. Het Hallerbos
behoort als één van de grote en kleine boscomplexen van het Brabants plateau tot de te
versterken structurerende bosgebied. Gave landschappen op provinciaal niveau zijn
- de Brabantse Ardennen met het Lembeekbos en Hallerbos – Zevenbronnen
- het kleinschalig landschap van het Pajottenland
- de Kastelengordel Vlaamse rand rond Brussel waarbij wordt gekozen de kasteelsites te
vrijwaren en een belangrijke structurerende rol te geven voor het landschap (onder andere
in de overgang naar de open ruimte).
Het kanaal naar Charleroi wordt als landschappelijk baken geselecteerd. De provincie wenst
het zicht op dit baken te vrijwaren en de oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en
te versterken.
Wat betreft de nederzettingsstructuur selecteert de provincie Halle (met inbegrip van Don
Bosco, Stroppen en Grote Weide), Buizingen en Sint-Rochus als de stedelijke kernen. Hierbij
wordt evenwel vermeld dat ook bijkomende stedelijke kernen kunnen worden aangeduid naar
aanleiding van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied. Lembeek en Essenbeek
zijn woonkernen. Binnen de stedelijke kernen wordt een stedelijk gebiedbeleid gevoerd waarbij:
- wordt gestreefd naar hogere dichtheden
- bijzondere aandacht gaat naar het aanbod aan groene en open ruimte elementen
- een divers woonaanbod wordt gecreëerd
- de lokale en bovenlokale voorzieningen optimaal worden gestimuleerd
- behoud van historische tekenen als prioritair wordt beschouwd
- een maximale verweving van economische activiteiten wordt nagestreefd
- de uitbouw van een openbaar en collectief vervoersnet (met onder andere GEN) maximaal
wordt geïmplementeerd
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-

hoogdynamische recreatie prioritair wordt gebundeld en een verbetering van openbare
ruimten en plekken ter ondersteuning van de woonkwaliteit en het recreatief gebruik
voorop staat.

De provincie wenst in haar ruimtelijk beleid bijzondere aandacht te besteden aan de
problematiek inzake wonen in tweede verblijven en woonwagenbewoning.
Wat betreft de ruimtelijk-economische structuur wordt Halle als economisch knooppunt in het
economisch netwerk Zuidelijke Zennevallei gesitueerd. E19, spoorlijn Brussel - Halle en N6
fungeren binnen dit netwerk als drager. De provincie voorziet in dit netwerk ruimte voor
logistieke activiteiten, voor ruimte-extensieve bedrijven (afvalverwerking, bouw- en
sloopmaterialen), voor handelsactiviteiten met een nood aan een ruime verkoopsoppervlakte en
voor activiteiten die omwille van de aard van de te verhandelen producten bij voorkeur niet in
de kernen worden ondergebracht. Hierbij wordt gestreefd naar water- en spoorgebonden
bedrijvigheid. Specifiek voor het kleinstedelijk gebied Halle opteert de provincie voor de uitbouw
van de woonfunctie en van personeelsintensieve functies zoals kantoren en diensten in de
nabijheid van een station en voor een uitbouw van voornamelijk op logistiek en distributie
gerichte bedrijvigheid naast de eerder industriële bedrijvigheid. De grootte van de kantoren
dient in overeenstemming te zijn met de schaal van Halle en de kantoorfunctie moet zoveel als
mogelijk met andere functies worden vermengd.
Concentraties van grootschalige kleinhandel worden voorzien in of aansluitend bij het
kleinstedelijk gebied en op goed (multimodaal) ontsloten terreinen. In functie van de
inplantingplaats en het aanwezige winkelaanbod in de stedelijke kern moeten de concentraties
een aanvulling vormen op het winkelaanbod in de binnenstad. In Halle wordt een bestaande
concentratie langsheen Bergensesteenweg geselecteerd.
Wat betreft de mobiliteitsstructuur streeft de provincie naar een integratie van de verschillende
fietsnetwerken. Hoofdroutes zijn hierin intensief gebruikte doorgaande fietsroutes met een
kwalitatief hoogwaardig karakter. Hun belang kan in sterk verstedelijkte gebieden nog
toenemen langs structurerende lijninfrastructuren in functie van de corridorfunctie. Het betreft
een sterke bundeling van bestaande of potentiële functionele fietsstromen, vooral dagelijks
woon-school- en woon-werkverkeer – door ruimtelijke verdichting of door hun ligging langs (en
aaneenschakeling van) belangrijke attractiepolen.

Bijlagen - Planningscontext

174 / 227

Halle wordt als interregionaal knooppunt voor het openbaar vervoer geselecteerd. Een goede
overstap tussen het regionale en lokale openbaar vervoersnetwerk is essentieel. De uitbouw
van een performant voor- en natransport met de fiets of openbaar vervoer krijgt op deze
knooppunten prioritaire aandacht, autoparkeervoorzieningen blijven evenwel essentieel.
In navolging van de categorisering van het wegennet in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
verfijnt de provincie de categorisering van de secundaire wegen. In Halle worden volgende
selecties gemaakt:
- secundaire wegen type I (verbinden op provinciaal niveau):
o N28 van Halle tot provinciegrens Oost-Vlaanderen.
- secundaire wegen type II (verzamelen en ontsluiten op provinciaal niveau):
o N6 van E429/N203a tot N7
o N7 van A8/E429 tot N6
o Alsembergsesteenweg van N6 tot A7/E19
- secundaire wegen type III (openbaar vervoers- en langzaam verkeersas):
o N6 van N7 tot de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
o N7 van A8/E429 tot de grens met Waals-Brabant
o N28 van Stationsplein Halle tot de grens met Waals-Brabant
o Suikerkaai-Deboecklaan van station Halle tot N6
o De Kerckhove D‟Exaerdestraat - VandenPeereboomstraat van Station Halle tot
Alsembergsesteenweg (oost-west).
Wat betreft de toeristisch-recreatieve structuur wordt het kleinstedelijk gebied Halle beschouwd
als toeristisch-recreatief knooppunt in het Vlaams-Brabantse toeristisch-recreatieve netwerk
van kanalen en rivieren. Via Halle kan het toeristisch-recreatief netwerk landelijke kamer west
verkend worden en Halle is tevens uitvalsbasis (toeristisch-recreatief knooppunt) binnen het
stedelijk toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel. In toeristisch-recreatieve knooppunten
kunnen hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren worden uitgebouwd, voorzover
er behoefte is, deze aansluiten bij bestaande infrastructuur of de kern, ze goed bereikbaar zijn
en passen binnen de natuurlijke, agrarische en landschappelijke waarden en de infrastructuur
desgevallend een ruimtelijke meerwaarde geeft aan de geselecteerde kernen
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Het kanaal Brussel-Charleroi wordt geselecteerd als lijnelement waarlangs parallel een
recreatief fietsroutenetwerk moet worden aangelegd. Aandacht moet gaan naar de
belevingswaarde van de lijnelementen en de directe omgeving.

1.3

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Halle worden elementen
voorgesteld die een rol kunnen hebben in de ruimtelijke afbakening van het kleinstedelijk
gebied.
Vanuit de nederzettingsstructuur zijn dit:
- de hogere densiteit van de bebouwing en het hoger voorzieningenniveau van Hallecentrum, Sint-Rochus en Buizingen
- het historische patroon van Essenbeek en de aanwezigheid van de zuidelijke ring als
mogelijke grens met het stedelijk gebied te westen van deze kern
- de grootschalige bedrijfsontwikkelingen te Dassenveld, Wilgenveld en Hellenbroek die via
Edingsesteenweg aansluiten met het stedelijk weefsel in het het centrum van Halle
- het veeleer kleinschalig en historisch stratenpatroon en de landelijke uitstraling van
Lembeek met uitzondering van de verbinding via Bergensesteenweg
- de woonreservegebieden en het ziekenhuis als stedelijke functie te Grote Weide
- de ontwikkelingen te Stroppen, Bilkensveld langs kanaal Charleroi – Brussel en spoorweg
met de aanwezige en geplande bedrijvigheid, recreatie en steenwegontwikkelingen langs
Bergensesteenweg in het noorden.
Vanuit de open ruimte structuur zijn dit:
- de belangrijke landbouwgebieden met gronden waar professionele landbouw prioritair is:
- ten noorden het landbouwgebied te Stroppen
- ten westen de landbouwgebieden te Wolvendries en Elbeek
- ten zuidwesten het landbouwgebied tussen N203a, Bergensesteenweg en
Edingsesteenweg
- te zuidoosten het landbouwgebied te Berendries
- de bosstructuur van het Kluisbos en de belangrijke open ruimte net ten zuiden hiervan.
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De voorgestelde grens loopt langs het stadscentrum met Don Bosco, Stroppen, Sint-Rochus en
het hieraan gekoppelde stedelijke weefsel tot aan N203a, de steenwegontwikkeling ten
noorden van Lembeek, de bedrijvenzones Dassenveld – Hellebroek en de omgeving van het
ziekenhuis. Halle-centrum, Buizingen en Sint-Rochus zijn hierin stedelijke kernen. Essenbeek
en Lembeek worden als woonkernen in het buitengebied voorgesteld.
De verstedelijkte Zennevallei vormt één van de deelruimten van de gewenste ruimtelijke
structuur. Halle vraagt om deze deelruimte niet met het stedelijk gebied te vereenzelvigen. De
gemeente wenst het structuurbepalend karakter van de Zennevallei alle kansen te geven en
prioriteit te geven aan de woonontwikkelingen in het centrale deel van de stad veeleer dan een
verdere ontwikkeling van regionale bedrijvigheid. Voor Lembeek wil de gemeente dat het lokaal
niveau van het wonen behouden blijft. Ter hoogte van het stadscentrum wenst zij dat
industriegebieden worden herbestemd voor wonen, gemeenschapsvoorzieningen en vormen
van bedrijvigheid die met het wonen verweefbaar zijn.
Voor het gewenste stedelijk gebied Halle worden volgende ontwikkelingsprincipes voorgesteld.
- Halle moet het kloppend hart worden van de compacte binnenstad waarbinnen de
centrumfuncties worden geconcentreerd, de verschillende wijken terug met elkaar in
contact worden gebracht en een leefbare samenhang wordt gecreëerd door de historische
samenhang met het water wordt hersteld
- Halle centrum krijgt ruimte om in te wonen via projecten als Arkenvest en Stroppen en
mogelijk ook Nederhem en ‟t Parkske
- Rivier en openbaar domein worden als ademruimte in het stedelijk gebied opgewaardeerd
en uitgebreid.
- Rond een goed bereikbaar station worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd.
- De Demaeghtlaan wordt als „stedelijke activiteitenas ontwikkeld.
- De stad blijft bereikbaar via de verschillende invalswegen die elk een duidelijke toegang tot
het stedelijk kerngebied krijgen.
- Rond het centrum krijgen de woongebieden een residentieel karakter en worden tot dusver
onbebouwde woongebieden op een gefaseerde wijze aangesneden.
- Er wordt ruimte gevrijwaard voor de Groebengracht dat als verstedelijkte vinger naar het
verstedelijkte gebied wordt ontwikkeld.
- De stedelijke begraafplaats Kerkhoflaan wordt uitgebreid.
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De woonbebouwing van Lembeek heeft zich langs beide zijden van de steenweg ontwikkeld
met een accent aan de westzijde. De gemeente wenst deze ontwikkeling in de westelijke open
ruimte te stoppen en opnieuw de klemtoon op de „historische kern‟ te leggen. In functie van een
kernversterkend beleid, worden toekomstige ontwikkelingen, voorzieningen en handelszaken
liefst bij de historische dorpskern, tussen de steenweg en de Zenne, ingeplant. De vestiging
van lokale buurtwinkels kan ook buiten dit gebied worden toegelaten.
Essenbeek, gelegen in de oostelijke open ruimte, wordt van de stedelijke omgeving gescheiden
door N203 en kent mede hierdoor een zeker zelfstandig karakter. De gemeente wenst het
landelijke en zelfstandige karakter van deze kern te behouden en de voorzieningen op niveau
van de kern verder uit te bouwen. Bovenlokale projecten zijn hierin niet gewenst. Om de
barrièrewerking van N203a te verminderen wenst de gemeente dat het deel tussen N203 en
Nijvelsesteenweg wordt ingetunneld. Halleweg en Nijvelsesteenweg worden verder ontwikkeld
als lokale verbinding tussen Halle-centrum en Essenbeek.
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2 Beschrijving van het huidige planologische kader, geplande
projecten en beleid in ontwikkeling
2.1

Gewestplan, BPA‟s en RUP‟s
Het gewestplan bestemt woongebied rond de kernen van Halle en Lembeek ten westen van het
kanaal Brussel-Charleroi en in een nagenoeg aaneengesloten woongebied gevormd door SintRochus, Essenbeek en Buizingen - Huizingen ten oosten van dit kanaal. Toekomstige
woonuitbreidingen worden vooral aansluitend bij de westelijke woonwijken voorzien onder de
vorm van woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden en dit zowel bij het stadscentrum
(omgeving Don-Boscowijk en Grote Weide) als bij het woongebied van Lembeek.
De omgeving van Zenne en kanaal Brussel-Charleroi wordt gekenmerkt door een mozaïek van
onderling verweven bestemmingen. Industriegebieden, gebieden voor ambachtelijke
bedrijvigheid, natuurgebieden en buffergebieden komen naast elkaar voor met her en der ook
nog gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen, recreatiegebieden en, ter hoogte van het
centrum van Halle en Lembeek, woongebieden.
Deze „harde‟ bestemmingen worden omgeven door open ruimte bestemmingen. In het westen
vooral agrarisch gebied met de beekvalleien als natuurgebiedjes en enkel bosrelicten als bos.
In het westen overwegen de groene bestemmingen (natuur, bos). De zennevallei is als
grotendeels als natuurgebied bestemd.
Het plan de secteur, het gewestplan in Wallonië, voorziet langs A8 zijn ten zuiden van de
gewestgrens gebieden voor bedrijvigheid en gemengd economische activiteiten. Het gebied ten
oosten van A8 is nog niet ontwikkeld.

