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0. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) landschappelijk baken 'Ginder-Ale Merchtem'. Het document bestaat uit een specifieke
toelichting en een verordenend gedeelte.
Deel A of de toelichting kadert het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in zijn ruimere context.
In het inleidend deel wordt kort ingegaan op de problematiek en de beleidscontext waarbinnen
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan tot stand komt. In een volgend deel wordt een
weergave van de bestaande toestand gegeven (feitelijke en juridische toestand en bestaande
ruimtelijke structuur). Als overgang naar het verordenend deel wordt de visie over de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling weergegeven, en de acties die de realisatie van deze visie op het
terrein kunnen verwezenlijken. Dit deel wordt aangevuld met een watertoets, een ruimtebalans
voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, evenals een register met percelen waarop door
het PRUP een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planbatenheffing.
Het verordenend gedeelte (deel B) bevat de verordende stedenbouwkundige voorschriften en
het verordenend grafisch plan voor het PRUP waarop deze nota betrekking heeft.
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1. INLEIDING EN SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK
De aanleiding voor de opmaak van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is de vraag van de
gemeente Merchtem om de site van de voormalige brouwerij Ginder-Ale te ontwikkelen als een
gemengd woongebied.
De ontwikkeling stuit op de huidige gewestplanbestemming (industriegebied), die conflicteert
met de onmiddellijke omgeving. Het doel van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
is om - door een herbestemming van het gebied door te voeren - de gemeente de mogelijkheid
te geven om tot een effectieve ontwikkeling van de site te komen.
De opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan maakt deel uit van een ruimer
besluitvormingsproces. Door de provincie werd samen met de gemeente de opmaak van een
geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgestart, waarbij de verbetering van de ruimtelijke inpassing
van de site in de kern van Merchtem voorop staat. Onderdeel hiervan is de opmaak van een
inrichtingsplan. Deze opdracht werd door de gemeente, in samenspraak met de betrokken
ontwikkelaars, via de Open Oproep procedure van de Vlaamse Bouwmeester toegewezen aan
HUB. In het masterplan komt het mobiliteitsaspect aan bod, de socio-economische
haalbaarheid en de ruimtelijke inpasbaarheid. De gemeente heeft in samenspraak met de
projectontwikkelaars de globale planopties verder uitgewerkt en de ruimtelijke en
programmatorische mogelijkheden verfijnd. Het vooropgestelde resultaat van dit proces is een
geïntegreerd ontwikkelingsplan dat het gewenste toekomstbeeld voor het projectgebied
aangeeft en een opsomming van prioriteiten en acties voor de uitvoering bevat.
De opmaak van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vormt een essentieel
onderdeel van het algehele proces. Gebaseerd op de conclusies en essentiële principes die
naar voren komen in het masterplan, creëert het PRUP de gepaste planologische voorwaarden,
en legt de noodzakelijke ruimtelijke randvoorwaarden op aan de ontwikkeling. De focus ligt
daarbij op de relatie van het landschappelijk baken met de omgeving.
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2. CONTEXT
Beleidscontext


2.1.1.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23/09/1997 definitief vastgesteld door de
Vlaamse regering en bekrachtigd bij het decreet van 17/12/1997 wat de bindende bepalingen
betreft. Het RSV werd partieel herzien op 12/12/2003 en op 17/12/2010.
Volgende relevante elementen werden in het RSV opgenomen met betrekking tot Merchtem.
Richtinggevend deel
Merchtem wordt geselecteerd als een buitengebiedgemeente. Volgende ontwikkelingsperspectieven staan voorop:
 Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied.
Met betrekking tot het wonen en de verzorgende activiteiten wordt de ruimtelijke
ontwikkeling in de kernen van het buitengebied geconcentreerd. De eigen ontwikkeling van
de kernen wordt opgevangen binnen de vooropgestelde procentuele verdeling van de
behoefte aan nieuwe woningen. Wel wordt de trend naar een steeds groter aandeel aan
woningbouw in het buitengebied tegengegaan.
 De ruimtelijke kwaliteit in de nederzettingsstructuur wordt gerealiseerd door de eigenheid
van het buitengebied. De nodige ruimtelijke condities voor de leefbaarheid van de
nederzettingsstructuur moeten kunnen geboden worden. Het ruimtelijk beleid draagt bij tot
het behoud en de versterking van de diversiteit en herkenbaarheid van het landschap.
 Niet anders dan in de stedelijke gebieden moet de woonfunctie in de kernen attractief zijn,
moet worden gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad
(naar prijsklasse, grootte en type) en een voldoende woningdichtheid worden gecreëerd
(met onder meer meergezinsgebouwen, bejaardenhuisvesting, ...).
 Ook in de kernen van het buitengebied moet een multifunctionele ontwikkeling en het
verweven van functies en activiteiten voorop staan. Daarom wordt de bijkomende
ruimtebehoefte in het buitengebied voor onder meer dienstverlening, kleinhandel en lokale
economie in het hoofddorp gelokaliseerd, weliswaar op het niveau van het hoofddorp.
 Behoud en verhogen van de kwaliteit van kleine kernen. Uitbreiding van de woningvoorraad
mag niet uitsluitend vertaald worden in het creëren van nieuwe bouwlocaties. In gebieden
waar de migratiedruk laag is, kan dat op termijn leiden tot leegstand in de bestaande
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dorpscentra. De nadruk moet gelegd worden op maximaal gebruik van de bestaande
huisvestingsmogelijkheden in de centra via inbreiding, renovatie en vernieuwbouw,
samenvoegen van bestaande gebouwen, verbouwen van gebouwen die hun functie
verloren hebben (scholen, verlaten bedrijfsgebouwen, ...) tot woningen, oprichten van
meergezinsgebouwen, ... en op het aantrekkelijk maken van de woonomgeving. Inrichting
van de dorpscentra, versterken van het dorpssilhouet uitgaand van de (bijzondere)
cultureel-maatschappelijke waarde, landschapszorg en aandacht voor rust, stilte en
verkeersleefbaarheid zijn daarbij belangrijk.
Bindende bepalingen
Er werden geen bindende bepalingen opgenomen met betrekking tot deze problematiek.


2.1.2.

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) werd op 11/05/2004 definitief vastgesteld
door de provincieraad en op 7/11/2004 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De partiële
herziening van het RSVB werd op 6/11/2012 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Volgende relevante elementen werden in het RSVB en haar partiële herziening opgenomen
met betrekking tot Merchtem en het plangebied.
Richtinggevend deel
OPEN RUIMTE
De provincie beoogt de samenhang van alle landschappen in de provincie. Zij beoogt een
complementair samengaan van zowel de nieuwe stedelijke landschappen als de meer
traditionele relictlandschappen. Binnen de landschappelijke structuur worden volgende
beleidscategorieën onderscheiden:
 gave landschappen;
 structurerende reliëfcomponenten;
 landschappelijke bakens;
Volgende ontwikkelingsperspectieven gelden voor de landschappelijke bakens:
Landschappelijke bakens zijn de visuele blikvangers die mee het landschapsbeeld bepalen en
dikwijls als oriënteringspunt fungeren. De provincie wenst het zicht op deze bakens te vrijwaren
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en de oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te versterken. De provincie
selecteert 'Ginder-Ale Merchtem' als landschappelijk baken1.
BEBOUWDE RUIMTE
Binnen de gemeente Merchtem wordt Merchtem geselecteerd als hoofddorp, de overige kernen
als kern-in-het-buitengebied.
In het buitengebied zijn het de hoofddorpen die hoofdzakelijk de dynamiek (wonen, lokale
bedrijvigheid, voorzieningen, administratieve dienstverlening) dienen op te nemen.


De ecologische infrastructuur dient versterkt ter verbetering van de leefbaarheid van de
kern (wonen). Waar mogelijk wordt de ecologische infrastructuur gekoppeld aan de andere
ontwikkelingen (aanleg openbaar domein, parken...). De ecologische infrastructuur sluit
zoveel mogelijk aan bij de groene en open ruimte buiten het hoofddorp.



Het wonen dient in het hoofddorp prioritair te worden gestimuleerd met aandacht voor de
differentiatie van het woningaanbod. De woonkwaliteit dient maximaal te worden
ondersteund.
- Leegstaande woningen en gebouwen en onbebouwde percelen aan een uitgeruste weg
dienen prioritair benut.
- Niet-uitgeruste woongebieden kunnen aangesneden worden, indien dit gebeurt ten
behoeve van het doelgroepenbeleid.
- Woonuitbreidings- en reservegebieden en dergelijke kunnen binnen de omschrijving van
het hoofdorp aangesneden worden indien dit gebeurt ten behoeve van het
doelgroepenbeleid
- Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet wenselijk. Binnen de ruimtebalans kunnen
verschuivingen die passen binnen het kader van het gemeentelijk structuurplan toegelaten
worden.
Nieuwe woonontwikkelingen zullen steeds afgestemd worden op de schaal van de kern
waarbij het te ontwikkelen gebied behoort.



Lokale voorzieningen worden uitgebouwd ter optimalisering van het functioneren van het
hoofddorp. Bovenlokale voorzieningen kunnen beperkt uitgebouwd worden, voor zover het

1 In het RSVB wordt op pg 211 gesproken van 'Ginger-Ale'. Het is duidelijk dat hier de brouwerij 'Ginder-Ale' bedoeld
wordt.
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niet aangewezen is deze in stedelijke gebieden onder te brengen. De administratieve
functies worden maximaal gebundeld.


Binnen de hoofddorpen zal aandacht worden geschonken aan het cultureel erfgoed. Bij
de inrichting van de gebieden zal rekening worden gehouden met het patrimonium zoals
gebouwen, kerkhoven, pleintjes en standbeelden. Hun waarde zal worden versterkt en
zorgvuldig worden afgewogen tegenover de andere ruimtelijke aspecten.



De gemeente kan een bijkomend lokaal bedrijventerrein, aansluitend bij het hoofddorp of
via inbreiding, voorzien. Dit dient ook te worden aangewend voor mogelijke herlokalisatie
van zonevreemde bedrijven. Het lokale karakter dient te worden gewaarborgd en er dient
gestreefd naar relatief kleine percelering. Er dient gestreefd naar vermenging, behoudens
hinderlijke bedrijvigheid (hinderlijkheid die de woon- en leefkwaliteit aantast). Enkel
bestaande bovenlokale bedrijvigheid komt voor beperkte ontwikkeling in aanmerking met
maximale optimalisatie. De regionale bedrijven worden opgenomen in de globale
afbakening van de regionale bedrijventerreinen.



De uitbouw of versterking van een (boven)lokaal openbaar en collectieve vervoersnet is
prioritair en moet door de inplanting van dynamische functies ondersteund worden.



Laagdynamische recreatie wordt met aandacht voor de ecologische aspecten versterkt
en/of uitgebouwd. Een bundeling van verschillende lokale recreatieve functies wordt
nagestreefd.