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

Door de gemeente Halle zijn tal van bijzondere plannen opgemaakt en zijn een aantal
ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak. Zij hadden en hebben veelal tot doel de
bestemmingen van het gewestplan verder te verfijnen.
Momenteel zijn in de gemeente nog een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in
opmaak.
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Er zijn twee provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht, opgemaakt ten gevolge van
een positief planologisch attest: PRUP Colruyt en PRUP Dehandschutter.

situering BPA’s en ruimtelijke uitvoeringsplannen, situatie mei 2009
en beschermde landschappen en dorpsgezichten
bron: ruimtelijke structuurplan Halle, D+A
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2.2

Gewestelijk RUP afbakening VSGB
In uitvoering van het RSV is een planningsproces doorlopen waarin een visie op het VSGB is
uitgewerkt. Deze wordt vertaald in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat op 16/12/2011
definitief werd vastgesteld.
Tussen Brussel en Halle situeert zich de Zuidelijke Zennevallei. Het beleid zet vooral in op
herstructurering als economische zone, met aandacht voor wonen aan het kanaal en in de
stationsomgevingen. Er worden beperkte bijkomende mogelijkheden voor bedrijventerreinen,
wonen en grootschalige detailhandel bestemd,
De grens van het VSGB valt net ten noorden van Halle. Het grondgebied van Halle valt dus
buiten dit gebied.
In de visie voor het VSGB wordt uitgegaan van een kamstructuur met R0/E19 als drager met
primaire verbindingswegen die korte en directe verbindingen realiseren tussen het
hoofdwegennet en de activiteiten in de kanaalzone. Dit leidt tot een directere ontsluiting wat de
verkeersstromen zo snel mogelijk tot bij het hoofdwegennet brengt. Door de globale aanpak
(voor de gehele kanaalzone) verlaagt dit tevens de druk op N6. Er wordt uitgegaan van een
scheiding van economisch en bewonersverkeer naar het hoofdwegennet. In het kader daarvan
is een nieuwe omleiding rond Lot voorzien die verkeer van de bedrijvenzones Stroppen (Halle)
en Heideveld, Zenneveld en De Gijzeleer (Beersel) naar de oprit Lot leidt. Op het ontwerp
GRUP VSGB was een tracé voor de ontsluitingsweg aangeduid langsheen de spoorweg tot de
Alsembergsesteenweg. Het tracé is echter niet meer opgenomen op het definitieve GRUP. In
het besluit van de Vlaamse regering staat dat eerst bijkomend onderzoek nodig is, vooraleer
het tracé verordenend kan worden vastgelegd.
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2.3

100

83

116

77
75

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
Ter uitvoering van het RSV is een voorbereidend planningsproces doorlopen voor de
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur. De studie geeft aan
welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid terzake de komende
jaren zal opmaken. Rondom de stedelijke ruimte van Halle worden volgende perspectieven
beschreven:
- de herbevestiging van het agrarisch gebied in het landbouwgebied Breedhout - SintPieters-Leeuw - Halle (100)
- de herbevestiging van het agrarisch gebied in het landbouwgebied Mussenberg (75)
- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan ten behoeve van een optimale verweving van
landbouw, natuur, bos en recreatie te Kluisbos - Krabbos (83)
- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin het versterken van een aantal bos- en
natuurstructuren alsook het hernemen van een aantal agrarische bestemmingen op het
programma staan te Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos (77)
- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de inrichtingsopties worden verankerd
ten behoeve van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als
lijnvormige ecologische infrastructuur door het landbouwgebied en de verweving van
landbouw, natuur en waterberging in de omgeving van Groebegracht - Rollebeek (116).
Met de goedkeuring van het operationeel uitvoeringsplannen zijn de betreffende agrarische
gebieden Breedhout - Sint-Pieters-Leeuw - Halle en Mussenburg beleidsmatig herbevestigd.
De Vlaamse Regering stelt dat binnen deze gebieden - gezien de herbevestiging van de
agrarische gebieden deel uit maakt van de uitvoering van de bindende bepalingen van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven geen
betekenisvolle afbreuk mogen doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische
macrostructuur.

Uitreksel operationeel uitvoeringsprogramma afbakening gebieden van de
natuurlijke en de agrarische structuur
bron: beslissing Vlaamse Regering 24 april 2009
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2.4

Lopende projecten en beleid in ontwikkeling
zie kaart

2.4.1

geplande projecten en projecten in ontwikkeling

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

2.4.2

Project opwaardering A8
Er is een streefbeeld uitgewerkt voor de oplossen van de gevaarlijke punten op A8 en de
omvorming van A8 tot volwaardige autosnelweg. Dit wordt momenteel verder geconcretiseerd
in een infrastructuurontwerp. Het project omvat verschillende onderdelen:
- de aanpassing van de knoop R0/A8
- een intunneling van A8 ter hoogte van Sint-Rochus waarbij de bestaande kruispunten met
A8 worden afgeschaft; enkel Nijvelsesteenweg en Landingsbaan blijven aangesloten
- een nieuwe knoop A8-N7 die de (onvolledige) op- en afritten aan N7 en N6 vervangt; een
nieuwe ontsluitingsweg (N7a) loopt omheen Dassenveld en parallel aan het spoor naar N7
en N6
- een nieuwe verbinding tussen N6 en de op- en afrit aan Hondzocht om N6 ook zuidelijk
18
beter te ontsluiten en de woonomgeving op grondgebied van Tubeke te ontlasten.

Omvorming van de N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle
december 2011

2.4.3

BB-net / GEN
Het zogenaamde Gewestelijk Express Net (GEN) vormt een algemeen vervoersconcept voor
de zone van 30 km rond Brussel. Dit GEN is momenteel stapsgewijs in uitvoering. De provincie

18

Team A8, Omvorming van de N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle – voorontwerp, in opdracht van AWV
Vlaams-Brabant, juni 2009
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formuleerde samen met De Lijn en het Vlaamse Gewest met de opmaak van het RegioNet
Brabant-Brussel (BB-Net) enkele noodzakelijke aanvullingen op dit GEN.
Het station Halle wordt hierin als één van de GEN/BBNet-stations geselecteerd waar de
toevoerlijinen verknopen. Volgende lijnen komen hier (voorlopig) samen:
- de regionale spoorwegverbindingen Halle - Diest/Aarschot (S3), Halle - Leuven (S6) en
Ath/Soignies – Dendermonde
- de snelbuslijnen Halle - Leuven (S17), Halle-Wolvertem (S18) en Halle-Ninove (S19).
De snelbuslijn Halle-Brussel via N6 (S26) loopt parallel met een (geplande) spoorbediening. De
meerwaarde van een snelbusdienst wordt afgewogen met de voorgestelde snelbuslijn S18
(Halle-Wolvertem), de treinverbindingen S3 en S7 (beide maken gebruik van spoorlijn 96
tussen Halle en Brussel) en het potentieel in de kanaalzone.
2.4.4

Verbreding en verdieping kanaal
Voor het kanaal Brussel-Charleroi wordt momenteel een streefbeeld voor de verbreding en
verdieping van het kanaal uitgewerkt in opdracht van W&Z. Het doel is een aanpassing van het
kanaal en de bruggen zodat de vaarweg geschikt kan zijn voor containervaart in drie lagen.
Tegelijk zal de doortocht in overeenstemming met de karakteristieken van een klasse IVwaterweg kunnen worden uitgebouwd. Dit omvat het verdiepen van de kanaalbodem en het
aanpassen van het waterpeil tussen Halle en Lembeek, het vernieuwen van de sluizen van
Halle en Lembeek en de Zenneduiker te Halle, het aanpassen van de stuw in Lembeek, het
verbreden van het kanaal, het verhogen op andere plaatsen van de bruggen. De investeringen
19
zullen gespreid worden over een periode van ongeveer vijf jaar (tegen 2015).
Een aanpassing kan mogelijks op volgende vlakken gevolgen hebben:
- verandering van de potenties voor watergebonden transport in Halle
- wijziging van het aantal en de capaciteit van bruggen en oversteken over het kanaal;
mogelijke ruimtelijke impact van een nieuwe vast „Zuidbrug‟ op het „eilandje‟ tussen spoor
en kanaal (groene vinger)
- wijziging in de geschiktheid van de kanaaloevers als route voor weg- of fietsverkeer
19

Waterwegen en Zeekanaal nv (2009) Infrastructuur masterplan voor de Vlaamse waterwegen
horizon 2014
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2.4.5

wijziging van de relatie tussen bebouwd weefsel en het kanaal

Recente (nog niet gerealiseerde) BPA‟s, en RUP‟s in opmaak
Het stadsontwikkelingsproject Nederhem wordt ruimtelijk onderbouwd met het gelijknamig BPA.
Hoofdaanleiding is de wens van de stad Halle om een historische industriële site op een nabije
en interessante locatie te saneren en op te waarderen. Het hoofdaccent ligt op wonen en
gemeenschapsvoorzieningen met een duidelijke bovenlokale uitstraling. Handels- en andere
ondersteunende voorzieningen zullen op buurtniveau gehouden worden. Het woningproject,
met minimaal 300 nieuwe woningen, zal fasegewijs worden ingevuld. In het project wordt
tevens een zwembad met randfaciliteiten, een multifunctionele zaal, een stedelijk plein,
stationsparkings en een stadsrandparking een nieuwe ontsluitingsweg voor de
bedrijventerreinen en een kantorencomplex voorzien, de Roggemanskaai en de Graankaai
zullen worden her(aange)legd. De aanleg van een Zennepark met bovenlokale uitstraling moet
de Zenne en zijn onmiddellijke omgeving te herwaarderen.
Het stadsontwikkelingsproject ‟t Parkske voorziet in een gemengd project met wonen,
gemeenschapsfuncties, grootwinkel, detailhandel en kantoren en een ondergrondse parking.
Het project is momenteel in uitvoering.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Weide voorziet in de uitbreiding van het
ziekenhuis en de verdere ontwikkeling van de omgeving van Ziekenhuislaan met
zorggerelateerde functies op langere termijn. Het RUP is momenteel in procedure.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wilgenveld voorziet in de noordoostelijk uitbreiding
van het kantorencomplex Colruyt. Het RUP is in opmaak.
In het gemeentelijk RUP Parklaan-Zenne-Vondel wordt een nieuw inbreidingsproject in de
stadskern beoogd (Arkenvest) met een vermenging van functies (wonen, dienstverlening,
commerciële diensten, kantoren, openbare functies; als ook enkele ontpittingsprojecten in
binnengebieden van bouwblokken, ondergrondse parking onder het openbaar domein, en
versterking van het park langs de Zenne. Het RUP is in uitwerking.

Bijlagen - Beschrijving van het huidige planologische kader, geplande projecten en beleid in
ontwikkeling
185 / 227

2.4.6

Project Groebegracht
Het regionaal landschap Zenne Zuun & Zoniën ontwikkelt samen met tal van private en
publieke partners waaronder de provincie Vlaams-Brabant een landschapsvisie voor het
gebied. In de maand juli 2010 zijn hiertoe en aantal visievormingsdagen georganiseerd.

2.4.7

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

2.4.8

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

2.4.9

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

Geplande ontwikkelingen in Tubize
bron: Transitec, Plan communal de mobilité de Tubize, jan. 2010

Bijlagen - Beschrijving van het huidige planologische kader, geplande projecten en beleid in
ontwikkeling
187 / 227

3 Bepaling van de kwantitatieve taakstelling wonen voor het
stedelijk gebied Halle
3.1
3.1.1

De taakstelling
Algemene werkwijze
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) heeft een taakstelling voorop gesteld tot op het
niveau van de provincies. Voor Vlaams-Brabant wordt verder gespecifieerd dat een 50/50verhouding tussen (gemeenten behorend tot het) stedelijk gebied (min. 50%) en (gemeenten
behorend tot het) buitengebied (max. 50%) moet doorwerken in het te voeren beleid. Deze
verhouding volgt uit de geregistreerde verhouding van het aantal gezinnen in 1992. Het
provinciale ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) geeft een doorrekening van de
taakstelling 1992-2007 voor Vlaams-Brabant tot op het niveau van de gemeenten. In eerste
instantie wordt nagegaan in hoeverre deze taakstelling in Halle is gerealiseerd. Mogelijks moet
een inhaalbeweging worden doorgerekend in het te voeren stedelijk gebied beleid.
In de voorgenomen herziening van het RSV wordt een nieuwe taakstelling voorop gesteld tot
op het niveau van de provincies voor de periode 2007-2012. Deze taakstelling is gebaseerd op
de gezinsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering. De verhouding 50/50 tussen
stedelijk gebied en buitengebied blijft gelden. Op provinciaal niveau is geen doorrekening tot op
het niveau van de gemeenten gebeurd. We stellen voor om de taakstelling voor Halle te
bepalen op basis van het aandeel van Halle in de totale taakstelling voor de periode 19922007, volgens de doorrekening in het RSVB. Deze methodiek werd ook gehanteerd in de
afbakeningsprocessen voor Diest, Aarschot en Tienen. Ondertussen zijn er in deze periode
(2007-2010) ook gezinnen bijgekomen in Halle.
Omdat de planperiode 2007-2012 nagenoeg voorbij is, wordt in het afbakeningsproces verder
in de toekomst gekeken. We hanteren een planperiode tot 2025. Als uitgangspunt hanteren we
de gezinsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering. De doorrekening tot op het
niveau van Halle hanteren we opnieuw het aandeel van Halle in de totale taakstelling voor de
periode 1992-2007 volgens de doorrekening in het RSVB.
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Omdat de taakstelling wordt berekend tot op het niveau van de gemeente, wordt deze ten slotte
opgedeeld naar een aandeel voor het stedelijk gebied en een aandeel voor het buitengebied.
Hiervoor hanteren we de verhouding in het aantal gezinnen op 1/1/1992, en dit volgens twee
hypotheses van afbakening van het stedelijk gebied en overeenkomstige groepering van
statistische sectoren.
3.1.2

Taakstelling 1992-2007
Het aandeel van Halle in de provinciale taakstelling bedraagt 3% volgens de toebedeling die in
het RSVB is gebeurd. De opgevangen woonbehoefte in deze periode (aantal bijgekomen
gezinnen en bijhorende frictieleegstand) bedraagt ca. 1.546 wat beduidend lager dan de
taakstelling van 1.980 bijkomende woongelegenheden. De woonbehoefte werd echter voor heel
Vlaanderen overschat in het RSV. In de planperiode zijn in heel Vlaanderen minder gezinnen
bijgekomen dan als taakstelling werd aangenomen. De eigenlijke taakstelling voor Halle wordt
herberekend vertrekkend vanuit het effectief aantal bijgekomen gezinnen in Vlaanderen. Dit
geeft als resultaat dat er 33 woongelegenheden (incl. frictieleegstand) minder zijn bijkomen dan
de gecorrigeerde taakstelling voor Halle in de periode 1992-2007 In principe moet er dus een
inhaalbeweging gebeuren om deze taakstelling als nog waar te maken.
stap 1: taakstelling 1992-2007