MOBILITEIT
Volgende wegen binnen Merchtem (grenzend aan het plangebied) werden geselecteerd als
secundaire weg type III

N211
BrusselsesteenwegWindberg- KaasmarktSteenweg op Brussel Diepestraat-Isidoor
Meyskensstraat

van
N47 (Opwijk)
centrum Merchtem

naar R22 (Vilvoorde)
grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De secundaire wegen type III garanderen een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en
de fiets. De verbindingsfunctie voor het autoverkeer is ondergeschikt aan het openbaar vervoer
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en de fiets. Deze wegen hebben een ruimtelijk structurerend karakter omwille van de
bebouwing en de aanwezige activiteiten. Deze wegen hebben momenteel, naast een
verbindende functie, vaak ook een erftoegangsfunctie voor diverse activiteiten. Om het
verkeerskundige conflict tussen verbinden en ontsluiten op te lossen dient de wegbeheerder de
verkeersfunctie van de weg af te stemmen op de ruimtelijke structuur, waarbij speciale
aandacht gaat naar de verkeersleefbaarheid langs de weg.
DEELRUIMTEN
Het RSVB selecteert Merchtem binnen de deelruimte 'Verdicht netwerk', meerbepaald het
subgebied de 'Luwe Vlek'. De provincie wil het luwe karakter van het gebied zoveel mogelijk
vrijwaren. Bovenlokale ontsluitingen situeren zich daarom zoveel mogelijk aan de randen van
het gebied. Bij de uitbouw van de regio dient rekening gehouden te worden met de
landbouwactiviteiten die er plaats vinden en die mede het karakter van de regio bepaald
hebben. Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke eenheid dient er
aandacht geschonken te worden aan het beperken van de stedelijke druk vanuit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en in mindere mate de andere omliggende stedelijke gebieden. Het
behoud van de gedifferentieerde maar relatief open ruimte staat voorop. Hierbij dient aandacht
te gaan naar de aanwezige natuurlijke en agrarische structuur en het resulterende,
afwisselende landschap. De natuurlijke fragmenten worden door de beekvalleien met elkaar
verbonden. Deze verbindingen kunnen ondersteund worden door ingegroende toeristische
fietsnetwerken, wandelroutes of ruiterpaden.
Bindende bepalingen
Er werden geen bindende bepalingen opgenomen met betrekking tot de landschappelijke
bakens of Merchtem.


2.1.3.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Merchtem

Het ruimtelijk structuurplan Merchtem zit in een ontwerpfase. Van 20 maart 2013 tot en met 18
juni 2013werd rond het ontwerp een openbaar onderzoek georganiseerd.
Onderstaande relevante elementen werden in het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan opgenomen met betrekking tot het plangebied.
In het informatief deel wordt verwezen naar de opmaak van voorliggend provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan Ginder-Ale en het masterplan.
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Richtinggevend deel
GEWENSTE NEDERZETTINGSTRUCTUUR
Doelstellingen:
 Leegstaande bedrijfspanden binnen de kernen integreren in de woonomgeving
en een nieuwe functie geven. In verschillende kernen van Merchtem komen (al dan
niet leegstaande) bedrijfsgebouwen voor. Mechtem heeft immers een rijk industrieel
verleden. Deze leegstaande bedrijven vormen nu vaak een litteken in het woonweefsel.
Reconversie van dergelijke panden is noodzakelijk om de woonkwaliteit op te
waarderen. Dergelijke projecten kunnen zelfs fungeren als strategisch project om een
hele omgeving op te waarderen.
Bij dergelijke projecten is het belangrijk om af te wegen welke gebouwenstructuren een
beeldbepalende waarde hebben en in welke mate het technisch mogelijk is om
gebouwen met een beeldbepalende waarde te behouden voor de nieuwe functie.
Minder beeldbepalende verlaten bedrijfsgebouwen kunnen ook afgebroken worden en
plaats maken voor een nieuw inrichtingsproject.
De gebouwen van de voormalige brouwerij Ginder-Ale werden reeds op provinciaal
niveau geselecteerd als beeldbepalende baken. De provincie maakt momenteel een
provinciaal RUP op om deze baken te bestendigen en de nabestemming voor deze site
vast te leggen.
De reconversie van de site Ginder-Ale zal een strategisch project zijn binnen het eigenlijke
centrumgebied. Het moet de link vormen tussen de cluster van gemeenschapsvoorzieningen
en de omgeving rond de Markt-Reedijk. Het is belangrijk om er goed af te wegen welke
centrumfuncties er noodzakelijk zijn om deze verbinding te maken. Ook dient er voorzien te
worden in voldoende parkeergelegenheid. Eventueel een (ondergrondse) centrumparking kan
binnen dit reconversieproject worden voorzien.
Mogelijke acties:
 Constructief meedenken bij de opmaak van het Provinciaal RUP Ginder-Ale: dit wil
zeggen randvoorwaarden vastleggen voor het centrum van Merchtem: voldoende
parkeergelegenheid, sociale woningen, verbinding cluster gemeenschapsvoorzieningen
– marktomgeving.
GEWENSTE ECONOMISCHE STRUCTUUR
KMO-zones die hun functie niet langer vervullen (Ginder-Ale, Bleukenweg, Tuinbouwschool),
kunnen gereconverteerd worden naar nieuwe functies die verenigbaar zijn met de kern.
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GEWENSTE VERKEERS - EN VERVOERSSTRUCTUUR
De reconversie van de site Ginder-Ale zal een strategisch project zijn binnen dit eigenlijke
centrumgebied. Het is belangrijk om via dit project een aangename verbinding voor langzaam
verkeer (fietsers en voetgangers) te creëren tussen de cluster van
gemeenschapsvoorzieningen en de markt. Ook dient er binnen het project voorzien te worden
in voldoende parkeergelegenheid. Eventueel een (ondergrondse) centrumparking kan binnen
dit reconversieproject worden voorzien.

Bindende bepalingen
Binnen de gewenste ruimtelijke structuur selecteert de gemeente volgende strategische
projecten:
 Bovenlokaal reconversieproject Ginder-Ale, een baken binnen het hoofddorp
Merchtem, met aandacht voor de inrichting van het openbaar domein in de
onmiddellijke omgeving, en goede verbindingen voor fietsers en wandelaars met het
marktplein
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Ruimtelijke context


Regionale context

Merchtem bevindt zich in het noordwesten van de provincie Vlaams-Brabant, tussen Brussel en
Dendermonde. De gemeente is gelegen tussen de A12, de E40 (Oostende-Brussel) en de ring
rond Brussel. Daarnaast zijn er nog een aantal provinciale wegen die Merchtem verbinden met
Brussel en Vilvoorde.
Merchtem vormt een halte op de spoorwegverbinding Brussel-Dendermonde.
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Context op schaal van de gemeente Merchtem

Open ruimte
Merchtem is gelegen op de scheidingslijn tussen het Land van Merchtem (zandleemlandschap)
en Klein-Brabant (zandlandschap). In Merchtem zien we een duidelijk verschil tussen het
vlakke landelijke noorden en heuvelachtige verstedelijkte zuiden.
De belangrijkste waterloop op het grondgebied van Merchtem is de Grote Molenbeek, die de
kern Merchtem-centrum van noord naar zuid doorsnijdt. Momenteel vormt de vallei van de
Grote Molenbeek een ecologisch en landschappelijk waardevol open gebied. In het centrum is
deze waterloop nog nauwelijks merkbaar.

Bebouwde ruimte
In Merchtem komen een 3-tal woonkernen voor, waarvan de grootste en meest compacte
woonkern Merchtem zelf is. De overige woonkernen, Peizegem en Brussegem, zijn gesitueerd
op de as Brussel-Wemmel-Merchtem-Buggenhout. Tussen en aansluitend bij deze woonkernen
bevinden zich woonlinten. Daarnaast komen nog, verspreid over de hele gemeente, enkele
kleinere, historisch gegroeide woonconcentraties en gehuchten voor: Hamme, Bollebeek,
Ossel, Linthout, Dries...
Er bevinden zich op het grondgebied van de gemeente een 6-tal KMO-zones. De KMO-zone
Brusselsesteenweg is veruit de grootste op het grondgebied van Merchtem, situeert zich in de
nabijheid van de kern Merchtem-centrum, en wordt ontsloten door de Brusselsesteenweg en
Dooren.
Detailhandel, horeca en diensten zijn in hoofdzaak geconcentreerd in de woonkernen.
Ten noorden van de kern van Merchtem bevindt zich de OCMW-campus. De campus omvat
een rusthuis, een administratief gebouw, service-flats, parkeerplaatsen, het Lijsterbespark met
wandel- en fietspaden en een vijver met vismogelijkheden.
Daarnaast beschikt Merchtem over een uitgebreid gemeentelijk en vrij onderwijsnet, en enkele
openbare bibliotheken, gesitueerd in de kernen Merchtem-centrum, Peizegem en Brussegem.

Mobiliteit
De veruit belangrijkste verkeerswegen zijn de Brusselsesteenweg (Merchtem-Brussel) en de
N211 (Wolvertemsesteenweg, Opwijk-Vilvoorde), die elkaar kruisen in het centrum. Verder
zorgen een reeks kleinere wegen in Merchtem voor de ontsluiting en de bereikbaarheid van de
woonkernen.
17/86

Door het feit dat de gemeente door de omliggende en eigen wegenstructuur sterk geënt is op
Brussel, is er een problematiek van doorgaand verkeer, dat zich hoofdzakelijk dwars doorheen
de verschillende kernen verplaatst.
Het openbaar vervoer wordt verzorgd door enkele busverbindingen, en een treinverbinding
(Dendermonde-Brussel) die de gemeente doorkruist, met een stopplaats in Merchtem-centrum.
Doorheen de gemeente Merchtem loopt er een uitgebreid netwerk van wandel- en fietsroutes.

Toerisme en recreatie
De meeste van deze sportactiviteiten fungeren op het niveau van de woonconcentratie uit de
buurt.
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Planningsproces


Ruimtelijk uitvoeringsplan

Op 10 oktober 2007 werd rond het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan een plenaire
vergadering georganiseerd. Naar aanleiding van de adviezen die tijdens dit overleg werden
uitgebracht werd beslist het vooropgestelde masterplan voor de volledige Ginder-Ale site op te
maken vooraleer over te gaan tot een voorlopige vaststelling van het PRUP. Op die manier
kunnen de conclusies en essentiële principes die naar voren komen in het masterplan worden
vertaald in het PRUP, en kunnen de noodzakelijke ruimtelijke randvoorwaarden voor
toekomstige ontwikkelingen juridisch worden verankerd.


Plan-MER

Het decreet van 18 december 2002 ‘milieueffect- en veiligheidsrapportage’ en het decreet van
27 april 2007 ‘plan-m.e.r.-decreet’ maken onderdeel uit van het Vlaams wetgevend kader
betreffende de plan-MER.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma's (B.S. 7 november 2007), en de
Omzendbrief van 1 december 2007 betreffende milieueffectbeoordeling van plannen en
programma’s, bepalen onder meer de voorwaarden die moeten afgetoetst worden om te
bepalen of een plan plan-MER-plichtig is.
De procedure plan-MER uit het decreet van 2007 trad in werking op 1 juni 2008. Hierbij werd
voorzien in een overgangsbepaling, waarbij wordt gesteld dat de nieuwe procedure aldus niet
dient gevolgd te worden voor ruimtelijke uitvoeringsplannen waarbij de plenaire vergadering
plaatsvond vóór 1 juni 2008.
Het voorontwerp van voorliggend plan werd besproken tijdens een plenair overleg op 10
oktober 2007, waardoor de bovenvermelde overgangsbepaling van toepassing is op dit PRUP.
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3. BESTAANDE TOESTAND
Bestaande feitelijke toestand
zie kaart bestaande feitelijke toestand - situering topografische kaart (NGI) 1/5000
zie kaart bestaande feitelijke toestand - luchtfoto 1/5000
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PRJ 2006-010 Ginder-Ale Merchtem
Bestaande juridische toestand - topografische kaart (NGI)
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PRJ 2006-010 Ginder-Ale Merchtem
Bestaande juridische toestand - orthofoto
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Bestaande juridische toestand
zie kaart bestaande juridische toestand - gewestplan en BPA's
zie kaart bestaande juridische toestand - kadasterplan
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Bestaande juridische toestand - Gewestplan en BPA's
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Type plan
gewestplan(nen)

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

verkavelingsvergunningen
beschermde monumenten
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden
Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
Beschermingszones
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen

in het gebied
Gewestplan Halle-VilvoordeAsse (KB 7/03/77): gebied
voor ambachtelijke bedrijven
en KMO's - woongebied
geen

aangrenzend
Gewestplan Halle-VilvoordeAsse (KB 7/03/77): woongebied
- woongebied met landelijk
karakter
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

BPA 1 'Sint-Jansstraat' (M.B.
27/08/1997),
BPA 2 (K.B. 04/06/1965)
BPA 3 'Kom der gemeente'
(M.B. 25/02/2002)

BPA 1 'Sint-Jansstraat' (M.B.
27/08/1997),
BPA 2 (K.B. 04/06/1965)
BPA 3 'Kom der gemeente' (K.B.
25/05/1972)
BPA 2b 'gebied tussen Markt en
Burchtlaan' (M.B. 07/05/1996)
VK 062

VK 093
VK 304
geen
geen
geen
Chemin nr. 1

geen
geen

geen
geen
geen

geen
Sentier nr 26
Sentier nr 42
geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen

geen
geen
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Bestaande juridische toestand - bijzondere plannen van aanleg
Binnen het plangebied zijn volgende bestemmingszones van toepassing:
Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse
 gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's
BPA nr. 1 Sint-Jansstraat
 art.6 strook voor tuinen met bouwverbod
 art.8 strook voor openbaar nut
BPA nr. 2 Kom der gemeente
 art.3 zone voor gesloten bebouwing
 art.4 zone voor bijgebouwen
 art.6 strook voor bijgebouwen
 art.10 zone voor kleine nijverheid
BPA nr. 3 Kom der gemeente
 art.1 zone voor gesloten bebouwing
 art.4 zone voor bijgebouwen
 art.5 zone voor handel en ambachten
De rooilijn van de Kattestraat is slechts ten dele gerealiseerd. Door de verschuiving van de as
1
ter hoogte van de werkmanswoningen loopt de rooilijn dwars door de woningen (BPA nr. 2) .
De rooilijn uit het BPA nr.2 en nr.3 stemt niet overeen met de huidige (visuele) scheiding
openbaar domein / privaat domein.
De perimeter van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gaat ruimer dan de huidige rooilijn,
om de gewenste inrichting van een kwalitatieve publieke ruimte ook een vertaling te kunnen
geven in het PRUP. Het centrale deel van de zone voor wegenis wordt niet opgenomen in het
PRUP om een gemeentelijk initiatief te allen tijde mogelijk te maken.

1

In het oorspronkelijke BPA nr. 3 werd deze rooilijn (inclusief verspringing) overgenomen. Het bij MB. van 25 februari
2002 gewijzigde BPA herstelt voor deze zijde van de Kattestraat de rooilijn terug op de visueel waarneembare
scheidingslijn. Door deze gedeeltelijke correctie van de rooilijn is thans een onduidelijke juridische toestand van de
rooilijn ontstaan. De gemeente kan deze rooilijn alsnog herzien.
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4. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Situering

1
2
3
4
5

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt
Gemeentehuis
Markt
Sint-Donatusschool - bovenbouw
Ginder-Ale brouwerijcomplex

6
7
8
9
10

Ginder-Ale 'garage & lagerkelder'
Gemeentelijke Sporthal
OCMW-campus
Politie/bibliotheek
Sint-Donatusschool - middenschool
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Beschrijving plangebied


Brouwerijcomplex

Het brouwerijcomplex vormt onmiskenbaar het hart van het plangebied. Zowel op ruimtelijk als
op economisch vlak vormt dit gebied een grote leegte in Merchtem. Door het monumentale
karakter, een aantal architecturaal waardevolle gebouwen en door haar ligging in het
dorpscentrum betekent het brouwerijcomplex veel meer dan een puur industriële site.
Het brouwerijcomplex is verdeeld over twee sites, die zich elk aan één zijde van de Kattestraat
bevinden.
 Het complex op de hoek van de Kattestraat en de Langensteenweg omvat het oudste
deel van de brouwerij. De oorspronkelijke brouwerij [foto 2] is met de gevel langs de
Kattestraat ingeplant, aan de Langensteenweg bevindt zich de oorspronkelijke
brouwerswoning. Nadien werd aan de achterzijde van dit complex een imposant
bouwvolume [foto 1 en 3] bijgebouwd.
 Het tweede deel van de brouwerij bevindt zich aan de overzijde, op de hoek van de
Kattestraat en de Dendermondestraat.
Dit gebouw omvat de garage en de 'lagerkelder' en is opgetrokken in no-nonsense
architectuur.
De confrontatie [foto 4] van beide volumes langsheen de Kattestraat bepaalt in grote mate de
bakenwaarde binnen de dorpskern.

29/86



Aansluiting op de dorpskern

Het Ginder-Ale complex is binnen de dorpskern manifest aanwezig. Daarbij valt op dat het
voornamelijk het later bijgebouwde hogere torenvolume is dat waargenomen wordt vanuit het
dorpscentrum.
Foto's 1 en 2 tonen het zicht op het brouwerijcomplex vanuit de Reedijk [foto 1] en
Langensteenweg [foto 2]. Het schaalverschil met de bestaande woningen is duidelijk merkbaar.
De overige foto's tonen het binnengebied achter de woningen langs de Langensteenweg,
Marktstraat en Krekelendries. Dit binnengebied [foto3] bestaat uit tuinen, industriële loodsen en
gebouwen/speelplaats van de Sint-Donatusschool 'bovenbouw'.
Vanop het perceel van de brouwerij is er een - beperkte - aanwezigheid van de dorpskern
merkbaar. [foto 4] toont het zicht vanop de aangrenzende parking naar de parochiekerk van
Merchtem.
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De Kattestraat

Zoals eerder vermeld is de brouwerij in oorsprong gericht op de Kattestraat. Als passant is de
confrontatie met de schaal van de bebouwing hier het sterkst waarneembaar. Nochtans is de
relatie tussen het brouwerijcomplex en de straat op dit ogenblik weinig aantrekkelijk [foto 1].
De aansluiting van de omliggende woningrijen op het complex is niet kwalitatief.
Tegen de oorspronkelijke brouwerijgebouwen zijn een 8-tal kleine rijwoningen [foto 2]
aangebouwd, die min of meer in samenhang met het complex staan. De overige bebouwing in
de straat is eerder ongestructureerd.
De hoek Kattestraat/Langensteenweg [foto 3] oogt wanordelijk. Aan de linkerzijde van het
brouwerijgebouw bevindt zich nog een kleine woning waartegen garageboxen zijn gebouwd.
Het openbaar domein heeft geen verblijfskarakter en wordt gedomineerd door wagens [foto 4].
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Brouwerij "Martinas"

Het architecturaal meest interessante gebouw is het Martinasgebouw in de Kattestraat. Dit is
wellicht het oudste onderdeel van het brouwerijcomplex. Het bestaat uit een centrale
traptoren/liftkoker met links een silogebouw met verwarmingssysteem en schouw en rechts de
brouwzaal. In de loop van de jaren is de oorspronkelijke gevelindeling op een aantal plekken
aangepast.
Het gebouw is opgetrokken in een zakelijke architectuur met sobere art deco-vormentaal en
voor die tijdsperiode moderne materialen. Het is een karaktervolle architectuur die nog aansluit
bij 19de eeuw waarin industriële panden nog aanknoopten bij de stijl en decoratieve elementen
van eigentijdse monumentale bouwkunst.
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Het perceel (hoek Kattestraat en Langensteenweg)

Aan de achterzijde van het gebouw is een relatief grote oppervlakte onbebouwd. Deels in
gebruik als private buitenruimte van de huidige huurders zoals een autoherstelplaats [foto 2, 3
en 4], deels als publieke parking voor het dorpscentrum [foto 1].
De bebouwing op het gelijkvloers heeft een sterk gesloten karakter [foto 6] en heeft geen relatie
met de omgeving.
De bestaande doorgangen doorheen het complex - die reeds van bij de bouw bestaan - zijn
weinig uitnodigend [foto 4].
Het hoogstammig groen in enkele aanpalende tuinen in het binnengebied bepaalt deels het
karakter van dit binnengebied [foto 5].
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Huidige staat van de gebouwen

De gebouwen vertonen thans een zeer onverzorgde aanblik.
Langsheen de Kattestraat zijn gevelopeningen onoordeelkundig dichtgemaakt of gewijzigd [foto
2]. De toegang tot de hogergelegen woningen [foto 3] is onaantrekkelijk.
In het complex zijn de oude brouwerijonderdelen ontmanteld [foto 4]. Deze ruimtes zijn
grotendeels ongebruikt. De grotere oppervlakten binnen het later bijgebouwde torenvolume
worden verhuurd als stapelruimte voor onder meer productiehuizen.
In de hogere delen van het complex zijn de vrije ruimten verhuurd om in te richten als lofts. De
toestand van deze woningen zelf is ons ongekend. De wijze waarop de woningen bereikt
dienen te worden laat alleszins te wensen over. De trappenhallen zijn onverzorgd en de
toegang tot een deel van de woningen loopt over het plat dak [foto 3].
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Garage en Lagerkelder