1992-2007

taakstelling Vlaam s-Brabant
1

taakstelling Vlaanderen volgens RSV (1997)

2

totale taakstelling provincie volgens RSV (1997)

3

aandeel provincie in taakstelling Vlaanderen

393.514

bron: RSV

65.919

bron: RSV

16,75%

(2)/(1)

taakstelling Halle
4

taakstelling Halle volgens RSVB

5

aandeel Halle in de provinciale taakstelling

1.980
3,00%

bron: RSVB
(4)/(2)

toetsing w erkelijkheid
6

effectief aantal bijgekomen gezinnen Halle (1/1/1992 - 1/1/2007)

1.501

bron: ADSEI*

7

opgevangen w oonbehoeften Halle (incl. frictieleegstand 3%)

1.546

(6)*1,03

correctie i.f.v. w erkelijke aangroei in Vlaanderen
8

effectief aantal bijgekomen gezinnen Vlaanderen

304.605

bron: ADSEI*

9

opgevangen w oonbehoeften Vlaanderen (incl frictieleegstand 3%)

313.743

(8)*1,03

10 op te vangen w oonbehoeften in Vlaams-Brabant
11 op te vangen w oonbehoeften in Halle

52.556

(9)*(3)

1.579

(10)*(5)

33

(11)-(7)

toetsing (gecorrigeerde) taaktstelling vs opgevangen behoeften
12 resterend op te vangen w oonbehoeften
* FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Bijlagen - Bepaling van de kwantitatieve taakstelling wonen voor het stedelijk gebied Halle

190 / 227

3.1.3

Taakstelling 2007-2012
In de tweede herziening van het RSV is een nieuwe taakstelling inzake bijkomende woningen
vooropgesteld en doorgerekend tot op het niveau van de provincies. De taakstelling is
gebaseerd op de gezinsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering. Er worden
twee prognosescenario‟s gehanteerd, één met een zwakke gezinsverdunning en één met een
sterke gezinsverdunning. Omdat (nog) geen verdere verdeling van de taakstelling tot op het
niveau van de gemeenten is gebeurd, bepalen we het aandeel van Halle in deze taakstelling
door toepassing van het aandeel dat Halle in de voorgaande planperiode werd toebedeeld.
stap 2a: taakstelling 2007-2012

2007-2012
zw ak*

sterk*

taakstelling Vlaam s-Brabant
13

taakstelling Vlaanderen volgens herziening RSV 2009 (incl. 3,25% frictieleegstand)

89.424

115.496

bron: RSV 2de herziening (voorlopig vastgesteld 2009)

14

totale taakstelling provincie volgens herziening RSV (2009)

13.323

15.807

bron: RSV 2de herziening (voorlopig vastgesteld 2009)

15

aandeel provincie in taakstelling Vlaanderen

14,90%

13,69%

400

475

(14)/(13)

taakstelling Halle
16

taakstelling Halle volgens aandeel verdeling RSVB

(14)*(5)

Omdat ondertussen al weer gezinnen zijn bijgekomen wordt berekend hoeveel de resterende
taakstelling bedraagt voor de periode 2010-2012 door het aantal gezinnen en overeenkomstige
frictieleegstand af te trekken van de taakstelling voor de volledige periode. Als frictieleegstand
wordt 3,25% gehanteerd die ook in de tweede herziening van het RSV is gebruikt.
stap 2b: invulling taakstelling 2007-2012 tot nog toe

2010-2012
zw ak*

sterk*

resterende taakstelling 2010-2012
17

taakstelling Halle volgens aandeel verdeling RSVB

400

475

(16)

18

bijgekomen gezinnen 2007-2010

339

339

bron: stadsbestuur Halle

50

125

(17)-((18)*1,0325)

taakstelling Halle
19

resterende taakstelling 2010-2012 (incl. frictieleegstand)
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3.1.4

Taakstelling 2012-2025
Voor de periode na 2012 vertrekken we van de gezinsprognoses van de studiedienst van de
20
Vlaamse regering op het niveau van de provincie Vlaams-Brabant. Het aantal bijkomende
gezinnen wordt verhoogd met een frictieleegstand van 3,25% om de woonbehoefte te kennen.
De doorrekening tot op het niveau van de gemeente Halle gebeurt a rato van het aandeel van
Halle in de taakstelling voor de periode 1992-2007 dat werd toegepast in het VSGB.
Deze oefening gebeurt voor de periode 2012-2020 (middellange termijn) en 2020-2025 (lange
termijn).
stap 3a: taakstelling 2012-2020

2012-2020
zw ak*

sterk*

prognose Vlaam s-Brabant
20

prognose aantal bijkomende gezinnen Vlaams-Brabant

17.106

18.679

bron: SVR**

21

prognose bijkomende w oonbehoeften (incl. frictieleegstand 3,25%)

17.662

19.286

(20)*1,0325

531

579

taakstelling Halle
22

taakstelling Halle volgens aandeel verdeling RSVB

(21)*(5)

* prognose volgens scenario's met zwakke gezinsverdunning resp. sterke gezinsverdunning
** studiedienst Vlaamse regering

stap 3b: taakstelling 2020-2025

2020-2025
zw ak*

sterk*

prognose Vlaam s-Brabant
23

prognose aantal bijkomende gezinnen Vlaams-Brabant

9.296

9.268

bron: SVR**

24

prognose bijkomende w oonbehoeften (incl. frictieleegstand 3,25%)

9.598

9.569

(23)*1,0325

288

287

taakstelling Halle
25

taakstelling Halle volgens aandeel verdeling RSVB

(24)*(5)

* prognose volgens scenario's met zwakke gezinsverdunning resp. sterke gezinsverdunning
** studiedienst Vlaamse regering

20

Prognoses gemaakt in 2004. Recent publiceerde de studiedienst nieuwe prognoses op vertrekkend van 2009.
Volgens de nieuwe prognoses zou de toename van het aantal gezinnen in de provincie Vlaams-Brabant sterker stijgen
tussen 2012 en 2020 (ca. 3.300 meer dan de eerdere prognose) en veel minder sterk stijgen in de periode 2020-2025
(ca. 2000 minder dan de eerdere prognose).
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3.1.5

Totale taakstelling Halle 2010-2025
De totale taakstelling voor Halle omvat dan de inhaalbeweging die nog moet worden gemaakt
om de (gecorrigeerde) taakstelling voor 1992-2207 voldoen, de restererende taakstelling voor
de periode 2007-2012 en de berekende woonbehoeften voor de planperiode 2012-2020 en
2020-2025.
Dit betekent dat de taakstelling voor 2010-2025 zich in een grootte-orde van 902 à 1.024
bijkomende woningen zal bevinden, al naargelang de gezinsverdunning zwak of sterk zal zijn in
de komende jaren.
taakstelling Halle

3.1.6

zw ak*

sterk*

83

157

(12)+(16)

taakstelling 2012-2020

531

579

(22)

28

taakstelling 2020-2025

288

287

(25)

29

totaal taakstelling 2007-2025

902

1.024

26

resterende taakstelling 2007-2012 incl. inhaalbew eging taakstelling periode 1992-2007

27

(26)+(27)+(28)

Minimale taakstelling 2010-2025 voor het stedelijk gebied
De totale taakstelling is berekend tot op het niveau van de gemeente. In het kader van het
afbakeningsproces wordt verder berekend hoeveel hiervan beleidsmatig moet worden
toebedeeld aan het stedelijke gebiedsdeel. Dit geeft immers – na confrontatie met het
bestaande aanbod – een idee in hoeverre en hoeveel bijkomend aanbod in het stedelijk gebied
moet worden voorzien.
De afbakening van het stedelijk gebied ligt nog niet vast. In het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan is een voorstel van een compacte stad opgenomen. In de startnota van het
afbakeningsproces wordt conceptmatig uitgegaan van een stedelijk weefsel met indringende
open ruimten. We noemen dit voor het gemak het scenario „vingerstad‟. Beide voorstellen
worden als hypothese van afbakening doorgerekend. Om de conceptmatige hypotheses van
afbakening te kunnen koppelen aan cijfergegevens, zijn ze vertaald in groepen van statistische
sectoren.
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hypothese afbakening cfr. GRS

hypothese afbakening cfr. ‘vingerstad’

De doorrekening gebeurt a rato van het aandeel gezinnen in het stedelijk gebiedsdeel in 1992.
Hiermee wordt aangesloten met de beleidsdoelstelling uit het RSV en de tweede herziening
van het RSV. Bij gebrek aan beleidskader voor de periode na 2012 wordt er nu vanuit gegaan
dat het aanbodbeleid dat dit beleid ook op langere termijn zal worden aangehouden.
Stedelijke taakstelling 2010-2025 bij hypothese afbakening cfr. GRS
stedelijke taakstelling Halle - hypothese afbakening cfr GRS

zw ak*

sterk*

67,42%

67,42%

30

aandeel huishoudens 1992 in hypothese afbakening stedelijk gebied

31

stedelijke taakstelling 2007-2012

56

106

(26)*(30)

32

stedelijke taakstelling 2012-2020

358

391

(27)*(30)

33

stedelijke taakstelling 2020-2025

194

194

(28)*(30)

34

totaal stedelijke taakstelling 2007-2025

609

691

(31)+(32)+(33)

bron: ADSEI - eigen verw erking
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Stedelijke taakstelling 2010-2025 bij hypothese afbakening cfr. model ‘vingerstad’
stedelijke taakstelling Halle - hypothese afbakening 'vingerstad'

3.1.7

zw ak*

sterk*

80,49%

80,49%

30

aandeel huishoudens 1992 in hypothese afbakening stedelijk gebied

31

stedelijke taakstelling 2007-2012

67

127

(26)*(30)

32

stedelijke taakstelling 2012-2020

427

466

(27)*(30)

33

stedelijke taakstelling 2020-2025

232

231

(28)*(30)

34

totaal stedelijke taakstelling 2007-2025

726

825

(31)+(32)+(33)

bron: ADSEI - eigen verw erking

Vergelijking van de taakstelling met prognoses tot op het niveau van de gemeente
Het Informatiecentrum Welzijn, Volksgezondheid & Gezin - Cultuur, Jeugd, Sport & Media
(WVG) publiceert gezinsprognoses tot op het niveau van gemeenten. Het zijn verfijningen van
de gezinsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering. Als we deze prognoses voor
de verschillende periodes op dezelfde manier doorrekenen naar een te verwachten
21
woonbehoeften in een stedelijk gebiedsdeel, bekomen we volgende resultaten.
Doorrekening prognose WVG tot stedelijke woonbehoeften 2010-2025 bij hypothese afbakening cfr.
GRS
vergelijking prognose SVR tot op niveau gem eenten

zw ak*

sterk*

prognose aantal bijkom ende gezinnen
35

prognose aantal bijkomende gezinnen 2007-2012

519

661

bron: Info WVG - CJSM**

36

rest prognose bijkomende gezinnen 2010-2012

180

322

(35)-(18)

37

prognose aantal bijkomende gezinnen 2012-2020

724

806

bron: Info WVG - CJSM**

38

prognose aantal bijkomende gezinnen 2020-2025

384

375

bron: Info WVG - CJSM**

39

prognose aantal bijkomende gezinnen 2007-2020

1.288

1.503

(36)+(37)+(38)

prognose bijkom ende stedelijke w oonbehoeften - hypothese afbakening GRS
40

prognose bijkomende stedelijke w oonbehoeften 2007-2012 (incl frictieleegstand)

125

224

(36)*1,0325*(30)

41

prognose bijkomende stedelijke w oonbehoeften 2012-2020 (incl frictieleegstand)

504

561

(37)*1,0325*(30)

42

prognose bijkomende stedelijke w oonbehoeften 2020-2025 (incl frictieleegstand)

267

261

(38)*1,0325*(30)

43

prognose bijkomende w oonbehoeften gezinnen 2007-2025 (incl frictieleegstand)

897

1.046

(40)+(41)+(42)

* prognose volgens scenario's met zwakke gezinsverdunning resp. sterke gezinsverdunning
** Informatiecentrum Welzijn, Volksgezondheid & Gezin - Cultuur, Jeugd, Sport & M edia

21

SVR heeft recent ook gezinsprognoses gepubliceerd tot op het niveau van de gemeenten. Deze geven voor Halle
806 bijkomende gezinnen in de periode 2012-2020 en 301 bijkomende gezinnen in de periode 2020-2025. Dit komt
nagenoeg overeen met de prognoses van WVG voor de eerste periode en ligt iets lager voor de tweede periode.
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Doorrekening prognose WVG tot stedelijke woonbehoeften 2010-2025 bij hypothese afbakening cfr.
model ‘vingerstad’
vergelijking prognose SVR tot op niveau gem eenten

zw ak*

sterk*

prognose aantal bijkom ende gezinnen
35

prognose aantal bijkomende gezinnen 2007-2012

519

661

bron: Info WVG - CJSM**

36

rest prognose bijkomende gezinnen 2010-2012

180

322

(35)-(18)

37

prognose aantal bijkomende gezinnen 2012-2020

724

806

bron: Info WVG - CJSM**

38

prognose aantal bijkomende gezinnen 2020-2025

384

375

bron: Info WVG - CJSM**

39

prognose aantal bijkomende gezinnen 2007-2020

1.288

1.503

(36)+(37)+(38)

prognose bijkom ende stedelijke w oonbehoeften - hypothese afbakening 'vingerstad'
40

prognose bijkomende stedelijke w oonbehoeften 2007-2012 (incl frictieleegstand)

150

268

(36)*1,0325*(30)

41

prognose bijkomende stedelijke w oonbehoeften 2012-2020 (incl frictieleegstand)

602

670

(37)*1,0325*(30)

42

prognose bijkomende stedelijke w oonbehoeften 2020-2025 (incl frictieleegstand)

319

312

(38)*1,0325*(30)

43

prognose bijkomende w oonbehoeften gezinnen 2007-2025 (incl frictieleegstand)

1.070

1.249

(40)+(41)+(42)

* prognose volgens scenario's met zwakke gezinsverdunning resp. sterke gezinsverdunning
** Informatiecentrum Welzijn, Volksgezondheid & Gezin - Cultuur, Jeugd, Sport & M edia

3.1.8

Conclusies m.b.t. de taakstelling voor het stedelijk gebied
De berekende taakstelling van het stedelijk gebied is afhankelijk van het gekozen
prognosescenario (sterke of zwakke gezinsverdunning) en de gekozen afbakeningshypothese
van het stedelijk gebied (overeenkomstig het voorstel in het GRS of overeenkomstig het
„vingerstad‟-model). Volgens de rekenresultaten zou de taakstelling zich moeten situeren in de
grootte-orde van 600 tot 850 bijkomende woongelegenheden voor de periode 2010-2025.
Deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan de beschikbare prognosecijfers op het niveau van
gemeenten. Als we deze cijfers doorrekenen tot op het niveau van een stedelijk gebiedsdeel,
worden stedelijke woonbehoeften ingeschat van 900 tot 1.250 bijkomende woongelegenheden
in de periode 2010-2025.
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3.2
3.2.1

Beschikbaar en gepland aanbod in Halle
Algemene werkwijze
In hoeverre bijkomend aanbod moet worden voorzien om de stedelijke taakstelling op te
vangen, hangt natuurlijk af van het aanbod dat reeds bestaat en potentieel ook bewoonbaar zal
worden in de periode 2010 – 2025.
Dit beschikbaar aanbod omvat:
- onbebouwde percelen langs uitgeruste weg die in principe voor woonbebouwing in
aanmerking komen en tijdens de planperiode op de markt worden gebracht of worden
bebouwd
- de (min of meer) ingesloten gebieden die in aanmerking komen voor ontwikkeling volgens
het GRS en de (andere) stedelijke ontwikkelingsprojecten die in het gemeentelijk
structuurplan zijn aangegeven.