Het gebouw op de hoek van de Kattestraat en Dendermondestraat is een imposant bouwwerk,
dat ook de onmiddellijke omgeving overheerst [foto 1 en 2]. In de grotendeels gesloten
gevelvlakken zijn een aantal grote strakke openingen gesneden [foto 1 en 2].
Aan de zijde van de gemeentelijke sporthal is het gevelvlak gesloten [foto 4] waardoor er geen
enkele relatie is tussen beide gebouwen. Vanuit de omgeving is de impact van het gebouw
beperkter dan dat aan de overzijde [foto 3].
Het gebouw is thans onder meer in gebruik als paintball center. Dit gebruik zou een negatieve
impact kunnen hebben op de bouwfysische toestand van het gebouw.
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Landschappelijk baken

Landschappelijke bakens zijn de visuele blikvangers die mee het landschapsbeeld bepalen en
dikwijls als oriënteringspunt fungeren. De provincie wenst het zicht op deze bakens te vrijwaren
en de oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te versterken.
Het Ginder-Ale complex is sterk waarneembaar vanuit de ruime omgeving, komende van
Londerzeel (Steenhuffel) of Asse (Mollem) [foto 3]. Binnen Merchtem zelf is, door de compacte
bebouwing en het stratenpatroon, de waarneembaarheid het sterkst in de onmiddellijke
omgeving van het plangebied en tevens aan de noordelijke open ruimte (ter hoogte van de
OCMW-campus) [foto 2 en 4].
In de onmiddellijke omgeving zijn geen gebouwen met eenzelfde impact aanwezig [foto 1].
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Brouwerswoning langs de Langensteenweg

De voormalige brouwerswoning is nog in redelijk oorspronkelijke staat aanwezig. De
oorspronkelijke relatie tussen de woning en het brouwerijcomplex is thans onduidelijk. De
leesbaarheid kan nog sterk verhoogd worden.
Het gebouw is thans ongebruikt, maar kende ooit een invulling voor semi-publieke diensten.
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Bebouwing in de omgeving

De bebouwing in de onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid, maar
een relatief lage bouwhoogte, typisch voor deze landelijke kernen. De kerk [foto 2] vormt een
herkenningspunt.
Daarnaast zijn volgende markante gebouwen aanwezig:
 de gemeentelijke sporthal [foto 1]
 de OCMW-campus met seniorie [foto 4]
 de Sint-Donatusschool langsheen de Marktstraat en in het binnengebied [foto 3]
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Onderstaande beelden tonen het brouwerijcomplex in haar onmiddellijke omgeving.
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Historische ontwikkeling van de site
de

Gegroeid uit een 18 eeuws complex in de Kattestraat dat in 1875 bestond uit de brouwerij met
losstaande schouw - bureel - “stoomtuigplaats” en herberg.
De brouwerij werd in 1871 opgestart door o.m. Amelie Briers, moeder van toondichter August
De Boeck. Vanaf 1888 was de brouwerij in eigendom van de familie (Corneel) Van
Ginderachter.
Voor de tweede wereldoorlog werd de productie opgedreven van 40.000 hl naar 1.000.000 hl
(1939); na tweede wereldoorlog kende de brouwerij slechts een productie van 20.000 hl, wat
ca. 1950 werd opgedreven tot een hoogtepunt van 300.000 hl.
In 1948 werd het Martinasgebouw opgericht; uit deze periode dateert ook het gebouw langs de
Kattestraat.
De brouwerij produceerde slechts één soort bier, in flessen van 1/3 en 2/3 liter.
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5. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Visie en ontwikkelingsprincipes
Ginder-Ale opent zich naar Merchtem
Het brouwerijcomplex heeft op zich nooit een sterke relatie gehad met zijn omgeving, maar
functioneerde eerder als een gesloten enclave binnen de dorpskern. Nu de site zijn
oorspronkelijke functie heeft verloren, dienen zich wel een aantal mogelijkheden aan om de
relatie met de omgeving te versterken.
Het versterken van deze relatie kan op verschillende wijzen bereikt worden:







door het opwaarderen van de Kattestraat als onderdeel van de lokale handelsstructuur
en het vergroten van de openheid tussen de brouwerijgebouwen en de Kattestraat;
door de niet bebouwde delen van de site toegankelijk te maken en zo de site in te
schakelen in een netwerk van publieke ruimten binnen de dorpskern;
door het complex van verschillende bouwwerken zelf sterker doorwaadbaar te maken;
door in het gebouwencomplex openbare functies te integreren die publiek toegankelijk
zijn;
door de functionele complementariteit van de site ten opzichte van de dorpskern te
versterken;
door het laagdynamisch en lokaal karakter te garanderen.

Daarnaast blijft het behoud van de eigenheid van het complex voorop staan. De
herbestemming dient ten dienste van de valorisatie van het industrieel erfgoed te staan.
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Ginder-Ale als schakel in gemeentelijke handelsstructuur

De ontwikkeling van het brouwerijcomplex mag niet op zich staan. De site moet ingeschakeld
worden in een te versterken handelsroute binnen het centrum, die wordt gevormd door de
assen Varkensmarkt - Nieuwstraat/Markt/Krekelendries - Kattestraat - Langensteenweg - Korte
Ridderstraat/Varkensmarkt.
Dit veronderstelt dat de relatie tussen het brouwerijcomplex en de Kattestraat sterk wordt
opgewaardeerd. Het is de bedoeling om de kwaliteit van het openbaar domein op te waarderen
in samenhang met de rest van het centrumgebied.



Ginder-Ale als een nieuwe publieke ruimte voor de kern

De schaal en complexiteit van het gebouwencomplex vraagt een grotere inbedding in het
openbaar domein van de dorpskern. De onbebouwde delen van het perceel langs de
Langensteenweg kunnen ingeschakeld worden in het netwerk van publieke ruimten binnen de
kern.
Binnen deze ruimten kunnen nieuwe bouwvolumes opgetrokken worden om blinde gevels en
tuinmuren af te werken. Deze vormen levendige wanden aan de publieke ruimte en brengen
het grote geheel van het brouwerijcomplex op maat van de kern.
Er worden twee bijkomende pleinen voorzien. Ten zuiden van de lagerkelder, langsheen de
Kattestraat, dient een publieke pleinruimte met groenaanleg i.f.v. een aangenaam
verblijfskarakter aangelegd te worden. Op de hoek van de Langensteenweg en de Kattestraat
maakt bestaande bebouwing plaats voor een kleine publieke pleinruimte die de verblijfskwaliteit
verhoogt en het gesloten karakter van de Kattestraat doorbreekt.
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Doorwaadbaarheid van het complex verhogen

Binnen het complex zelf kunnen een aantal oude doorgangen opnieuw publiek gemaakt worden
en een aantal ruimtes een publieke functie krijgen. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van het
complex zelf en maakt het leesbaar als een complex van verschillende typologieën. Ook
kunnen hierdoor meer gevelvlakken een relatie met de buitenruimte krijgen.
Daarnaast versterken een aantal bijkomende ontsluitingen de integratie van het geheel in de
omgeving. Zo kunnen onder meer de gemeentelijke sporthal en het scholencomplex SintDonatus betrokken worden bij de ontwikkeling.



Functionele mix binnen het complex ter versterking van de levendigheid van de kern

Niet alleen de ruimtelijke integratie van het project staat voorop. Ook de functionele
complementariteit met het centrum dient aandacht te krijgen. Een monofunctionele invulling is
daarom uitgesloten. Een sterke functionele vermenging binnen het complex geldt als
uitgangspunt bij de ontwikkeling. Daarbij moet er wel over gewaakt worden dat er geen tweede
centrum ontstaat.
Onder meer de opgelegde beperking betreffende de oppervlakte handelsvoorziening die kan
gerealiseerd worden zorgt ervoor dat de nieuwe ontwikkelingen het bestaande
kernwinkelapparaat niet grondig verstoren.
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Laagdynamisch en lokaal karakter garanderen

Met het opleggen van een functionele mix binnen het projectgebied wenst men tevens te
vermijden dat er zich een grootschalige ontwikkeling voordoet van één functie in die de schaal
van de kern overschrijdt. De opgelegde vermenging maakt dat enkel kleinschalige invullingen
mogelijk worden, om het lokaal karakter te garanderen.
Daarnaast wordt er binnen elk van de projectzones een beperking opgelegd aan de oppervlakte
die kan benut worden om een commercieel programma te realiseren, om het lokaal karakter
van de gehele ontwikkeling te bewaken.
Aangezien de parkeerbehoefte binnen de projectsite zelf dient opgevangen te worden, waar de
mogelijkheden beperkt zijn, wordt bovendien gegarandeerd dat hoogdynamische functies die
veel verkeer genereren hier worden geweerd.
Ook op vlak van mobiliteitsgeneratie wordt derhalve de lokale schaal en draagkracht niet
overschreden.


Valorisatie industrieel erfgoed

De afbraak van grote industriële complexen betekent steeds een belangrijk identiteitsverlies.
Maximaal behoud is hier dan ook aangewezen. Uit de praktijk blijkt echter dat integraal behoud
van een totaal complex zelden lukt. Belangrijke vereiste voor behoud is dat de site een nieuwe
bestemming of invulling krijgt. Herontwikkelen betekent echter ook steeds een aantasting van
het typische industriële karakter.
Volgende basisprincipes voor behoud en herbestemming gelden:
 respecteren van structuur en karakter van het gebouw;
 karakteristieken van het gebouw behouden zodat de essentie van het beeld bewaard
blijft;
 eigenheid van het gebouw geeft richting aan/inspireert nieuwe functies;
 belang van behoud van 'genius loci' of herkenningswaarde van de plek;
 selectieve sloop en behoud van enkele materiële betekenisvolle getuigenissen in
functie van de leesbaarheid;
 multidisciplinaire analyse van de noden en mogelijkheden moet de basis zijn voor de
keuze van herbestemming.
Voor toegevoegde architectuur kunnen volgende suggesties meegenomen worden:
Het nieuwe ruimtelijke beeld moet refereren naar de sfeer en de grootsheid van vroeger door
o.m.:
 volgen van de oorspronkelijke, historisch gegroeide patronen;
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respecteren van bestaande bouwhoogtes en -volumes;
nieuwe ingrepen qua schaal en vormgeving strak bescheiden houden om klemtoon op
bewaarde gebouwen te leggen;
nieuwe invullingen duidelijk zichtbaar maken door gebruikte materialen die verschillen
van de traditioneel gebruikte bouwmaterialen  gebruik van hedendaagse industriële
materialen;
(bewaarde) gebouwen als referentie naar verleden kunnen als vertrekpunt voor
stedenbouwkundige herinrichtingsplannen ingezet worden.

Randvoorwaarden uit het masterplan
Als bijlage is het masterplan terug te vinden dat een geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de
toekomst bevat voor het plangebied en haar directe omgeving, en dat de basis vormt van een
aantal randvoorwaarden die een vertaling hebben gekregen in voorliggend PRUP.