3.2.2

Onbebouwde percelen langs uitgeruste weg
De inschatting van het bestaande aanbod aan bouwmogelijkheden op onbebouwde percelen
langs uitgeruste weg vertrekt vanuit het register van onbebouwde percelen van stad Halle
(toestand 30/10/2010). Dit register geeft het aantal percelen, de breedte langs de weg en de
bebouwingsmogelijk (open, halfopen, gesloten, appartementen of “nog te bepalen”).
Het register geeft het aantal onbebouwde kadastrale percelen doch geen inschatting van het
aantal bijkomende woningen die hierop kunnen worden voorzien. Niet alle geïnventariseerde
percelen liggen aansluitend aan de weg, maar kunnen mogelijks wel via voorliggende percelen
worden ontsloten en dus worden ontwikkeld voor nieuwe woonprojecten. Brede percelen langs
de weg kunnen in de toekomst worden verkaveld in meerdere loten. Het potentieel aantal
bijkomende woongelegenheden moet dus worden ingeschat. Voor deze studie is een
theoretische benadering gehanteerd.
Het potentieel aanbod in heel de gemeente omvat in eerste instantie het aantal
geïnventariseerde percelen. Een aantal (heel wat) percelen zijn niet meegerekend:
- percelen die niet aansluiten aan een uitgeruste weg zijn niet meegerekend; dit om
dubbeltellingen te voorkomen met de ingesloten gebieden die in aanmerking komen voor
ontwikkeling volgens het GRS
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-

percelen die smaller zijn dan 6m en niet aansluiten op andere onbebouwde percelen zijn
niet meegerekend; omdat deze te smal worden beschouwd voor bebouwing.

in tweede instantie is berekend hoeveel bijkomende bouwmogelijkheden kunnen worden
gecreëerd door verdere verkaveling van brede percelen langs uitgeruste weg. Dit is gebeurd
met volgende rekenregels:
- bij percelen voor open bebouwing wordt de perceelsbreedte gedeeld door 15m om het
aantal bouwmogelijkheden te kennen, bij halfopen bebouwing wordt 10m per lot gerekend,
bij gesloten bebouwing 6m per lot
- bij percelen voor appartementen wordt de breedte gedeeld door 6m om het aantal
appartementen per laag te rekenen en worden 3 bouwlagen verondersteld
- bij percelen waar de bouwmogelijkheid nog te bepalen is, wordt uitgegaan van ruimte voor
halfopen bebouwing aan de rand en gesloten bebouwing over de resterende
perceelsbreedte
- de rekenresultaten worden tot op de eenheid naar beneden afgerond.
voorraad
2010
a
b
c

onbebouw de percelen
aantal onbebouw de percelen langs uitgeruste w eg
aantal bijkomende bouw mogelijkheden langs uitgeruste w eg bij verkaveling
totaal aantal onbebouw de percelen langs uitgeruste w eg

1250
535
1785

We kunnen veronderstellen dat deze methode eerder een onderschatting inhoudt van het
potentieel aan bouwmogelijkheden, omdat verdichtingsmogelijkheden op achterliggende
gronden niet zijn meegerekend. De totale oppervlakte van dergelijke percelen bedraag bijna
84ha. Een deel hiervan zal weliswaar zijn ingecalculeerd als ingesloten gebieden die in
aanmerking komen voor ontwikkeling volgens het GRS.
Aangezien het register aangeeft in welke statistische sector het perceel zich bevindt, kan
worden nagegaan hoeveel van de berekende bouwmogelijkheden zich in het stedelijk gebied
bevinden. Hierbij wordt opnieuw teruggevallen op twee hypotheses van afbakening: het
afbakeningsvoorstel volgens het GRS en een afbakening volgens het concept „vingerstad‟ dat
in de startnota van het afbakeningsproces wordt voorgesteld.
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voorraad
2010
w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied cfr GRS
aantal onbebouw de percelen langs uitgeruste w eg
aantal bijkomende bouw mogelijkheden langs uitgeruste w eg bij verkaveling
totaal aantal onbebouw de percelen langs uitgeruste w eg
w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied als 'vingerstad'
aantal onbebouw de percelen langs uitgeruste w eg
aantal bijkomende bouw mogelijkheden langs uitgeruste w eg bij verkaveling
totaal aantal onbebouw de percelen langs uitgeruste w eg

d
e
f
g
h
i

1156

1318

Niet alle bouwmogelijkheden zullen binnen de planperiode worden gerealiseerd. Slechts een
deel van de onbebouwde percelen zal op de markt komen of worden bebouwd. Er wordt
aangenomen dat ca. 30% per 10 jaar, of 3% per jaar, op de markt komt.
voorraad
op de markt
aanbod op de markt 2012-2025
2010
2010-2012 2012-2020 2020-2025 2010-2025
percelen langs uitgeruste w eg op de markt (30% per 10 jaar)
j
w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied cfr GRS
1156
69
277
173
520

(f)*2*0,03+(f)*8*0,03+(f)*5*0,03

k

(i)*2*0,03+(i)*8*0,03+(i)*5*0,03

w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied als 'vingerstad'

1318

79

316

198

593
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3.2.3

Te ontwikkelen inbreidingsgebieden en andere stedelijke ontwikkelingsprojecten
Bijkomende bouwmogelijkheden door inbreidingsprojecten en andere stedelijke
ontwikkelingsprojecten worden ook als toekomstig aanbod beschouwd. Deze zijn
geïnventariseerd op basis van het GRS. Als mogelijke inbreidingsgebieden zijn de gebieden
overgenomen die op kaart 4 van het richtinggevend deel van het GRS als te ontwikkelen
projectgebieden zijn aangegeven. Gebieden die rood (suggestie om als reserve te houden) en
paars (te herbestemmen) zijn aangegeven, werden niet ingecalculeerd.
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De bouwmogelijkheden en timing werd geactualiseerd op basis van bijkomende gegevens
aangeleverd door de stedelijke diensten (bijvoorbeeld op basis van vergunningen, BPA‟s). Op
basis van hun ligging kan dit aanbod ook worden gekoppeld aan de twee hypotheses van
afbakening.
voorraad

op de markt

2010

2010-2012 2012-2020 2020-2025 2010-2025

voorzien aantal w oningen in te ontw ikkelen inbreidingsgebieden (GRS)
W2

17

W3

105

105

105

W4

29

29

29

W6

0

0

W8

23

W9

63

W10

151

151

151

W11

11

11

11

W12

7

7

7

GRS: prioritair - op heden geen initiatief

W13

16

16

16

GRS: prioritair - op heden geen initiatief

W14

111

111

111

W15

20

20

20

project in ontw ikkeling

W16+WU4

74

74

74

project in ontw ikkeling

W19

17

17

17

verkaveling vergund en in uitvoering

W25

13

13

13

GRS: voorzien middellange termijn - nog geen initiatief

WLK1

30

30

30

GRS: voorzien op middellange termijn

WLK 4

0

0

0

GRS: voorzien op middellange termijn - buffer Colruyt

11
262
4
25
10
9
24
334

11
698
4
25
10
9
24
770

GRS: voorzien middellange termijn - nog geen initiatief

33
78
357

89
96
300
0
33
103
621

in aanbouw
RUP Parklaan-Zenne-Vondel in opmaak
gronden verw orven - ontw ikkelingsplan goegekeurd
gerealiseerd (77 w oongelegenheden)
op heden geen initiatief
BPA goedgekeurd (gemiddelde v. min en max inschatting)

60
60

60
60

WP1

17

0
23

63

11
l
subtotaal in hypothese afbakening stedelijk gebied cfr GRS
698
419
W17
4
W18
25
W20
10
W22
9
W23
24
m subtotaal in hypothese afbakening stedelijk gebied 'vingerstad'
770
419
voorzien aantal w oningen in andere stedelijke ontw ikkelingsprojecten (GRS)
t Parkske
89
89
Arkenvest
96
Nederhem
385
150
PCB Vandenpeereboomstraat
0
0
E Ysayelaan (deel herbestemming recreatiegebied in Sint-Rochus)
33
verhogen aantal bouw lagen BPA Stroppen
103
25
n subtotaal aanbod in andere stedelijke ontw ikkelingsprojecten
706
264
voorzien aantal w oningen in andere randstedelijke ontw ikkelingsprojecten (GRS)
Kindersana
60
o subtotaal bijkomend aanbod in randstedelijke projecten
60
0

17

96
150

kloostertuin
2 blokken in aanbouw (64 w n), derde blok vergund (41
w n)
GRS: prioritair - aanbod kan aanzienlijk meer zijn (tot x4) overdracht gronden in voorbereiding
verkaveling goedgekeurd en bebouw d (16 kavels)

23

GRS: prioritair - op heden geen initiatief

63

vergunning voor 63 w oongelegenheden afgeleverd
GRS: prioritair - verw erving gronden door Haviland loopt
GRS: voorzien middellange termijn - nog geen initiatief

vergund (45 loten en 46 appartementen)

GRS: lange termijn - op heden geen initiatief
GRS: lange termijn
GRS: korte termijn - op heden geen initiatief
verkavelingsproject in ontw ikkeling
GRS: lange termijn - op heden geen initiatief
incl (l)

GRS: prioritair - overleg met onroerend erfgoed loopt
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3.2.4

Beschikbaar aanbod in de periode 2010 - 2025
Het geheel van onbebouwde percelen op de markt, inbreidingsgebieden en stedelijke
ontwikkelingsprojecten geeft een aanbod van ca. 1800 tot 2.030 bijkomende
woonmogelijkheden in het stedelijk gebied in de periode 2010 – 2025.
voorraad
op de markt
aanbod in stedelijk gebied op de m arkt 2012-2025
2010
2010-2012 2012-2020 2020-2025 2010-2025
percelen langs uitgeruste w eg op de m arkt (30% per 10 jaar)
j
w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied cfr GRS
1156
69
277
173
520

(f)*2*0,03+(f)*8*0,03+(f)*5*0,03

k

593

(i)*2*0,03+(i)*8*0,03+(i)*5*0,03

262
334

698
770

incl (l)

357

621

60

60

l
m
n
o
p
q

3.3

w aarvan in hypothese afbakening stedelijk gebied als 'vingerstad'

1318

79

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

316

896
1067

198

173
198

1822
2027

(j)+(l)+(n)
(k)+(m)+(n)+(o)

Conclusies voor het te voeren stedelijk gebied beleid
Uit de toetsing van de taakstelling t.o.v. het aanbod blijkt dat er een aanzienlijk overaanbod is in
het stedelijk gebied. Zelfs bij toetsing aan de behoefteprognoses die aanzienlijk hoger liggen,
blijkt dat er een aanzienlijk overaanbod is. Het berekende aanbod dat voor 2020 op de markt
komt en wordt ontwikkeld is ruim voldoende om de taakstelling en behoeften tot 2025 op te
vangen en kan/zal dus geleidelijker worden ontwikkeld.
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toetsing berekende stedelijke taakstelling en aanbod
2010-2012 2012-2020 2020-2025 2010-2025
w oonbehoeften
taakstelling bij zw akke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
56
358
194
609
taakstelling bij sterke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
106
391
194
691
taakstelling bij zw akke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
67
427
232
726
taakstelling bij sterke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
127
466
231
825
aanbod in stedelijk gebied
afbakening cfr GRS
752
896
173
1822
afbakening als vingerstad
762
1067
198
2027
tekort (+) of overaanbod (-)
bij zw akke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
-697
-539
21
-1214
bij sterke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
-646
-506
20
-1132
bij zw akke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
-695
-640
34
-1301
bij sterke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
-635
-601
34
-1203

toetsing stedelijk aandeel behoefteprognose en aanbod
2010-2012 2012-2020 2020-2025 2010-2025
w oonbehoeften
behoefte bij zw akke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
125
504
267
897
behoefte bij sterke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
224
561
261
1046
behoefte bij zw akke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
150
602
319
1070
behoefte bij sterke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
268
670
312
1249
aanbod in stedelijk gebied
afbakening cfr GRS
752
896
173
1822
afbakening als vingerstad
762
1067
198
2027
tekort (+) of overaanbod (-)
bij zw akke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
-627
-392
94
-926
bij sterke gezinsverdunning en afbakening cfr GRS
-528
-335
88
-776
bij zw akke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
-612
-466
121
-957
bij sterke gezinsverdunning en afbakening als vingerstad
-494
-397
114
-778
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4 Inventarisatie van het bestaande aanbod aan on(der)benutte
bedrijventerreinen
In volgende tabel wordt een overzicht gegeven per terrein. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen:
- onbenutte percelen in eigendom van aanpalende bedrijven en beschouwd als strategische
reserve van die bedrijven
- direct vermarktbare percelen en bijkomend aanbod door nieuwe projecten in ontwikkeling
- problematische onbenutte percelen die moeilijk vermarktbaar zijn omwille van
ontsluitingsproblemen, door private of publiek rechterlijke problemen enzovoort
Het betreft een inschatting van de oppervlakte op basis van verschillende bronnen en een
22
momentopname . De gegevens geven wel een idee van de omvang, maar volledige
correctheid kan niet worden gegarandeerd.

22

Agregatie van gegevens uit de inventaris AO (januari 2009), het verslag van POM Vlaams-Brabant betreffende
activering onbenutte bedrijfspercelen, de cijfers uit het GRS en de verschillende BPA‟s.
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1

3

2

4
10
5
11
6
12
7
8
9

13
16
14
17
15
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1. Stroppen (BPA)

strategische reserve

opp.

direct vermarktbaar
aanbod en aanbod door
nieuwe projecten

perceel van Kraftsfood

4,73 ha

bestemd in BPA in functie
van containerpark en
stadsmagazijnen ca. 3 ha

opp.

problematische percelen

opp

vrijkomende huidige site
wordt niet als
bedrijventerrein
herontwikkeld
2. Roggemanskaai (BPA‟s)

twee kleine percelen in
noorden totaal 1,06 ha
voor herlocalisatie
brandweer

vrijkomende huidige site
brandweer wordt niet als
bedrijventerrein
herontwikkeld

2,8 ha

twee bijkomende percelen
voorzien in BPA Nederhem
3. Jacqminstraat/Belgacom (gewestplan)

herbestemd tot woongebied

4. Grote Weide (planologisch attest)

ingenomen door grootschalige detailhandel, bestemming wordt herzien in RUP Grote Weide

5. Bergensesteenweg Colruyt
(gewestplan)

6. Suikerkaai Oost (gewestplan)

onderdeel van gemengd
stadproject ‟t Parkske bijkomende ruimte voor
detailhandel

2.300m²

aanpalend stadsproject
Arkenvest – bijkomende
ruimte voor detailhandel

12.500m²

oppervlakte van 2,15 ha
nooit in gebruik genomen
(te klein, niet ontsloten,
natuur) en niet geschikt
voor bedrijvigheid
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strategische reserve

7. Suikerkaai West (gewestplan)

volledig ingenomen

8. Bergensesteenweg Noord
(gewestplan)

perceel in eigendom van
aanpalend bedrijf

9. Hellebroek (PRUP)

volledig ingenomen (Colruyt)

opp.

volledig ingenomen

12. Dassenveld (BPA)

volledig ingenomen

13. Lembeek-Noord (BPA)

perceel in eigendom van
Pacamine & Papyrus

14. Lembeek-Zuid strip langs N6 (BPA)

eigendom bedrijf

opp.

0,60 ha

10. Wilgenveld (BPA)

11. Druco (BPA)

direct vermarktbaar
aanbod en aanbod door
nieuwe projecten

7,63 ha

0,56 ha

uitbreiding voor kantoren
(Colruyt) voorzien in RUP in
opmaak

30.000m²

vrijliggend ontsloten perceel

0,43 ha

enkele vrijliggende percelen
waarvan de oppervlakte
moeilijk te bepalen is

problematische percelen

opp

onbenutte percelen
achterliggend aan
kleinhandelszaken N6 en
woningen N7, maar
moeilijk ontsluitbaar

0,96 ha

in eigendom W&Z met
verplichting tot
watergebonden activiteiten

7,51 ha

niet-realistische ontsluiting

2,3 ha

?
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strategische reserve

15. Lembeek-Zuid (BPA)

reserveperceel voorliggend
aan Luhns (in faling)

opp.

direct vermarktbaar
aanbod en aanbod door
nieuwe projecten

opp.

0,64 ha

problematische percelen

bedrijfsperceel Luhns
(in faling) met
saneringsproblematiek

16 A. Puesstraat

ingenomen door woningen

17 Dehandschutter Lembeek (PRUP)

volledig ingenomen (met uitbreidingsmogelijkheid cfr. planologisch attest),

opp

2,9 ha

perceel van W&Z met
verplichting tot
watergebonden activiteiten

1,64 ha

twee bedrijfspercelen met
erfdienstbaarheid t.b.v.
aquafin (uitgevoerd,
waardoor
erfdienstbaarheid concreet
bepaald en beperkt kan
worden)

1,71 ha

daarnaast nog 7,8 ha momenteel bestemd als ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied
totaal potentieel aanbod (afgerond)

bedrijven

14 ha

bedrijven

3 ha

kleinhandel

15.000m²

kantoren

30.000m²

bedrijven
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5 Tot nog toe onderzochte en niet weerhouden alternatieven
voor het project A8
5.1

Niet weerhouden alternatieven voor aanpassing knooppunt R0xA8
In het kader van de studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van N203a tot
volwaardige hoofdweg zijn zeven oplossingsvarianten onderzocht om het verkeer vlotter en
veiliger af te wikkelen op het bestaande knooppunt R0xA8, mits aanpassing van het knooppunt.
De onderzochte varianten worden op de volgende figuur samengevat. De A-reeks kan worden
beschouwd als een optimalisering van de doorstroming met relatief kleine infrastructurele
maatregelen. De B-reeks houdt dan een optimalisering van de doorstroming en de bochtstralen
in, maar waarbij de aansluitingen van en naar de binnenring zich nog aan de oostzijde van de
R0 bevinden (bochtstralen bijgevolg nog niet optimaal). Ook de C-reeks betekent een
optimalisering van de doorstroming maar hier wordt nu ook de bochtstralen volledig conform
een snelheidsregime van 70km/u uitgevoerd. De hoogste nummers bij elke reeks zijn telkens
het eindbeeld, maar eerdere varianten kunnen als al dan niet tijdelijke compromis oplossing ook
hun nut hebben.
Alle varianten werden op verkeerskundig vlak en qua landschappelijke impact beoordeeld (zie
23
tabel) . Dit heeft geleid tot een duidelijke voorkeur voor variant C1 als te weerhouden variant.

23

bron: Team A8, Omvorming van de N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle – voorontwerp fase 1, mei 2009
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variant

A1

verkeerskundig

landschappelijk

boordeling +

beoordeling ++

vlotte doorstroming richting Brussel (mits aanpassing R0 binnenring)

beperkte impact op het omliggend landschap
verbreding van de infrastructuren is een aantasting van de waardevolle buffer

A2

beoordeling ++

beoordeling +

vlotte doorstroming richting Brussel en komende van Brussel en Wallonië

verdwijnen van de buffer aan de Landingsbaan, hierdoor is ook de snelweg meer zichtbaar
de verbreding van de infrastructuren aan de Landingsbaan is een verbreding van de (ecologische) barrière

B1

beoordeling +

beoordeling +

vlotte doorstroming richting Brussel

verdwijnen van de buffer aan de Landingsbaan, hierdoor is ook de snelweg meer zichtbaar

verbetering bochtstraal uit Wallonië

buiten de knoop is de impact van de nieuwe afrit naar de Landingsbaan groter door meer versnippering
van het omliggende landschap
intern vereenvoudigen van de knoop heeft geen impact op het landschap

B2

beoordeling ++

beoordeling ++++

vlotte doorstroming richting Brussel

verdwijnen van de buffer aan de Landingsbaan, hierdoor is ook de snelweg meer zichtbaar

verbetering bochtstraal naar Brussel en uit Wallonië

ingrijpende infrastructuren verdwijnen
de impact van de versnippering wordt maximaal gecompenseerd door een nieuwe compacte knoop
hierdoor is meer ruimte voor versterking van de waardevolle buffer

B3

beoordeling +++

beoordeling ++

vlotte doorstroming richting Brussel en komende van Brussel en Wallonië

verdubbeling van de infrastructurenbundel aan de Landingsbaan

verbetering bochtstraal naar Brussel en uit Wallonië

barrière is maximaal, waardoor een aanzienlijk deel van de open ruimte wordt aangesneden
ingrijpende infrastructuren verdwijnen

C1

beoordeling ++

beoordeling +++

vlotte doorstroming richting Brussel

beperkte landschappelijke impact

optimalisering bochtstraal naar Brussel

bijkomende infrastructuren situeren zich intern in de knoop
beperkte versterking van de buffer door het verdwijnen van infrastructuren, maar de interne versnippering
neemt toe

C2

beoordeling ++++

beoordeling +++++

vlotte doorstroming richting Brussel en komende van Brussel en Wallonië

minimale infrastructuur = minimale impact

optimalisering bochtstraal naar Brussel en uit Wallonië

maximaal versterken van de oostelijke buffer
verbreding aan de Landingsbaan is beperkt
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5.2

Niet weerhouden alternatieven voor afschaffing lokale kruispunten en
intunneling van het gedeelte ter hoogte van Sint-Rochus
24

In de loop van de verschillende studieprocessen werden diverse voorstellen uitgewerkt voor
het aanpakken van A8 (N203a) tussen het kanaal en Landingsbaan. In elk van de voorstellen is
sprake van een (gedeeltelijke) intunneling van dit segment van A8. De verschillen situeren zich
op het vlak van de lengte van de tunnel, het al dan niet aansluiten van Nijvelsesteenweg op A8
en het al dan niet aanpassen van het knooppunt A8xLandingsbaan. De beschrijving van de
opeenvolgende voorstellen is chronologisch opgelijst in onderstaand overzicht, verschilpunten
t.o.v. van het voorgaande voorstel zijn in vet gemarkeerd.
streefbeeld A8 (ontwerp 2006)
-

aangepaste knoop A8xLandingsbaan verzamelt het verkeer van de wijken St. Rochus en Essenbeek

-

de knoop A8xLandingsbaan wordt ongelijkvloers opgelost als een (verhoogde) rotonde, waarbij Landingsbaan
wordt verhoogd ten opzichte van het maaiveld en A8 wordt verdiept

-

tussen de Duez-Driepikkelstraat tot voorbij Halleweg ligt A8 in een tunnel,

-

vanuit de tunnel worden in- en uitvoegstroken voorzien om de uitwisseling vanuit Halle naar en van de rijrichting
Edingen mogelijk te maken

-

op het tunneldak ligt een lokale weg tussen Nijvelsesteenweg en Halleweg die Nijvelsestwg en Halleweg met de
knoop A8xLandingsbaan verbindt voor A8-gebonden verkeer vanuit Essenbeek en een deel van Sint-Rochus

-

tussen Rodenemweg en de tunnel situeert A8 zich op maaiveldniveau, met geluidwerende voorzieningen ter
hoogte van de bebouwing (geluidsbermen of transparante constructies)

-

Rodenemweg wordt iets verlaagd en A8 wordt met een transparante constructie over de Rodenemweg geleid
indien de A8-brug over het kanaal wordt aangepast, indien de brug niet wordt aangepast wordt een
voetgangerstunnel onder A8 voorzien in het verlengde van Rodenemweg en wordt het lokale verkeer tussen
Sint-Rochus en Rodenem omgeleid via Kanaalstraat – Ijzerenwegstraat (langs kanaal).

24

Streefbeeld voor A8 (ontwerp, Libost Groep, 2006), Wegwerken gevaarlijke punten op N203a aan de Rodenemweg
en Nijvelsesteenweg te Halle (schetsontwerp, TV3V, 2007) en Studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van
N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle (voorontwerp, Team A8, 2010)
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wegwerken gevaarlijke punten N203a (schetsontwerp 2007)
-

knoop A8xLandingsbaan blijft behouden

-

tussen de Duez-Driepikkelstraat tot voorbij Halleweg ligt A8 in een tunnel

-

verkeer van/naar Wallonië en Nijveslsteenweg wordt voor de tunnelmond aan Driepikkel-Duezstraat op
maaiveldniveau naar het kruispunt met Nijvelsesteenweg geleid

-

op het tunneldak tussen Nijvelsesteenweg en Halleweg ligt een keerlus en dalende zijwegen die verkeer van
Nijvelsesteenweg, Halleweg en verkeer van Landingsbaan richting Brussel in de tunnel stuurt

-

tussen Rodenemweg en de tunnel situeert A8 zich in een open sleuf

-

Rodenemweg wordt met een brug over deze sleuf doorgetrokken

-

knoop A8xLandingsbaan blijft behouden

-

tussen de Duez-Driepikkelstraat tot voorbij Halleweg ligt A8 in een tunnel

-

verkeer van/naar Wallonië en Nijveslsteenweg wordt voor de tunnelmond aan Driepikkel-Duezstraat op

ontwerp omvorming N203a tot hoofdweg - 1ste voorontwerp

maaiveldniveau naar het kruispunt met Nijvelsesteenweg geleid
-

het kruispunt Nijvelsesteenweg wordt uitgerust als rondpunt op maaiveldniveau, en doet ook dienst als
keerpunt voor verkeer van Landingsbaan richting Brussel, vanuit dit punt sturen dalende zijwegen verkeer van
Nijvelsesteenweg, Halleweg en verkeer van Landingsbaan richting Brussel in de tunnel

-

tussen Rodenemweg en de tunnel situeert A8 zich in een open sleuf

-

Rodenemweg wordt met een brug over deze sleuf doorgetrokken
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ontwerp omvorming N203a tot hoofdweg – 2de voorontwerp
-

knoop A8xLandingsbaan blijft behouden

-

van voor Rodenemweg tot voorbij Halleweg ligt A8 in een tunnel

-

verkeer van/naar Wallonië en Nijveslsteenweg wordt via stijgende zijwegen vanuit de tunnel naar het
kruispunt met Nijvelsesteenweg geleid

-

het kruispunt Nijvelsesteenweg wordt uitgerust als rondpunt op maaiveldniveau, en doet ook dienst als keerpunt
voor verkeer van Landingsbaan richting Brussel, vanuit dit punt sturen dalende zijwegen verkeer van
Nijvelsesteenweg, Halleweg en verkeer van Landingsbaan richting Brussel in de tunnel

-

tussen Rodenemweg en de tunnel situeert A8 zich ook in de tunnel

-

Rodenemweg kan op maaiveldniveau over het tunneldek worden doorgetrokken
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5.3

Niet weerhouden alternatieven voor een nieuwe zuidelijke toegang
In het kader van streefbeeld voor A8 (Libost Groep, 2006) werden verschillende varianten
onderzocht om de gevaarlijke en onvolledige aansluitingen van respectievelijk N6 en N7 op A8
aan te passen. Elk van de varianten werd verkeerskundig geëvalueerd bij de opstart van de
25
studieopdracht voor het ontwerp van de aanpassing van N302a tot volwaardige hoofdweg.
1a. “Volwaardige” knoop A8 – N6 Variant 1
De N6 blijft aangesloten op N203a zoals in de huidige toestand (enkel van en naar Brussel). De afrit komende van
Brussel wordt wel samengenomen ten westen van de N6. Op de N6 is er dan zowel een rechts- als
linksafslagmogelijkheid.
Dit voorstel houdt een verbreding van de brug over het kanaal in, om op die manier de nodige rijstroken en
invoegstroken voor een hoofdweg te kunnen verwezenlijken en is om die reden erg moeilijk te verwezenlijken.
Dit voorstel houdt ook geen verandering in voor het verkeer van of naar Wallonië.