Parkeerbehoefte op eigen terrein opvangen

De parkeerbehoefte die gecreëerd wordt door het inrichten van nieuwe functies in het
projectgebied mag niet afgewenteld worden op het openbaar domein. De benodigde
parkeerplaatsen dienen telkens voorzien te worden binnen de site. De parkeermogelijkheden
zullen met andere woorden een beperkend element vormen voor de invulling van de site.
Het inrichtingsplan dat bij elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet worden
gevoegd dient een motivering te bevatten van het voorziene aantal parkeerplaatsen. Op het
moment van de aanvraag is er een duidelijk beeld van de functies die effectief hun intrek zullen
nemen in de gebouwen en kan er een realistische berekening worden gemaakt van het
noodzakelijk aantal parkeerplaatsen, bijvoorbeeld rekening houdend met gedeeld ruimtegebruik
wanneer er functies worden ingericht die onderling verschillende bezoekersuren hebben.
Bij de vergunningverlening dient door de gemeente afgetoetst te worden of het voorgesteld
aantal parkeerplaatsen strookt met de normen die de gemeente hanteert (en die gebaseerd
kunnen zijn op de normen uit het goedgekeurde masterplan, of latere documenten), en of
eventuele afwijkingen kunnen gemotiveerd worden vanuit het principe van gedeeld
ruimtegebruik.
Om een kwalitatieve publieke ruimte te garanderen kunnen er op maaiveldniveau slechts een
beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien worden en dient het nieuwe plein aan de Kattestraat
volledig parkeervrij te blijven.
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Veiligere verkeersdoorstroming in de Kattestraat

Onderzoek betreffende de optimale inrichting van de Kattestraat wees uit dat de veiligste optie
voor een vlotte verkeersdoorstroming een asverschuiving inhoudt ten zuiden van het aan te
leggen plein naast de lagerkelder, met een achteruitspringen van het naastliggende
bouwvolume (zie de hiernaast geplaatste figuur. Bron: Masterplan Ginder-Ale - HUB). Op die
manier ontstaat er voldoende wegbreedte voor een veilige en vlotte verkeersdoorstroming.
De Kattestraat blijft een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer. De wegbreedte van 6m
laat echter toe dat op uitzonderingsdagen (bv. markt- en kermisdagen) de bus in tegengestelde
richting verkeer kan kruisen, voor of na de versmalling.
Het fietspad voor fietsverkeer dat in tegengestelde rijrichting rijdt wordt gescheiden en
verhoogd aangelegd. Fietsers die de rijrichting volgen delen de weg met het gemotoriseerd
verkeer (er kan bv. een fietssugestiestrook worden aangebracht). Voor voetgangers wordt een
verhoogd voetpad voorzien.


Openbare ruimte

Om de doorwaadbaarheid en levendigheid van het projectgebied te vergroten worden nieuwe
informele doorsteken en publieke ruimten voorzien. Op die manier wordt het brouwerijcomplex
ook nauwer betrokken bij de rest van de kern van Merchtem.
Enerzijds dienen er een aantal publieke doorgangen voor langzaam verkeer verplicht
aangelegd te worden doorheen het gehele plangebied. Anderzijds worden twee publieke
pleinen voorzien. Ten zuiden van de lagerkelder, langsheen de Kattestraat, dient een publieke
pleinruimte met groenaanleg i.f.v. een aangenaam verblijfskarakter aangelegd te worden. Op
de hoek van de Langensteenweg en de Kattestraat maakt bestaande bebouwing plaats voor
een kleine publieke pleinruimte die de verblijfskwaliteit verhoogt en het gesloten karakter van
de Kattestraat doorbreekt.


Toegang ondergrondse parking garanderen

Niet alle gewenste ontwikkelingen zullen gelijktijdig of op korte termijn worden gerealiseerd.
Daarom dient ervoor gezorgd te worden dat de bestaande bestemmingsvoorschriften en korte
termijn realisaties toekomstige ontwikkelingen niet hypothekeren. Binnen het PRUP wordt een
onbebouwd perceel langsheen de Kattestraat opgenomen in de 'zone voor kernversterking',
waarbij de stedenbouwkundige voorschriften opleggen dat een toegang voor gemotoriseerd
verkeer tot een ondergrondse parking in functie van de achtergelegen projectzone hier te allen
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tijde moet kunnen ingericht worden. Op die manier wordt vermeden dat het perceel volledig
wordt volgebouwd en een ontsluiting van een potentiële ondergrondse parking onmogelijk
wordt gemaakt, wat bij uitbreiding ook een optimale ontwikkeling van het achtergelegen
projectgebied/binnengebied tegenhoudt.


Externe circulatiekokers mogelijk maken

In functie van de toegankelijkheid van het lagerkeldergebouw wordt de mogelijkheid geboden
om externe circulatiekokers toe te voegen. Randvoorwaarden hierbij zijn echter dat de
brandwegen- en veiligheid gegarandeerd blijven en dat de kokers architecturaal zo worden
ontworpen dat het typische industriële karakter van het gebouw en de essentie van het beeld
bewaard blijven.

Programma
Om te garanderen dat de ontwikkelingen op de site laagdynamisch en lokaal blijven, worden er
met het PRUP een aantal beperkingen gekoppeld aan de programmatorische invulling van de
bestaande en nieuw op te richtingen gebouwen. Onderstaand worden de functies besproken
waarvoor beperkingen worden ingeschreven.


Handel

De opgelegde beperkingen in handelsruimte zijn gebaseerd op de conclusies uit het
masterplan.
Uit de nota betreffende de economische haalbaarheid blijkt dat een commercieel programma
van om en bij de 10.000m² op middellange termijn te zwaar is en wellicht het evenwicht in
Merchtem met de rest van het kernwinkelapparaat grondig zou verstoren. Om die reden wordt
bepaald dat enkel langsheen de straten en de ruimtes die met deze straten samenhangen (het
plein aan de Kattestraat en het handelserf aan de Dendermondestraat) in functie van een
aangename en levendige verblijfsruimte handelszaken (al dan niet in combinatie met
horeca/publieke functies) verplicht een plaats dienen te krijgen. De doorsteken voor langzaam
verkeer maken enkel ruimte voor woonadressen. In de lagerkelder kan 40% van de bruto
vloeroppervlakte ingevuld worden met handelszaken; elders in het plangebied wordt handel
enkel op het gelijkvloers toegelaten.
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Dit betekent dat binnen het plangebied theoretisch gezien maximum zo'n 9.000m² bruto
vloeroppervlakte voor handel kan worden voorzien. Gezien de randvoorwaarde dat de
parkeerbehoefte steeds op eigen (beperkt) terrein moet opgevangen worden, circulatie- en
opslagruimtes bij deze bruto oppervlakte werden gerekend, een groot deel van deze
oppervlakte ook met andere functies kan ingevuld worden (publieke functies, leisure, wonen...)
kan gesteld worden dat binnen het plangebied maximum 6.000m² puur handelsprogramma kan
gerealiseerd worden. Dit behelst de 5.000m² waarvoor volgens de marktverkenning ruimte is,
aangevuld met horeca en de eventuele herlocatie van een aantal winkels die vandaag op een
minder gunstige locatie in Merchtem gelegen zijn of op zoek zijn naar
uitbreidingsmogelijkheden. Hierbij dient vermeld te worden dat er vandaag reeds bedrijvigheid
en handelsactiviteit aanwezig is binnen het plangebied.


Wonen

Gezien de centrale ligging van de site, midden in de kern van het hoofddorp Merchtem, wordt
wonen als een zeer geschikte invulling beschouwd. Het draagt bij tot kernversterking,
verdichting van het woonweefsel, en biedt potenties tot de opwaardering van het centrum als
kwalitatieve woonomgeving. De indeling van verschillende van de bestaande gebouwen leent
zich voor de realisatie van onder meer lofts, zonder dat de interne of externe structuur van het
complex significant wordt aangetast.
Om echter een functionele mix af te dwingen, zodat de levendigheid en toegankelijkheid van
het plangebied wordt gegarandeerd, evenals de complementariteit en interactie met de rest van
het centrum, wordt de woonfunctie binnen de overdruk 'zone voor landschappelijk baken'
beperkt. Maximaal 60% van de bruto vloeroppervlakte kan hier worden ingevuld met een
woonfunctie. Dit kan zowel onder de vorm van lofts en appartementen zijn als bv. serviceflats.
Hierbij dient verplicht een mix van verschillende woonvormen gerealiseerd te worden. De
nieuwe bebouwing die buiten deze overdrukzone wordt opgericht, wordt volledig ingevuld met
een woonfunctie, behalve op het gelijkvloers langsheen de straten en ruimtes die hiermee
samenhangen, waar handel dient te worden voorzien. Het algemeen principe is dat de
doorsteken voor langzaam verkeer enkel ruimte maken voor woonadressen.
Alles samen betekent dit dat maximum zo'n 28.000m² bruto vloeroppervlakte kan ontwikkeld
worden voor een woonfunctie. Gezien de circulatieruimtes bij deze bruto oppervlakte werden
gerekend, een groot deel van deze oppervlakte ook met andere functies kan ingevuld worden
(publieke functies, leisure, hotelfaciliteiten...), er voldoende buitenruimte per woongelegenheid
dient voorzien te worden, een vermenging van functies verplicht is en ook een mix van
woonvormen moet gerealiseerd worden in de bestaande gebouwen, zal de werkelijke
oppervlakte die zal worden ingenomen voor een woonfunctie een stuk beperkter zijn. Hierbij
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dient bovendien vermeld te worden dat er vandaag reeds een aantal woongelegenheden
aanwezig zijn binnen het plangebied.
De vermenging van functies en woonvormen zorgt ervoor dat er een gevarieerd woonaanbod
ontstaat. Het aantal woongelegenheden dat op deze oppervlakte kan ontwikkeld worden is
afhankelijk van het type woning, de interne structuur van de bestaande bebouwing... Zoals in
de stedenbouwkundige voorschriften aangegeven is 'woonkwaliteit' één van de hoofdcriteria die
bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
afgewogen, Elke wooneenheid dient te beschikken over een voldoende bruto vloeroppervlakte
en buitenruimte.
Het bijkomend woonaanbod dat op de site zal worden gerealiseerd dient te worden
meegenomen in de gemeentelijke woonprogrammatie.


Overige functies

Om een functionele mix te garanderen dient de resterende ruimte binnen de overdruk 'zone
voor landschappelijk baken' te worden opgevuld met andere functies dan handel en wonen.
Zowel functies van openbaar nut, horeca, leisure, een woonzorgcentrum, parkeren... kunnen
een plaats krijgen.
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6. RELATIE MET HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
VLAAMS-BRABANT
Conform het subsidiariteitsprincipe uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is de versterking
van een kern die gelegen is in het buitengebied een lokale aangelegenheid. Een
herbestemming die tot doel heeft de ontwikkeling van kernversterkende activiteiten met een
lokale dynamiek mogelijk te maken gebeurt in principe door middel van de opmaak van een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Voorliggend plangebied betreft echter een voormalige industriële site die in het provinciaal
ruimtelijk structuurplan werd geselecteerd als landschappelijk baken. De provincie wenst deze
selectie op bovenlokaal niveau concreet uit te werken door de opmaak van een provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan dat de kenmerken moet vrijwaren die de waarde van het baken
bepalen. De landschappelijke waarde is van belang op een groter schaalniveau dan het lokale,
waardoor de provincie de verantwoordelijkheid wenst op te nemen om deze te beschermen en
te versterken.
Daarenboven beschikt de gemeente Merchtem nog niet over een goedgekeurd gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, waardoor ze zelf geen planinitiatieven (de opmaak van RUP's of BPA's)
kan nemen voor de site.