1b.“Volwaardige” knoop A8 – N6 Variant 2
Als alternatief werd de oprit richting Brussel verlegd naar het westen toe waardoor deze ook kon gecombineerd
worden met een afrit vanuit Wallonië. Dit voorstel heeft het voordeel dat de huidige viaduct over het kanaal kan
behouden blijven, maar houdt een nog kortere opeenvolging van op- en afritten in tussen N7 en N6. Dit voorstel
moet daarom samen met een uitwerking voor de aansluiting van de N7 bekeken worden.

25

bron: Team A8, Omvorming van de N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle – voorontwerp fase 1, mei 2009
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2. Verleggen van de knoop A8 – N6 naar N7
In de voorstel wordt de N6 niet langer rechtstreeks aangekoppeld op de A8 maar wordt deze gekoppeld met de
aansluiting van de N7 op de A8. Op die manier wordt vermeden dat beide op- en afrittencomplexen (te) dicht bij
elkaar zouden aansluiten.
Hiertoe wordt dan een nieuwe verbindingsweg voorzien ten zuiden van de A8, een gebied dat destijds als door de
provincie Vlaams-Brabant geselecteerd was als zoekzone voor regionale bedrijvigheid. Momenteel is dit evenwel
nog open landschap en intussen wordt die optie van de provincie niet langer onderzocht.
Grootste nadeel van dit scenario is dat de infrastructuur op de N7 ontoereikend bleek om al het extra verkeer op te
vangen.

3. Verleggen van de knoop A8 – N6 naar knoop Hondzocht
Dit voorstel geldt als bijkomende ondersteuning van het vorige scenario: om de N7 te ontlasten kan een nieuwe
verbindingsweg ten zuiden van Lembeek een directere aansluiting mogelijk maken met de A8. Gecombineerd met
een vlottere doorstroming op die A8 kan dat vervolgens leiden tot een aantrekkelijk alternatief voor verkeer van en
naar Lembeek.
Deze optie is intussen ook opgenomen in de mobiliteitsplannen van Halle en Tubeke, waarvoor het ook een nut zou
hebben ter ontsluiting van de bedrijvenzones in Clabecq.

4. 2 x 1/2 knoop
Op de N7 te ontlasten, wordt de aansluiting met de A8 verspreid over zowel de N6 als de N7. De op- en afritten
richting Brussel sluiten aan op de N6, deze richting Wallonië op de N7. Dit voorstel heeft als belangrijkste voordeel
dat de verkeersafwikkeling relatief vlot kan verlopen, maar houdt opnieuw een aanpassing van de huidige viaduct op
het kanaal in, een maatregel die eerder als erg moeilijk werd beschouwd. Bovendien doorsnijdt de nieuw aan te
leggen verbindingsweg tussen N6 en N7 relatief veel open ruimte. Door de grote ruimtelijke scheiding van de op- en
afritten wordt de leesbaarheid van het knooppunt daarenboven ook erg verzwaard.
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5. Eén knoop ten zuiden van Halle
Een aantal alternatieven focussen zich dan op een concentratie van de op- en afrit tussen N6 en N7, met
verbindingswegen naar elk van deze gewestwegen. Dit voorstel beantwoordt aan de vraag naar duidelijkheid en
eenvormigheid: er ontstaat één symmetrisch aansluitingspunt voor “Halle-Zuid”. Ook de doorstroming verloopt vlot
mits voldoende capaciteit te voorzien op de op- en afritten.
De praktische haalbaarheid is evenwel een minpunt: ten noorden van de op- en afritten bevindt zich een
geaccidenteerd terrein, overigens bebouwd door de firma Colruyt (en recent overigens nog uitgebreid met de nieuwe
gebouwen op Hellebroek). Ten zuiden wordt opnieuw de open ruimte doorsneden, hetgeen sinds het wegvallen van
de optie om op die plaats een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen, een struikelblok is.

6. Eén knoop met verbinding Dassenveld, ten noorden A8
Dit is bijna hetzelfde als het vorige, maar nu wordt de open ruimte ten zuiden niet langer doorsneden. De verbinding
met de N7 gebeurt in dit plan ter hoogte van de rotonde aan Dassenveld, die dan op zijn beurt een vrij vlotte toegang
tot het hoofdwegennet krijgt. De aansluiting van Dassenveld quasi rechtstreekse aan het hoofdwegennet heeft een
gunstige invloed op de verkeersafwikkeling.
De ligging van het op- en afrittencomplex en de aansluiting met de N7 is momenteel evenwel niet langer haalbaar
door de recente ontwikkelingen op de site Hellebroek.

7. Eén knoop met verbinding Dassenveld, ten zuiden A8
In plaats van een ontsluiting “doorheen” de site Hellebroek wordt nu een alternatief tracé ten zuiden van de A8
voorgesteld. De ligging van het op- en afrittencomplex blijft omwille van de nabijheid van de site Hellebroek een
probleem.
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8. Eén knoop ten westen van Dassenveld
Dit voorstel houdt in dat de op- en afritten worden verschoven ten westen van Dassenveld. Een nieuwe aansluiting
naar de N7 behoudt alle rijrichtingen en een directe aansluiting van Dassenveld op de op- en afritten zorgt voor een
ontlasting van de N7.
De verbinding vanaf de N6 vormt evenwel nog een probleem en door een te grote concentratie van verkeersstromen
op een kort stuk van de N7 treden er congestieproblemen op.

9. Eén knoop met bijkomende ontsluiting Dassenveld
De uiteindelijke keuze van het streefbeeld is een inpassing van de op- en afritten tussen N6 en N7, met ontsluiting
naar elk van beide gewestwegen. Bijkomend wordt een extra verbinding voorzien naar Dassenveld en naar het nog
te ontwikkelen gebied voor regionale bedrijvigheid (maar deze laatste piste is intussen verlaten). Dit biedt de beste
afwikkeling.
Dit voorstel is momenteel echter niet langer realiseerbaar door de recente ontwikkelingen op de site Hellebroek.
Bovendien is de ligging van de verbindingsweg naar Dassenveld niet langer wenselijk door de open ruimte.
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6 Onderzochte en niet weerhouden alternatieven voor een
bijkomend bedrijventerrein
kaart 8. overzicht van de potentiële ontwikkelingsgebieden en zoekzones voor
bedrijventerreinen

32
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1a
1b

Landingsbaan Oost
Landingsbaan West

Ontwikkelingsperspectief

behoud open ruimtegebied
Verantwoording
biologisch waardevol tot zeer waardevol en waardevol landschap
belangrijke open ruimte vinger voor groot omgevend weefsel
open ruimte als identiteitsbepalend aspect zichtbaar vanaf ontsluitingsweg van het stedelijk gebied
niet ontwikkelen als bedrijventerreinen omwille van belang beeldkwaliteit en identiteit (nieuwe) stedelijke toegang
(enige stedelijke toegang die niet door bedrijfsomgeving gaat)
-

4. Prinsenbos
Ontwikkelingsperspectief

behoud als open ruimte gebied en behoud kerkhof en voetbalterreinen
Verantwoording
waardevol aaneengesloten landbouwareaal
onderdeel van de open ruimte vinger met landelijk karakter rond N7
waardevol open ruimte gebied voor woonlob Lembeek
kerkhof en voetbalterreinen van belang als woonondersteunende voorzieningen Lembeek en als contactzones met
open ruimte

5. Meerbeek
Ontwikkelingsperspectief

behoud als open ruimte gebied

Verantwoording
waardevol landbouwareaal (onder A8 door aangesloten op groter agrarisch gebied)
onderdeel van de open ruimte vinger met landelijk karakter rond N7
6c. omgeving Druco - Wilgenveld
Ontwikkelingsperspectief

Omgeving Druco niet ontwikkelen als bedrijventerreinen omwille van:
belang van de open ruimte vinger
optie om te ontwikkelen als individuele grotere bedrijven in de open ruimte is ruimte-extensief ruimtegebruik, tast
beleving van de open ruimte hoe dan ook aan en is ook geen optimaal functionerend bedrijventerrein
open ruimte zicht van op N7a als stedelijke toegangsweg (niet enkel bedrijfsomgeving als eerste beeld van Halle)
zo weinig mogelijk afremmende aansluitingen (of aansluitingen met veel bijkomend verkeer) op N7a om N7a optimaal
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te laten functioneren als weg voor „doorgaand‟ verkeer (verkeersafwikkeling zo vlot mogelijk om toch als beste
verbinding van N6 naar A8 te functioneren ondanks omweg t.o.v. route via Bevrijdingsplein)
vermoedelijk (te) beperkte resterende wegcapaciteit op geplande N7a/A8 om bijkomende bedrijfsontwikkeling te
ontsluiten
8a. Roggemanskaai / 8b. IJzerweg / 8d Zenne, Kleine Zenne, kasteel Lembeek
Ontwikkelingsperspectief

behoud als Zennevallei en groen lint
Verantwoording
groot belang als groene ruggengraat en ecologische verbinding
herkenbaarheid Zenne als identiteitsbepalend element voor Halle
belangrijk voor waterhuishouding
(potentieel) belang als buffer van industriegebieden t.o.v. omgevende open ruimte gebieden en kanaal als recreatieve
route
deelgebied 8a behouden van de bedrijfsmogelijkheden en groene Zenneloop zoals voorzien in BPA Roggemanskaai
omwille van het belang van de Zenne als groene ruggengraat
meest zuidelijke deel niet ontwikkelen als bedrijventerreinen omwille van:

belang als groene ruggengraat (continuïteit naar Tubeke)

ecologisch belang (VEN-gebied)

9. Rodenemweg
Ontwikkelingsperspectief

behoud als open ruimte vinger vanuit de stationsomgeving langsheen recreatieve route van het kanaal (aansluitend op
relicten Zennevallei)

Niet ontwikkelen als bedrijventerreinen omwille van:
belang als open ruimte vinger
ligging achter woonweefsel
ontsluiting via woonstraten
ontsluiting via woonlob Sint-Rochus bij afschaffing kruispunt Rodenemweg/A8 (realisatie project A8)
13. Kruisveld; 14. Essenbeek - Beekveld; 15. Essenbeek - Borreweg
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Ontwikkelingsperspectief

niet ontwikkelen als bedrijventerreinen omwille van
 ligging aan stedelijk park (bij intunneling A8) waardoor veel meer potenties als stedelijk woongebied
ontsluiting doorheen woonweefsel (zelfs bij behoud aansluiting Nijvelsesteenweg/
aansluitend bij bestaand (woon)weefsel
kwaliteitsvolle woonomgeving aan nieuw park bij intunneling A8

16. Biezeput
Ontwikkelingsperspectief

niet ontwikkelen als bedrijventerreinen omwille van
 moeilijke ontsluiting naar stedelijke ontsluitingsweg (afleiding naar Lot), tenzij door woonstraten
ligging nabij woonweefsel, waardoor ruime buffering nodig en ontwikkelbare oppervlakte beperkt zal zijn
18. bedrijvenzone Stroppen – resterende reserve
Ontwikkelingsperspectief

bedrijventerrein
Verantwoording
ontwikkeling als bedrijventerrein gaande en eigendommen van bedrijven
gelegen tussen bestaande bedrijvigheid
goed ontsloten (N6 – nieuwe afleiding naar Lot)

19. Bedrijvenzone Bergensesteenweg Noord – resterende reserve
Ontwikkelingsperspectief
gebied voor (uitbreiding van) grootschalige detailhandel
Verantwoording
voorliggende grootschalige detailhandel, deels eigendom van aanpalende zaak
sluit aan op N6 als drager voor grootschalige kleinhandel, geen ontsluiting doorheen woonlobben
nabij centrum
aansluitend op openbaar vervoersassen en (gewenste) fietsverbindingen
omgeving sterk gedomineerd door grootschalige kleinhandel, bedrijfsbebouwing en infrastructuur
intensivering huidig ruimtegebruik grootschalige kleinhandel mogelijk (bv. samengebruik parking)
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20. Lembeek – Noord – resterende reserve
Ontwikkelingsperspectief

regionaal bedrijventerrein

Verantwoording
huidige bestemming als industriegebied, eigendom van bedrijven en W&Z, reeds ontsloten
niet ontsloten door woonlobben
direct omliggende woonbebouwing beperkt
toekomstige verbetering ontsluiting naar A8 via N6-N7a
21. Lembeek – Zuid – resterende reserve
Ontwikkelingsperspectief

(regionaal) bedrijventerrein
Verantwoording
huidige bestemming en aanwezigheid bedrijf in faling
aansluitend bij kleinere bedrijven
niet ontsloten door woonlobben
direct omliggende woonbebouwing beperkt
toekomstige verbetering ontsluiting naar A8 via N6-nieuwe verbinding naar knooppunt Hondzocht

22. ontginningsgebied Lembeek
Ontwikkelingsperspectief
nationaal wielercentrum en openruimtevinger
Verantwoording
aansluitend bij nationaal voetbalcentrum
mogelijkheid tot samengebruik infrastructuur nationaal voetbalcentrum (onsluiting, parking, hotel…)
omgevende open ruimte als kwaliteit voor de topsportcluster en woonlob Lembeek
behoud van een open ruimte corridor in verstedelijkte band N6
geen bijkomende ontwikkeling als bedrijventerrein omwille van gewenst imago en omgevingskwaliteit
topsportgebeuren
26 Stroppen west
Ontwikkelingsperspectief

behoud open ruimte
Verantwoording
behoud open ruimte corridor in verstedelijkte Zennevallei
onderdeel van structuurbepalend landbouwgebied
ligging in grensstellend open ruimte gebied
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-

grote kans op (sluip)verkeer via verbeterde aansluiting N6-Nederhem naar Landingsbaan en/of via Demaeghtlaan

27 Dassenveld west
Ontwikkelingsperspectief

zoveel mogelijk behoud open ruimte (omleidingsweg niet opschuiven indien niet nodig).
Al dan niet mogelijkheid tot gedeeltelijke ontwikkeling als bedrijventerrein tussen omleidingsweg en bestaande
bedrijfsbebouwing afhankelijk van:
mogelijkheid voldoende de landschappelijke inbuffering van bestaande bedrijventerrein Dassenveld
beschikbare ruimte voor structurele begrenzing bedrijvigheid t.o.v. geplande N7a nodig om toekomstige ruimtelijke
druk om open ruimte verder aan te snijden aan overzijde N7a te voorkomen
resterende ontsluitingcapaciteit op N7a / A8

28 Hondzocht – bocht A8
Ontwikkelingsperspectief

behoud open ruimte
Verantwoording
- geïsoleerde ligging
- structureel onderdeel van grensstellend open ruimtegebied
- moeilijk te ontsluiten

29 Hondzocht N7
Ontwikkelingsperspectief

gedeeltelijke ontwikkeling als bedrijventerrein (zuidelijk), omwille van:
aansluitend op bedrijventerrein Saintes (Tubeke)
ligging tussen infrastructuren
directe ontsluitingsmogelijkheden naar hoofdwegennet
Een ruime open ruimte corridor tussen bedrijventerreinen en bebouwd weefsel Lembeek te vrijwaren (bestaande of
nieuwe Hondzochtsesteenweg als grens) en directe ontsluiting naar A8 moet mogelijk blijven (behoud knooppunt
Hondzocht)
rest van de zoekzone: behoud open ruimte
Verantwoording
sterk geaccidenteerd terrein
ervaren als onderdeel van groter open ruimtegebied van op A8 en N7
waardevol landbouwgebied
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30 Hondzocht oost
Ontwikkelingsperspectief

behoud open ruimte
Verantwoording
onderdeel van grensstellend open ruimtegebied en te vrijwaren open ruimte corridor tussen bedrijvigheid aan
knooppunt A8 en bebouwd weefsel Lembeek
sterk geaccidenteerd terrein

31 Houtveld
Ontwikkelingsperspectief

behoud open ruimte
Verantwoording
onderdeel grensstellend open ruimte gebied
ontsluiting naar het hoofdwegennet via woonlob, ook bij blijvende aansluiting Nijvelsesteenweg / A8 niet wenselijk
waardevol landbouwgebied

32. omgeving stortgebied
Ontwikkelingsperspectief

behoud open ruimte (bestaand bedrijf als zonevreemd bedrijf)
Verantwoording
- onderdeel grensstellend open ruimte gebied
- recreatieve fietsroute vooral aan oostzijde van kanaal (conflict met potenties watergebonden bedrijventerrein)
- niet goed ontsloten (langsheen rustige woonbuurt)
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Bijlage 13.1
Door de herbestemming naar recreatiegebied met een wielercentrum en een uitbreiding van de
voetbalcluster kan een verhoogde verkeersintensiteit op de ontsluitingswegen verwacht worden
gedurende activiteiten. De effecten hiervan zullen aan de hand van mobiliteit geëvalueerd worden
.
Binnen het plangebied zelf kan door de herbestemming een verhoogde geluidsbelasting optreden
in het gebied. Door het toelaten van recreatie kan er dan ook naar de omgeving en
Hoewel het niet in de Vlarem II wetgeving is opgenomen kan het effect van stemgeluiden naar de
omgeving een effect hebben. De spectrale inhoud van het stemgeluid is verschillend voor een
mannelijke of vrouwelijke stem. In tabel is het geluidsdrukniveau weergeven voor een aantal
vormen van stemgeluid weergegeven.
Tabel 1:. Het globaal geluidsdrukniveau (parameter LAeq,T) op 1 m, in dB,:
Stemgeluid

Man

Vrouw

Kind

Gemiddeld

Rustig

52

50

53

52

Normaal

58

55

58

57

Verhoogd

65

63

65

64

Luid

76

71

74

73

Schreeuw

89

82

82

85

Er van uitgaan dat bij een schreeuw van 5 mannelijke mensen ca. 96 dB zal opleveren. Indien dit
als een puntbron wordt aanzien waarbij geluiduitbreiding halfbolvormige is kan er dan ook gesteld
worden dat op 100 m nog een specifiek geluid van ca. 45 dB(A) aanwezig is. In de meeste open
ruimtes met een beetje activiteit in de omgeving kan al snel een achtergrondgeluid van ca 45 dB
(A) geregistreerd worden. Dit zou dan voor een verhoging van ca 3dB veroorzaken op 100 m. Op
200 m zou het specifieke geluid nog 38 dB bedragen wat het achtergrondgeluid met minder dan
1 dB zou verhogen. Een verhoging van 1 dB is met het menselijke oor niet waarneembaar en valt
dan ook te verwaarlozen.
Indien deze schreeuw door 100 mensen tegelijk wordt geproduceerd kan er aangenomen worden
dat het een brongeluid betreft van 109 dB. Op een afstand van 100 m zou het specifiek geluid
dan ook nog ca. 58 dB bedragen.
De belangrijkste permanente geluidsbronnen van het plan of project zijn meestal de installaties
voor de klimatisatie van de gebouwen en de typerende geluidsbronnen gekoppeld aan de
infrastructuur. Echter is er in dit stadium nog niet geweten of er installaties voorzien worden die
als relevante geluidsbron dient onderzocht te worden.

Bijlage 13.2
Door de invulling van het terrein met gemengde bedrijvigheid kan een verhoogde
geluidsbelasting verwacht worden. Deze zijn sterk afhankelijk van de soort bedrijvigheid.
Ten opzichte van de huidige situatie en de planologische situatie ( agrarisch gebied) kan een
negatief effect optreden.
Om een beeld te vormen van de mogelijke impact van is er gebruik gemaakt van kengetallen. In
de studie ‘ Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijnmond-gebied’ is een lijst met
kengetallen per categorie vastgelegd. Voor deze studie zijn veel gegevens verzameld van al de
aanwezige bedrijven Op basis van die informatie is de actuele emissie per vierkante meter in het
Rijnmondgebied vastgesteld voor de verschillende bedrijfscategorieën.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de mogelijke kengetallen uit de lijst die zich
zouden kunnen vestigen in het plangebied.
Tabel 2: lijst met kengetallen “Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijnmondgebied,1999”
categorie

Kengetallen

Procesindustrie

65

Massagoed overslag

65

(dB(A)/m²)

Gasoverslag

58

Vloeibare overslag

50

Container overslag

65

Schroot overslag

70

Opslag en distributie

55

energiecentrales

61

afvalverwerking

53

Indien de oppervlakte van een bepaald bedrijf gekend is kan een inschatting gemaakt worden wat
de geluidsemissie van dit bedrijf zal zijn. Echter betreft het hier een planniveau en is moeilijk in te
schatten wat het effect zal zijn.
Uit de gegevens van de studie ‘Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijmond-gebied’ blijkt
dat een bron van 100 dB(A) bij de meeste inrichtingen en de daarbij horende specifieke spectra
leidt tot een geluidsbelasting op 1km van 21 tot 23 dB(A). In onderstaande tabel is het resultaat
weergegeven van de geluidsniveaus op 500 m, 1km, 2km en 3km per bedrijfscategorie en hun
specifieke spectrum.
Tabel 3: specifieke geluid dB(A) “Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijnmondgebied,1999”
500

1 km

2 km

3 km

Procesindustrie

29,2

21,3

12,6

7,2

Massagoed

29,0

20,9

12,0

6,6

Vloeibare overslag

29,2

21

11,7

5,8

Container overslag

30,3

22,7

14,2

8,9

Schroot overslag

29,8

21,9

12,7

6,8

Opslag en

30,3

22,5

13,8

8,4

overslag

distributie

energiecentrales

27,5

18,6

8,7

2,8

afvalverwerking

30,4

22,8

14,3

9,1

Aan de hand van bovenstaande tabel kan er dan ook van uitgegaan worden dat er voor een
inrichting uit bovenstaande tabel 500 m afstand tot de eerste woning dient gerespecteerd te
worden. Afhankelijk van hun geproduceerde geluidsniveaus kunnen Kleinere bedrijven of
complementaire dienstverlenende bedrijven zich meer aan de rand
van het plangebied bevinden.
Om een “worst case” situatie te bepalen is de schroot overslag gekozen als invulling. Indien dit
bedrijf 2 ha groot is zal de geluidsemissie volgens de kengetallen ca. 113 dB(A) zijn. Om het
effect te bepalen van deze eventueel mogelijke inrichting beschouwen we deze inrichting als een
puntbron waarvan de geluiduitbreiding halfbolvormige is. Onder de vooropgestelde voorwaarden
kan er dan ook gesteld worden dat op 100 m nog een specifiek geluid van ca. 62 dB(A) aanwezig
zal zijn (niet rekenhoudend met aanwezige dempingen). Om te voldoen aan de Vlarem zal een
nieuwe inrichting bij een specifiek geluid (LA95) kleiner dan de richtwaarde (RW) steeds
moeten voldoen aan de RW – 5dB(A).
De dichtsbijzjnde woningen bevinden zich op ca. 10 m van de grens van het plangebied.
Indien een inrichting met een bronvermogen van 113 dB(A) ter hoogte van deze woningen
geplaats wordt kan er dan ook aangenomen worden dat er nog een geluidsnivau van ca. 80
dB(A) aan de woning verwacht worden waardoor er een overschrijding van de norm te
verwachten valt. In werkelijkheid zit hier meestal een groenbuffer of parking tussen en is deze
bepaling een sterke overschatting. Indien er vanuitgegan wordt dat er op het terrrein nog een
open ruimte van ca 50 m is kan zou er nog een geluidsniveau van ca. 66 dB(A) aanwezig zijn wat
nog steeds een overschrijding van de norm betekent voor de desbetreffende woning. Om geen
overschrijding te hebben op deze afstand (gedurende de dag) mag het bronvermogen dan ook
niet meer dan ca. 91 dB(A) bedragen voor deze woningen.
Ten opzichte van de huidige situatie is het effect voor geluid dan ook negatief in de directe
omgeving van het plangebied. Door de agrarische activiteiten in het plangebied is de wijziging in
de directe omgeving in de “worst case” situatie aanzienlijk. Het effect dient voor de woningen ter
hoogte van de N7 en de A8 wel genuanceerd te worden. Door de het hoge achtergrondgeluid zal
de bijdrage van de eventuele industrie dan ook beperkter zijn.

´

Legenda
Woongebied

Habitatrichtlijngebied
wegen

gepland

dB(A)

28 - 30
30 - 32
32 - 34
34 - 36
36 - 38
38 - 40
40 - 42
42 - 44
44 - 46
46 - 48
48 - 50
50 - 52
52 - 54
54 - 56
56 - 58
58 - 60
60 - 62
62 - 64
64- 66
66 - 68
68 - 70
70 - 72
72 - 74
74- 76
78 - 80
80 - 82

0

500

1.000

Titel:
Geluid: geplande situatie
Project:
Plan-MER afbakening Halle
Opdrachtgever:
Provincie Vlaams-Brabant

1.500

82 - 84

2.000

84 - 86

Meters

Datum:

Schaal:

15/01/2013

Figuur:

1:40000

02
Haskoning Belgium NV/SA
Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen
(tel) +32 (0)15 40.56.56

Bron:

(fax) +32 (0)15 40.56.57
info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoningDHV.com

Document Path: I:\819016\Technical_Data\figuren\T_hoofddocumenten\figuren_geluid\geplande_situatie.mxd

76 - 78

´

Legenda
Woongebied

Habitatrichtlijngebied
wegen

dB(A)

28 - 30
30 - 32
32 - 34
34 - 36
36 - 38
38 - 40
40 - 42
42 - 44
44 - 46
46 - 48
48 - 50
50 - 52
52 - 54
54 - 56
56 - 58
58 - 60
60 - 62
62 - 64
64- 66
66 - 68
68 - 70
70 - 72
72 - 74
74- 76
76 - 78
80 - 82
82 - 84

0

500

1.000

Titel:
Geluid: ontwikkelingssituatie
Project:
Plan-MER afbakening Halle
Opdrachtgever:
Provincie Vlaams-Brabant

1.500

84 - 86

2.000

Meters

Datum:

Schaal:

15/01/2013

Figuur:

1:40000

03
Haskoning Belgium NV/SA
Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen
(tel) +32 (0)15 40.56.56

Bron:

(fax) +32 (0)15 40.56.57
info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoningDHV.com

Document Path: I:\819016\Technical_Data\figuren\T_hoofddocumenten\figuren_geluid\ontwikkelingssituatie.mxd

78 - 80

´

Legenda
wegen

dB(A)

-4 - -3,75
-3,75 - -3,5
-3,5 - -3,25
-3,25 - -3
-3 - -2,75
-2,75 - -2,5
-2,5 - -2,25
-2,25 - -2
-2 - -1,75
-1,75 - -1,5
-1,5 - -1,25
-1,25 - -1
-1 - -0,75
-0,75 - -0,5
-0,5 - -0,25
-0,25 - 0
0 - 0,25
0,25 - 0,5
0,5 - 0,75
0,75 - 1
1 - 1,25
1,25 - 1,5
1,5 - 1,75
1,75 - 2
2 - 2,25
2,25 - 2,5
2,5 - 2,75
2,75 - 3
3 - 3,25
3,25 - 3,5
3,5 - 3,75
3,75 - 4
4-5
5-6
7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

Titel:
Geluid: referentie - geplande situatie
Project:
Plan-MER afbakening Halle
Opdrachtgever:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum:

Schaal:

21/01/2013

Figuur:

1:25000

04
Haskoning Belgium NV/SA
Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen
(tel) +32 (0)15 40.56.56

0

500

1.000

1.500

Bron:
2.000

Meters

(fax) +32 (0)15 40.56.57
info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoningDHV.com

Document Path: I:\819016\Technical_Data\figuren\T_hoofddocumenten\figuren_geluid\referentie_gepland.mxd

6-7

´

Legenda
wegen

dB(A)

-4 - -3,75
-3,75 - -3,5
-3,5 - -3,25
-3,25 - -3
-3 - -2,75
-2,75 - -2,5
-2,5 - -2,25
-2,25 - -2
-2 - -1,75
-1,75 - -1,5
-1,5 - -1,25
-1,25 - -1
-1 - -0,75
-0,75 - -0,5
-0,5 - -0,25
-0,25 - 0
0 - 0,25
0,25 - 0,5
0,5 - 0,75
0,75 - 1
1 - 1,25
1,25 - 1,5
1,5 - 1,75
1,75 - 2
2 - 2,25
2,25 - 2,5
2,5 - 2,75
2,75 - 3
3 - 3,25
3,25 - 3,5
3,5 - 3,75
3,75 - 4
4-5
5-6
6-7
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