Specifiëring van de selectie als landschappelijk baken
In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant worden binnen de landschappelijke structuur een
aantal beleidscategorieën onderscheiden: gave landschappen, structurerende
reliëfcomponenten en de landschappelijke bakens. Landschappelijke bakens zijn de visuele
blikvangers die mee het landschapsbeeld bepalen en dikwijls als oriënteringspunt fungeren. De
provincie wenst het zicht op deze bakens te vrijwaren en de oriëntatiefunctie binnen het
landschap te behouden en te versterken. De provincie selecteerde 'Ginder-Ale Merchtem' als
landschappelijk baken.
Voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan heeft onder meer tot doel de oriëntatiefunctie
van Ginder-Ale naar de toekomst toe te vrijwaren. De ligging binnen de dichtbebouwde
dorpskern maakt dat het vrijwaren van het zicht hier veeleer dient begrepen te worden als het
instandhouden van de monumentale verschijning binnen de dorpskern, en als de (betere)
integratie ervan in het dorpsweefsel.
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De provincie wenst door dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan de selectie als landschappelijk
baken op een tweeledige wijze in te vullen:
- Binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een zone aangeduid als
landschappelijk baken: hier wordt veeleer de samenhang van de verschillende onderdelen
beschouwd (met uitsluiting van de minder waardevolle bijgebouwen in het binnengebied)
die maken dat het complex als een baken in het landschap wordt ervaren.
- Daarnaast worden het Martinasgebouw in de Kattestraat en de brouwerijwoning met
burelen in de Langensteenweg als het cultuurhistorisch meest waardevol beschouwd.
Deze tweedeling vertaalt zich ook in de ontwikkelingsmogelijkheden van het
gebouwencomplex. De vraag naar de (betere) integratie van de monumentale bebouwing in het
dorpsweefsel, heeft zich in het verleden steeds vertaald in de discussie over afbraak versus
behoud. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wil deze discussie nuanceren.
Zowel voor het geheel (landschappelijk baken) als voor de cultuurhistorisch waardevolle
bouwdelen geldt dat uitgegaan wordt van het behoud. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
is in de eerste plaats gericht op het hergebruik van de bestaande gebouwen. Dit neemt niet
weg dat bepaalde gebouwdelen kunnen gesloopt en/of ingrijpend aangepast worden. Dit opdat
de bestaande industriële gebouwen kunnen aangepast worden om bruikbaar te zijn voor de
nieuwe gewenste functies, en opdat niet-essentiële elementen die afbreuk doen aan de
intrinsieke kwaliteit van het gebouwencomplex kunnen worden verwijderd. Een volledige sloop
in functie van een nieuwbouw is niet gewenst.
Voor de cultuurhistorisch waardevolle bouwdelen geldt dan weer wel dat deze behouden
dienen te blijven en geïntegreerd dienen te worden in het gebouw of gebouwencomplex. Dit
houdt in dat de vormelijke elementen waaraan het geheel zijn waarde te danken heeft
principieel behouden moeten blijven. Daarbij staan deze vormelijke elementen niet op zich,
maar wordt het gebouw als één geheel bekeken. Dit geldt ook bij een eigentijdse interpretatie.
De specifieke (programmatorische) invulling van het gebouwencomplex is onderwerp van het
opgestelde masterplan. De algemene principes krijgen een vertaling in de stedenbouwkundige
voorschriften, zodat onder meer de lokale dynamiek van de activiteiten kan gegarandeerd
worden.
De beoordeling en behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor het
gebouwencomplex en zijn omgeving is een gemeentelijke bevoegdheid. De provincie wenst
weliswaar haar verantwoordelijkheid op te nemen voor de selectie als landschappelijk baken.
Daarom wenst ze betrokken te blijven bij de beoordeling van de impact van ingrepen op de
samenhang van het gehele gebouwencomlex, en op haar relatie met de omgeving. Daarom
wordt in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingeschreven dat vergunningsaanvragen voor
deze gebouwen vergezeld moeten zijn van een architectuurnota. Deze architectuurnota dient
een inzicht te geven in de wijze waarop wordt omgesprongen met de architecturale en
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landschappelijke waarde van het gehele gebouwencomplex. Het college van burgemeester en
schepenen kan hiervoor steeds een niet bindend advies vragen aan de dienst van de provincie
Vlaams-Brabant bevoegd voor ruimtelijke ordening. De dienst ruimtelijke ordening zal zelf de
nodige interne adviezen inwinnen (in dit geval zeker van de dienst cultuur, bevoegd voor
monumentenzorg).

Afbakening van het plangebied
De afbakening van het plangebied wordt ruimer genomen dan de huidige
gewestplanbestemming 'zone voor ambachten en KMO's'. Dit is noodzakelijk omdat ook binnen
de geldende bijzondere plannen van aanleg rondom deze gewestplanbestemming ongepaste
voorschriften opgenomen zijn in functie van de industriële bestemming. Daarnaast is de
verruiming ook nodig om de integratie van het projectgebied in de kern van Merchtem te
verzekeren.
Voor de percelen die buiten het plangebied zijn gelegen geldt eveneens dat er in de
binnengebieden soms een minder gepaste bestemming opgenomen is in de BPA's. nr.2 en
nr.3. Hier is het echter niet zo dat de ontwikkeling van deze percelen onlosmakelijk verbonden
is met het geheel van het Ginder-Ale complex. Om deze reden worden deze percelen niet mee
opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
De gemeente kan de gewenste bestemmingswijzigingen alsnog doorvoeren door de opmaak
van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Ten opzichte van het voorontwerp dat werd besproken tijdens de plenaire vergadering werd de
afbakening van het plangebied beperkt bijgestuurd. Dit gebeurt in functie van de
kwaliteitsbewaking over de inrichting van de site. De beperkte bijsturing leidt niet tot bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden.
In het intussen opgestelde masterplan voor de site wordt veel aandacht besteed aan onder
meer de publieke ruimte en de parkeerproblematiek. Om de gewenste pleinaanleg langsheen
de lagerkelder, met kwalitatieve randafwerking, juridisch afdwingbaar te kunnen maken wordt
ervoor geopteerd deze ruimte eveneens binnen voorliggend plangebied op te nemen. Op die
manier kunnen de gewenste randvoorwaarden binnen het PRUP worden vastgelegd. Hetzelfde
geldt voor het oostelijk plandeel, waar de bestaande arbeiderswoningen in de toekomst plaats
dienen te maken voor een verbreding van de weg, in functie van de verkeersveiligheid,
eventueel in combinatie met een nieuwbouwvolume dat fungeert als randafwerking en als
architecturaal geïntegreerde aanbouw aan het voormalige brouwerijcomplex. Om de
parkeerbehoefte van de activiteiten in het oostelijk plandeel te kunnen opvangen op eigen
terrein zal er een ondergrondse parking moeten ingericht worden. In functie van de veiligheid
en gezien de versnipperde eigendomsstructuur van het deelgebied blijkt uit het masterplan dat
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het aangewezen is een in/uitrit van de ondergrondse parking te voorzien in de Kattestraat. Om
de betreffende perceelsdelen te kunnen vrijwaren in functie van dergelijke in/uitrit werd beslist
deze mee op te nemen in het PRUP-plangebied.
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7. VERTALING NAAR VERORDENENDE
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN OP TE
HEFFEN VOORSCHRIFTEN
7.1 Zone voor kernversterking
Deze zone is bestemd voor een gemengde ontwikkeling op niveau van de dorpskern van
Merchtem. In de voorschriften wordt dit vertaald door de bestemmingen toe te laten die volgens
het gewestplan in woongebied mogelijk zijn. Dit zijn naast wonen ook handel, lokale
bedrijvigheid, openbare en private dienstverlening, horeca, tuinen en publieke ruimten. De aard
en omvang van de ontwikkeling wordt afgestemd op het niveau van de kern van Merchtem, die
in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd geselecteerd als hoofddorp. De voormalige
brouwerijgebouwen vallen eveneens binnen deze zone en kunnen aldus herbestemd worden
op maat van de dorpskern.
De betreffende zone omvat:
- De percelen van de voormalige brouwerij (aan beide zijden van de Kattestraat) en de
bijhorende brouwerswoning.
De brouwerijgebouwen op de hoek van de Kattestraat en Langensteenweg zijn volgens het
gewestplan gelegen in de zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's, en volgens het
BPA nr.2 in de zone voor kleine nijverheid.
De voormalige garage en Lagerkelder op de hoek van de Kattestraat en de
Dendermondestraat, zijn uit het BPA nr.1 gesloten waardoor de gewestplanbestemming
zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's van toepassing is. Voor het perceel in de
Kattestraat grenzend aan dit gebouw is BPA nr.3 van toepassing en geldt de bestemming
zone voor handel en ambachten. Voor het deel van het perceel in de Dendermondestraat
grenzend aan dit gebouw is BPA nr.1 van toepassing en geldt de bestemming zone voor
tuinen met bouwverbod.
Zoals hoger reeds aangegeven is een herbestemming noodzakelijk om het
brouwerijcomplex een nieuwe functionele invulling te geven en om het geheel beter te
integreren in de dorpskern.
- De onbebouwde of braakliggende percelen die grenzen aan de brouwerijgebouwen, tussen
de Langensteenweg en de Krekelendries:
De onbebouwde delen in het binnengebied bieden een potentie om ingeschakeld te worden
in het netwerk van publieke ruimten binnen de kern. Binnen deze ruimten kunnen eveneens
nieuwe bouwvolumes opgetrokken worden om blinde gevels en tuinmuren af te werken, en
kan er één bijkomende nieuwbouw centraal worden ingeplant. Deze vormen levendige
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wanden aan de publieke ruimte en brengen het grotere geheel van het brouwerijcomplex
op maat van de dorpskern. De betreffende percelen zijn thans opgenomen in het BPA nr.2,
in de zone voor kleine nijverheid. De percelen langsheen de Krekelendries liggen in de
zone voor gesloten bebouwing met erachter een smalle strook zone voor bijgebouwen. Om
de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken worden de percelen allen opgenomen binnen
de zone voor kernversterking.
De herenwoning met bijhorende tuin langs de Langensteenweg:
In het BPA nr.2 zijn de woning en de tuin opgenomen in de zone voor kleine nijverheid. Om
de integratie van het gebouwencomplex in de dorpskern te versterken worden deze
percelen dus best in het plangebied opgenomen. De stedenbouwkundige voorschriften
stellen dat voor de betreffende woning dezelfde voorschriften gelden als voor bebouwing
die gelegen is in 'woonzone' volgens het gewestplan.
De aangrenzende werkmanshuizen langs de Kattestraat
Deze percelen zijn thans opgenomen in woonzone volgens het gewestplan, en worden
doorsneden door een rooilijn. Voor de realisatie van een verbreding van de Kattestraat in
functie van de verkeersveiligheid, evenals om het karakteristieke uitzicht van het
brouwerijcomplex in ere te herstellen is het aangewezen dat de bestaande
werkmanshuizen op termijn verdwijnen. Bij een inrichting van het binnengebied als (semi)publieke ruimte is het bovendien van belang dat er een doorsteek voor langzaam verkeer
wordt gecreëerd naar de Kattestraat, in functie van de integratie van de site in de kern.
Deze doorsteek kan op het aangrenzend perceel worden ingericht, dat momenteel
bebouwd is met een loods, maar ook doorheen het bestaande brouwerijgebouw.
Om deze redenen werden de betreffende percelen meegenomen binnen de planperimeter
van het PRUP waarbij de te realiseren publieke doorgang indicatief werd aangeduid. Als
stimulans voor het verwijderen van de bestaande werkmanshuizen, zodat de gewenste
rooilijn op korte termijn kan gerealiseerd worden, wordt de mogelijkheid geboden om een
nieuwbouwvolume op te trekken aansluitend bij het brouwerijcomplex, waarbij één
architecturaal geheel wordt bekomen, met respect voor de landschappelijke en
architecturale waarde van het bestaande gebouwencomplex.
Een beperkt deel van de buitenruimte horende bij de gemeentelijke sporthal
In het BPA nr.1 is dit bestemd als zone voor openbaar nut. De bestemming openbaar nut
wordt niet in twijfel getrokken, maar de relatie van de buitenruimte met de bebouwing van
het Ginder-Ale complex zal na herbestemming van deze laatste wel ingrijpend wijzigen.
Daarom wordt dit perceel mee opgenomen in de zone voor kernversterking, opdat de
relatie in het inrichtingsplan verder kan gespecifieerd worden in functie van het
geconcretiseerde project.
De percelen ten zuiden van de lagerkelder
Deze percelen zijn in het BPA nr.3 bestemd als zone voor handel en ambachten. Om de
gewenste doorsteken voor langzaam verkeer te kunnen realiseren en een aangename
56/86