Titel:
Geluid: referentie - ontwikkelingssituatie
Project:
Plan-MER afbakening Halle
Opdrachtgever:
Provincie Vlaams-Brabant

Datum:

Schaal:

21/01/2013

Figuur:

1:25000

05
Haskoning Belgium NV/SA
Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen
(tel) +32 (0)15 40.56.56

0

500

1.000

1.500

Bron:
2.000
Meters

(fax) +32 (0)15 40.56.57
info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoningDHV.com

Document Path: I:\819016\Technical_Data\figuren\T_hoofddocumenten\figuren_geluid\referentie_ontwikkeling.mxd

7-8

´

Legenda
Woongebied

Habitatrichtlijngebied
wegen

Referentie
dB(A)

28 - 30
30 - 32
32 - 34
34 - 36
36 - 38
38 - 40
40 - 42
42 - 44
44 - 46
46 - 48
48 - 50
50 - 52
52 - 54
54 - 56
56 - 58
58 - 60
60 - 62
62 - 64
64- 66
66 - 68
68 - 70
70 - 72
72 - 74
74- 76
78 - 80
80 - 82

0

500

1.000

Titel:
Geluid: referentiesituatie
Project:
Plan-MER afbakening Halle
Opdrachtgever:
Provincie Vlaams-Brabant

1.500

82 - 84

2.000

84 - 86

Meters

Datum:

Schaal:

15/01/2013

Figuur:

1:40000

01
Haskoning Belgium NV/SA
Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen
(tel) +32 (0)15 40.56.56

Bron:

(fax) +32 (0)15 40.56.57
info@mechelen.royalhaskoning.com
www.royalhaskoningDHV.com

Document Path: I:\819016\Technical_Data\figuren\T_hoofddocumenten\figuren_geluid\referentiesituatie.mxd

76 - 78

#%$'&%$'(%)%*



 





 

  
   
   
  !
! 
 !
! 
" 



')(+*,(-).)/





 

 
   
     
   !" 
 !  $#
#%!  
!  $
%  
&  



(*),+-)/.*0,1





 

  
   !
   !"# !
 !"# $% !
 $  !"%&
&"%$  !
$  !"%!
!"%  !
' % !

&(')*',+(-,.









 

  
    
    ! 
 ! #"
"$! 
!  #
$ 
% 









 

 
 ! "#
 $% &
 &! "!'
'$!&!
& $(
$!!
) 



  





 

  !
   !" !
 !# $% !
 $% !"'&
&"'$% !
$% !#'!
!"  !
(  !



!#"%$&"#'#(#)





 

 
   
     
     
   
  
  
  
 



%'&'('&')'*,+





 

 
  
   ! 
 ! " 
 "  !#
# !" 
" !
 ! 
$ 



&('*)('*+(,(-





 

  
  
    
 !  " 
 " $#
#$" 
" !$
$ 
%! 



#$&%'$)(+*',





 

 
  
   
   
  !
! 
 
 
"  



&(')('(*+(,





 

  
  
    
   ! 
 ! #"
"#! 
! #
# 
$% 

 "!#%$ &#'

(

 

)"(*(

+"(*("(

  
   
   
  
 
 
 
  

,-,.0/

1

1

&

')( ' '+* ' '',.- / - 0 1
   !" #%$
JLKNMNO!P QSRNRTQ!U VWYX Z P RNRN[]\^K_J%K[

DEFEGHI
2 3 4 5 6 7 < 8= 9 > : <; ?
<< ?@ >> << @A
==< AB >>> === B?
== ?@ >> == @A
=C AB >> CC B=
CC =? >> CC ?@
CC @A >> C? AB

&

')( ' '+* ' ''-,/. 0 . 1 2
   !" #%$
3547678!9 :<;7;=:!> ?@BA C 9 ;7;7DFEG4H3%4D

a b<cLb/d e<f
I JLK M<N O V PW Q X RTV SY U
VV YZ XX [V Z\
[[ \V XX [[ [V
[[ [] XX [[ ^]
[[ ^_ XX [[ `_
[[ `W XX [[ WY
[[ YZ XX [] Z\

'

(*) ( (,+ ( ((.-0/ 1 / 2 3
    "!# $&%
4658789;: <>=8=?<;@ ABDC E : =8=8FHGI5J4&5 F

b>c>d>c>e>f>g
K LM N O>P WQ X R YS TW Z U V
WW Z[ YY WW \[
WW \] YY WW ]^
WW ^_ YY `W _a
`a Y`W

%

$

&%%

' % %%(*) + ) ,   

@ABACDE
. / 0 1 2 3 8 49 5 : 6 87 ;
88 ;< :: 88 <=
998 => ::: 999 >;
99 ;< :: 99 <=
9? => :: ?? >9
?? 9; :: ?? ;<
?? <= :: ?; =>
 !#"

%

&(' & &*) & &&,+.- / - 0 1
    ! "$#
2436567 8 9;:6:<9 = >?A@ B 8 :6:6CEDF3G2$3C

` a;bKa.c d;e
H IKJ L;M N U OV P W QSU RX T
UU XY WW ZU Y[
ZZ [U WW ZZ ZU
ZZ Z\ WW ZZ ]\
ZZ ]^ WW ZZ _^
ZZ _V WW ZZ VX
ZZ XY WW Z\ Y[

&

')( ' '+* ' ''-,/. 0 . 1 2
   !" #%$
3547678:9 ;=<7<>;:? @ACB D 9 <7<7EGFH4I3%4E

a=b=c=b=d=e=f
J KL M N=O VP W Q XR SV Y T U
VV YZ XX VV [Z
VV [\ XX VV \]
VV ]^ XX _V ^`
_` X_V

#

$&% $ $(' $ $$*),+ - + . /
       "!
H"IKJKLM NPOKOQNR STVU WM OKOKXZY[I\H]IX

BCDCEFG
0 1 2 3 4 5 : 6; 7 < 8 :9 =
:: => << :: >?
;;: ?@; <<< ;;; @=
;; => << ;; >?
;A ?@ << AA @;
AA ;= << AA =>
AA >? << A= ?@

!

@ABACDE
. / 0 1 2 3 8 49 5 : 6 87 ;
88 ;< :: 88 <=
998 =>9 ::: 999 >;
99 ;< :: 99 <=
9? => :: ?? >9
?? 9; :: ?? ;<
?? <= :: ?; =>

"$# " "&% " ""('*) + ) ,         
F GIHIJK LNMIMOLP QRTS UK MIMIVXWYGZF[GV

#

^ _9`I_,a b9c
F GIH J9K L M N OQP R
SS TV UU SS VW
XXS WYS UUU XXX XYS
XX XZ UU XX [Z
XX [\ UU XX ]\
XX ]T UU XX TV
XX VW UU XZ WY

$&% $ $(' $ $$*),+ - + . /
 

       "!
02143456 79848:7; <=?> @6 8484ACBD1E0"1A

$

^:_:`:_:a:b:c
G HI J K:L M N O PQ R
SS VT UU SS VW
SS XW UU SS XY
SS YZ UU SS Z[
\S [] UU \\ ]S

%'& % %)( % %%+*-, . , / 0
 

       !#"
13254567 8:959;8< =>@? A7 9595BDCE2F1#2B

"

] ^8_H^+` a8b
E FHG I8J K L M NPO Q
RR SU TT RR UV
WWR VXR TTT WWW WXR
WW WY TT WW ZY
WW Z[ TT WW \[
WW \S TT WW SU
WW UV TT WY VX

#%$ # #'& # ##)(+* , * - .
 

       !
/1032345 6873796: ;<>= ?5 7373@BAC0D/!0@

#

]9^9_9^9`9a9b
F GH I J9K L M N OP Q
RR US TT RR UV
RR WV TT RR WX
RR XY TT RR YZ
[R Z\ TT [[ \R

$&% $ $(' $ $$*),+ - + . /
 

       "!
02143456 79848:7; <=?> @6 8484ACBD1E0"1A

"

@ABACDE
. / 0 1 2 3 8 49 5 : 6 87 ;
88 ;< :: 88 <=
998 =>9 ::: 999 >9;
99 ;< :: 99 <=
9? => :: ?? >9
?? 9; :: ?? ;<
?? <= :: ?; =>

#%$ # #'& # ##)(* + * , 

   
FHGJIJKL MONJNPMQRSUT VWL NJNJXZY[G\F!G]X



!

"

^ _8`I_+a b8c
F GIH J8K L M N OQP R
ST U SV
SV U SW
SW UXY
XY UXS
XS UXX
XX UXZ
XZ UX[
X[ UX\
X\ UX]
X] UXT
XT UXV
XV UXW
XW UZY

#%$ # #'& # ##)(+* , * - .


   
/1032345 6873796:;<>= ?@5 7373ACBD0E/!0A



!

#

^9_9`9_9a9b9c
G HI J K9L M N O PQ R
ST U SV
SV U SW
SW U SX
SX U SY
SY U SZ
SZ U S[
S[ U\]
\] U\S

$&% $ $(' $ $$*),+ - + . /


   
02143456 79848:7;<=?> @A6 8484BDCE1F0"1B

 

"!

>?@?ABC
, - . / 0 1 6 27 3 8 4 65 9
66 9: 88 66 :;
776 ;<7 888 777 <79
77 9: 88 77 :;
7= ;< 88 == <7
== 79 88 == 9:
== :; 88 =9 ;<

!#" ! !%$ ! !!'&( ) ( * +


   
DFEHGHIJ KMLHLNKOPQSR TUJ LHLHVXWYEZDE[V





!

] ^7_H^*` a7b
E FHG I7J K L M NPO Q
RS T RU
RU T RV
RV TWX
WX TWR
WR TWW
WW TWY
WY TWZ
WZ TW[
W[ TW\
W\ TWS
WS TWU
WU TWV
WV TYX

"$# " "&% " ""('*) + ) , 

   
.0/21234 57626859:;=< >?4 6262@BAC/D. /@





"

]8^8_8^8`8a8b
F GH I J8K L M N OP Q
RS T RU
RU T RV
RV T RW
RW T RX
RX T RY
RY T RZ
RZ T[\
[\ T[R

#%$ # #'& # ##)(+* , * - .


   
/1032345 6873796:;<>= ?@5 7373ACBD0E/!0A

 

!



+-,./,0-12
354 6578 49 94 4;: 8 4
< 4 = 4?>
  
!"# $
$"%!
%!"%$
%$"&!
&!"&$
&$"'!
'!"'$
'$"$!
$!"$$
$$"(!
(!"($
($")!
)!")$
)$"*!





 





-.0/.0123



465879 : 5!; ; 5 5 < : 5
= 5>5?
    
!#"$!
!#"$!%
!%#"$!&
!&#"$!'
!'#"$!(
!(#"$!)
!)#"$!*
!*#"$!+
!+#"$%!,
%!,#"$%!
%!#"$%!
%!#"$%!%
%!%#"$%!&





 





132 4527638 9



:;=<>=?=;@ @ ; ;BA ? ;
C ;=D ;=E
    !
" #$%" &
" &$%" '
" '$%" (
" ($*),+
),+$*)-"
)-".$*),)
),)$*),/
),/$*),0





 





+-,./,0-12



3465784:9 9 4 4<; 8 4
= 4> 4:?
  
!"# $
$"%!
%!"%$
%$"&!
&!"&$
&$"'!
'!"'$
'$"$!
$!"$$
$$"(!
(!"($
($")!
)!")$
)$"*!





 







1324265378
9: ;%<=:?> > ::A@ =:
B :C:D
   
!#"%$&!'!
!'!($&!')
!')($&!'*
!'*($&!'+
!'+($&!',
!',($&!'!'-($&!'.
!'.($&!'/
!'/($&)'0
)'0($&)#"
)#"%$&)'!
)'!($&)')
)')($&)'*
)'*($&)'+
)'+($&)',





 









;=<?>6@ A<CB B <'< D A<
E < FG<'H
 "!$#%'& () *
+ ,-.+ /
+ /-.+ 0
+ 0-.+ 1
+ 1-3254
254-326+
26+7-3252
252-3258
258-3259
259-325:
25:-325,





 





+-,/.,10-2/3



4"5 6"7%8%5:9 9 55<; 8%5
= 5%>%5?
   
 !" #
 #!%$
$%!%$#
$%#!%&
&%!%&#
&%#!%'
'%!%'#
'%#!%#
#%!%##
#%#!%(
(%!%(#
(%#!%)
)%!%)#
)%#!%*





 





-.0/.0123



46587:9!;!5 < < 5=5> ;!5
? !5 @!5=A
    
!#"$!
!#"$!%
!%#"$!&
!&#"$!'
!'#"$!(
!(#"$!)
!)#"$!*
!*#"$!+
!+#"$%!,
%!,#"$%!
%!#"$%!
%!#"$%!%
%!%#"$%!&
%!&#"$%!'
%!'#"$%!(





 





2434563474849



:&;0<>=.?;A@ @ ;;CB ?;
D ;E;.F
 ! "
# $%&# '
# '(%&# )
# )(%&# *
# *(%&# +
# +(%&# ,
# ,(%.-0/
-0/(%.-0#
-0#(%.- - -%.-01
-01(%.- $
- $%.-0'
-0'(%.-0)





 











)*,+*.-0/1
23546 7#3"8 8 3#3&9 7#3
: 3 ;#3#<
 
   
   !" 
 !# $  
 $  ! %
%! $  
$  &
!   
'(  

 











+-,/.0,214305
6#798%:<;<7$= = 7<7?> ;<7
@ 7<A<7<B
 
 ! "
 ! "#$ "
 "%  &! "
 &! "#('
'%)&$ "
&! "#)"
"%)$ "
*$ "

 











()*)+,.0/ 102&3 /4 4 / /5 3 /
6 / 7 /98
 
 
  !
 "! #
 # %$
$&#
# "%
&
' 

 











)*,+*.-0/1
24365(7 8 3(9 9 3 36: 8 3
; 3 < 3(=
 
   
   !" 
 !# $  
 $  ! %
%! $  
$  &
!   
'(  

 







'(*)+(-,.+/





021 3"46571#8 8 161:9 561
; 16<616=
 
   !
  !"# !
 !"# $ !
 $ !" %
%" $ !
$ !" !
!"  !
&  !

 











()*)+,.0/12 3&/4 4 /&/5 3 /
6 / 7&/8
 
 
  !
 "! #
 # %$
$&#
# "%
&
' 

 