verblijfsruimte onder de vorm van een publiek toegankelijk plein langsheen de Kattestraat in
te richten worden de betreffende percelen opgenomen in het plangebied. Een indicatieve
publieke doorgang en een overdruk 'publiek plein' met verplichte groenaanleg werden op
het grafisch plan ingetekend. Blinde gevels kunnen afgewerkt worden met nieuwbouw in
functie van een kwalitatieve inbreiding en afwerking van de pleinrand. Deze vormen
levendige wanden aan de publieke ruimte en brengen het grote geheel van het
brouwerijcomplex op maat van de kern.
ALGEMENE INRICHTINGSPRINCIPES
Binnen deze zone wordt gestreefd naar een maximale inpassing van het bestaande
brouwerijcomplex in het omliggende dorpsweefsel. Daarom worden een aantal globale
inrichtingsprincipes opgenomen die een vertaling zijn van de ontwikkelingsprincipes van de
gewenste ruimtelijke structuur (zie hoofdstuk 5).
Voor de herbestemming van de gebouwen van de voormalige brouwerij en de invulling van de
zone voor kernversterking kunnen verschillende kwaliteitsvolle ontwerpen bedacht worden. Om
die reden wordt er de voorkeur aan gegeven om geen té gedetailleerde inrichtingsvoorschriften
vast te leggen. De stedenbouwkundige kwaliteit van het geheel wordt gegarandeerd door
slechts een beperkt aantal aspecten in het plan verordenend vast te leggen, aangevuld met de
verplichte opmaak van een inrichtingsplan.
BIJZONDERE INRICHTINGSVOORWAARDEN
Het is van belang dat aan omwonenden rechtszekerheid wordt geboden door het opleggen van
een aantal specifieke inrichtingsvoorwaarden binnen dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Hierdoor moet het mogelijk zijn om precies te weten wat de maximale bouwcapaciteit van het
terrein is, zodat speculatie wordt uitgesloten.
Er worden bijzondere voorwaarden opgelegd voor volgende aspecten:
- Binnen projectzone A geldt voor het deel van de zone voor kernversterking dat niet is
opgenomen in de overdrukzone landschappelijk baken een maximale bebouwingsindex
van 0,3 en een maximale vloer-terreinindex van 0,6. Dit moet toelaten om nieuwe
bebouwing op te trekken langsheen de plangrenzen, als kwalitatieve gevel- en
pleinafwerking, waardoor tevens een betere relatie tussen het grootschalige volume van
het landschappelijk baken en de kleinschaligere omgeving wordt verkregen.
De maximale bouwhoogte wordt bepaald volgens de 45°-regel, met een bovengrens van 3
bouwlagen en 10,50m, met optioneel een terugspringende bouwlaag van maximum 3,20m
hoog. De ruimte tussen het gevelvlak van het nieuwbouwvolume en de bebouwing binnen
de overdruk 'zone voor landschappelijk baken' dient minimaal 9m te bedragen, zodat een
kwalitatief openbaar domein met voldoende lichtinval wordt gegarandeerd tussen de
nieuwbouw en de bestaande monumentale bebouwing.
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Binnen projectzone B geldt voor het deel van de zone voor kernversterking dat niet is
opgenomen in de overdrukzone landschappelijk baken dat er slechts één vrijstaand
nieuwbouwvolume mag worden opgericht met een maximale bebouwde grondoppervlakte
van 400m². De maximale bouwhoogte wordt bepaald volgens de 45°-regel, met een
bovengrens van 3 bouwlagen en 9,60m. De afstand tot de bestaande bebouwing en
onbebouwde perceelsgrenzen die buiten of op de rand van de bestemmingszone zijn
gelegen bedraagt minimaal 3m voor een gebouw tot 1 bouwlaag en minimaal 6m voor een
gebouw met meer dan 1 bouwlaag. Deze regel waarborgt het vrijwaren van de
lichttoetreding op de aangrenzende percelen. Daarnaast wordt, omwille van de ligging
binnen een dichtbebouwd weefsel, de mogelijkheid gelaten om hiervan af te wijken indien
het akkoord van alle aanpalende eigenaars wordt toegevoegd.
Tussen de overdruk 'zone voor landschappelijk baken' en de Kattestraat kan bovendien
maximaal één nieuwbouwvolume worden opgericht dat aan het voormalige
brouwerijcomplex wordt gebouwd en hiermee één architecturaal geheel dient te vormen. Dit
volume is maximum 3 bouwlagen hoog, met een bovengrens van 10,50m en heeft een
bebouwde grondoppervlakte van maximum 550m². Het volume mag de architecturale en
landschappelijke waarde van het bestaande gebouwencomplex niet aantasten en kan pas
worden opgericht wanneer de arbeiderswoningen langsheen de Kattestraat zijn verwijderd.
Tot slot kan een nieuwbouwvolume worden opgericht langsheen de Langensteenweg,
aansluitend op de wachtgevel van de bestaande woning, ten zuidoosten van de in te
richten publieke doorgang. Dit volume heeft een gevelbreedte van maximum 7,5m en mag
de mogelijkheid tot het inrichten van een veilige en kwalitatieve publieke doorgang, en van
een inrit naar een ondergrondse parking, op het aanpalend perceel niet hypothekeren. Voor
wat betreft overige bouwvoorschriften en functionele invulling gelden dezelfde voorschriften
als voor bebouwing die wordt opgericht in ‘woonzone’ volgens het gewestplan, net als voor
de bestaande bebouwing langsheen de Langensteenweg die buiten de overdrukzone is
gelegen.
Binnen projectzone C geldt een maximale bebouwingsindex van 0,5. De maximale
bouwhoogte wordt bepaald volgens de 45°-regel, met een bovengrens van 3 bouwlagen en
10,50m, met optioneel een terugspringende bouwlaag van maximum 3,20m hoog over een
diepte van maximum 15m vanaf de straatgevel.
De bestaande bebouwing die hoger is dan 10,50m mag binnen de bestaande hoogte
verbouwd en getransformeerd worden, maar niet verhoogd.
Het creëren van onafgewerkte gevels wordt onmogelijk gemaakt.

VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK VAN HET INSTRUMENT 'INRICHTINGSPLAN'
Voor de herbestemming van de gebouwen van de voormalige brouwerij en de invulling van de
zone voor kernversterking wordt omwille van de versnipperde eigendomsstructuur per
projectzone een inrichtingsstudie opgelegd. Dit inrichtingsplan is een informatief document dat
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een beeld geeft van de volledige inrichting van de betreffende projectzone en waarin door de
aanvrager wordt aangetoond hoe de beoogde aanvraag past in de ontwikkeling van de hele
zone voor kernversterking. De volgende eigenaar die in de betrokken zone een initiatief plant
heeft de keuze: ofwel voert hij een volgend stuk uit van de eerste inrichtingsstudie of hij dient bij
zijn aanvraag een gewijzigde inrichtingsstudie in, mits respect voor de reeds vergunde
ontwikkelingen in de zone.
Voor de invulling van de zone voor kernversterking kunnen immers meerdere kwaliteitsvolle
ontwerpen bedacht worden.
Het inrichtingsplan maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende
instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze
aanvragen.
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7.2 Zone voor landschappelijk baken
Het gehele gebouwencomplex binnen deze zone vormt het landschappelijk baken 'Ginder-Ale
Merchtem' zoals geselecteerd in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De selectie als
baken slaat dus niet op één specifiek onderdeel ervan, maar op de ruimtelijke samenhang van
de verschillende onderdelen, en de relatie van het geheel ten opzichte van de omgeving.
De provincie wenst betrokken te blijven bij de beoordeling van de impact van ingrepen op de
samenhang van het gehele gebouwencomplex en op haar relatie met de omgeving.
Daarom wordt in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingeschreven dat
vergunningsaanvragen voor deze gebouwen vergezeld moeten zijn van een architectuurnota.
Deze architectuurnota dient een inzicht te geven in de wijze waarop wordt omgesprongen met
de architecturale en landschappelijke waarde van het gehele gebouwencomplex. Het college
van burgemeester en schepenen kan hiervoor een niet bindende advies vragen aan de dienst
van de provincie Vlaams-Brabant bevoegd voor ruimtelijke ordening. De dienst ruimtelijke
ordening zal zelf de nodige interne adviezen inwinnen (in dit geval zeker van de dienst cultuur,
bevoegd voor monumentenzorg).
De architectuurnota maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van
stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende
instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze
aanvragen.
De bestemmingen en algemene inrichtingsprincipes binnen deze zone is identiek aan deze
voor de zone voor kernversterking. Daarom wordt deze zone voor landschappelijk baken
aangeduid in overdruk (vlakvormig).
In de schets hiernaast zijn de betreffende gebouwen aangeduid in een gele kleur.
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7.3 Cultuurhistorisch waardevol gebouw
Binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende gebouwdelen aangeduid als
cultuurhistorisch waardevol:
- Het Martinasgebouw in de Kattestraat:
Hiermee wordt bedoeld, het gebouw in de Kattestraat met centrale traptoren/liftkoker, met
links het silogebouw met verwarmingssysteem (en schouw) en rechts het gebouw met de
brouwzaal
- Woning van de brouwer en burelen in de Langensteenweg
Deze gebouwen dienen behouden te blijven en geïntegreerd te worden in het
gebouwencomplex. Dit houdt in dat de vormelijke elementen waaraan het geheel zijn waarde te
danken heeft principieel behouden moeten blijven. Daarbij staan deze vormelijke elementen
niet op zich, maar wordt het gebouw als één geheel bekeken.
Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen voor deze gebouwen kan het college
van burgemeester en schepenen een niet-bindende advies vragen aan de dienst van de
provincie Vlaams-Brabant bevoegd voor ruimtelijke ordening. De dienst ruimtelijke ordening zal
zelf de nodige interne adviezen inwinnen (in dit geval zeker van de dienst cultuur, bevoegd voor
monumentenzorg).
De bestemmingen en algemene inrichtingsprincipes binnen deze zones zijn identiek aan deze
voor de zone voor kernversterking. Daarom wordt deze zone voor cultuurhistorisch waardevol
gebouw aangeduid in overdruk (puntvormig).
De specifieke functionele inrichtingsvoorwaarden die worden opgelegd aan de bestaande
bebouwing binnen de overdruk 'zone voor landschappelijk baken', zoals onder meer een
invulling van maximum 60% met een woonfunctie, gelden niet voor de woning van de brouwer
en de burelen in de Langensteenweg. Omwille van het waardevolle karakter van deze
gebouwen is het namelijk belangrijk dat de functionele invulling het behoud van de gebouwen
versterkt. Het opleggen van te strenge beperkingen zou een bedreiging kunnen vormen voor
het kwalitatieve voortbestaan van deze waardevolle bebouwing.
Op de schets hiernaast zijn de betreffende gebouwen aangeduid in een rode kleur.
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7.4 Rooilijn
In het BPA nr.2 en BPA nr.3 wordt de rooilijn van de Kattestraat vastgelegd. Deze rooilijn is
slechts ten dele gerealiseerd. Door de verschuiving van de as ter hoogte van de
werkmanswoningen loopt de rooilijn dwars door de woningen. De rooilijn in het bijzonder plan
van aanleg stemt niet overeen met de huidige (visuele) scheiding openbaar domein / privaat
domein.
De perimeter van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan valt grotendeels samen met de
bestaande rooilijn van de BPA's. Een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt een rooilijn niet; hiervoor
dient de geëigende procedure gevolgd te worden zoals beschreven in het decreet van 8 mei
2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en latere wijzigingen. Voor het
realiseren van het verkeerskundig voorkeursscenario dat in het masterplan voor de Kattestraat
werd uitgewerkt is er slechts een beperkte wijziging van de bestaande rooilijn nodig.
De zone voor wegenis wordt niet opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om
een gemeentelijk initiatief ten allen tijde mogelijk te maken.
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7.5 Op te heffen bepalingen
Bij de inwerkingtreding van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften opgeheven:
De hiervolgende voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 7 maart 1977 en latere wijzigingen:
 gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's
 woongebied
De hiervolgende bepalingen van het bijzonder plan van aanleg nr. 1 'Sint-Jansstraat' goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 augustus 1998:
 art.8 strook voor openbaar nut
 art.6 strook voor tuinen met bouwverbod
De hiervolgende bepalingen van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 'Kom der gemeente' goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 mei 1972:
 art.3 zone voor gesloten bebouwing
 art.4 zone voor bijgebouwen
 art.10 zone voor kleine nijverheid
De hiervolgende bepalingen van het bijzonder plan van aanleg nr. 3 'Kom der gemeente' goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 februari 2002:
 art.1 zone voor gesloten bebouwing
 art.4 zone voor bijgebouwen
 art.5 zone voor handel en ambachten
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8. ACTIES TER REALISATIE VAN HET PROVINCIAAL
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Provinciale erkenning als waardevol erfgoed
Binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende gebouwdelen aangeduid als
cultuurhistorisch waardevol:
- Het Martinasgebouw in de Kattestraat:
Hiermee wordt bedoeld, het gebouw in de Kattestraat met centrale traptoren/liftkoker, met
links het silogebouw met verwarmingssysteem (en schouw) en rechts het gebouw met de
brouwzaal
- Woning van de brouwer en burelen in de Langensteenweg
Een monumentaal gebouw wordt volgens het provinciale besluit terzake beschouwd als een
gebouw dat van algemeen belang is wegens zijn artistieke, wetenschappelijke, historische,
volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde of dat als
1
beeldbepalend gebouw erkend is in een beschermd stads- of dorpsgezicht .
Dit betekent dat:
- het gebouw opgenomen is in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen.
Architectuur / deel 1 Provincie Brabant – Arrondissement Leuven en deel 2n VlaamsBrabant – Arrondissement Halle-Vilvoorde", uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, voor zover dit door ongewenste ingrepen zijn waardevol karakter nog niet
heeft verloren. De betreffende gebouwen op de Ginder-Ale site zijn echter niet opgenomen
in deze inventaris;
- of dat het gebouw als waardevol beoordeeld wordt door een terzake deskundige
beoordelingscommissie.
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant
goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie
een premie toekennen voor onderhoudswerken aan eigenaars van of houders van zakelijke
rechten op monumentale gebouwen gelegen in Vlaams-Brabant die niet als monument
beschermd zijn krachtens de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en
landschappen, gewijzigd bij decreet van 14 juli 1993 of het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22
februari 1995.

1

Subsidiereglement voor het onderhoud van niet-beschermde waardevolle gebouwen
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De aanvraag om subsidiëring kan enkel uitgaan van de eigenaar van het betrokken gebouw of
de houder van zakelijke rechten op het goed, die de kosten van de werken draagt. De
onderhoudspremie kan slechts één keer per jaar worden toegekend, maar elk jaar kan een
nieuwe aanvraag ingediend worden.

Opmaak van een stedenbouwkundig masterplan op gemeentelijk niveau
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan staat niet op zich en is geen allesomvattend
einddocument. Voor de gemeente is het van belang om een duidelijk toekomstbeeld voor dit
deel van het centrum aan te geven en daardoor de effectieve ontwikkeling van het
projectgebied aan te sturen. Daarom werd op initiatief van de gemeente, in samenwerking met
de huidige eigenaars van het projectgebied, een masterplan opgemaakt dat een geïntegreerde
ontwikkelingsvisie bevat, waarbij de verbetering van de ruimtelijke inpassing van de site in de
kern van Merchtem voorop staat. Dit masterplan is als bijlage bij voorliggend PRUP gevoegd en
ligt aan de basis van een aantal uitgangsprincipes die in het PRUP zijn opgenomen.
Het inrichtingsplan dat deel uitmaakt van het masterplan is richtinggevend voor toekomstige
stedenbouwkundige aanvragen, die steeds een inrichtingsplan dienen te bevatten. Het is de
verantwoordelijkheid van de gemeente om als vergunningverlener de uitgangsprincipes van het
PRUP te bewaken en een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de site te garanderen.
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9. WATERTOETS
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid, dat werd gewijzigd op 25
mei 2007, stelt een verplichte watertoets voorop.
Artikel 8, §1 van hoger genoemd decreet stelt dat:
De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er
zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of
aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel
mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt
hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de
vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.
Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in
combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of
programma's, een schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het
grondwater dat niet door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan
het plan kan worden voorkomen, kan die vergunning slechts worden gegeven of kan
dat plan of programma slechts worden goedgekeurd omwille van dwingende redenen
van groot maatschappelijk belang. In dat geval legt de overheid gepaste voorwaarden
op om het schadelijk effect zoveel mogelijk te beperken, of indien dit niet mogelijk is, te
herstellen of te compenseren.
Op 14 oktober 2011 werd het watertoetsbesluit, dat nadere regels over de toepassing van de
watertoets bevat, door de Vlaamse Regering gewijzigd. Zo dient vanaf 1 maart 2012 voor de
watertoets de nieuwe kaart met de overstromingsgevoelige gebieden te worden gebruikt, zoals
in de figuur hiernaast opgenomen.
Binnen het plangebied van het PRUP Landschappelijk baken ‘Ginder-Ale Merchtem' worden
geen effectief of mogelijk overstromingsgevoelige gebieden aangeduid. Er dienen aldus geen
specifieke maatregelen te worden getroffen om eventuele overstromingsrisico’s op te lossen.
Om ook in de toekomst het gebied van overstromingen te vrijwaren zal bij de opmaak van het
PRUP de nodige aandacht gaan naar maatregelen rond waterhuishouding (bv. zoveel mogelijk
waterdoorlatende verhardingen toepassen, de Vlaamse en provinciale verordening inzake
hemelwater toepassen…).
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10. RUIMTEBALANS
Hieronder wordt het effect van het PRUP in de globale ruimtebalans weergegeven

Bestemming

Bedrijvigheid (zone
voor ambachtelijke
bedrijven en kmo's +
zone voor handel en
ambachten.)
Wonen (zone voor
gesloten bebouwing +
zone voor
bijgebouwen)
Andere (strook voor
tuinen met
bouwverbod+
openbaar nut)
Zone voor
kernversterking
Totaal
(Overdruk) zone voor
landschappelijk baken

Oppervlakte vóór
provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan
(gewestplan)

Oppervlakte na
provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan

ruimtebalans

16.860m²

0

-16.860m²

1.840m²

0

-1.840m²

860m²

0

-860m²

0

19.560m²

+19.560m²

19.560m²

19.560m²

/

0

6.400m²

+6.400m²

67/86

11. POTENTIËLE PLASCHADEVERGOEDING OF
PLANBATENHEFFING
Op de hiernavolgende kaart is weergegeven op welke percelen een bestemmingswijziging
wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planbatenheffing.
Op de percelen die niet worden ingekleurd op de kaart blijft de gebiedscategorie 'wonen'
behouden.
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting

Artikel 1
§ 1 BESTEMMING
Zone voor kernversterking
Gebiedscategorie:
wonen

Deze zone is bestemd voor gemengde functies op niveau van de kern van
Merchtem (wonen, handel, lokale bedrijvigheid, openbare en private
dienstverlening, horeca, tuinen en groene ruimten).
De volgende bestemmingen zijn binnen deze zone toegelaten:
 Wonen;
 Handel;
enkel kleinschalige detailhandel is in deze zone toegelaten, de
winkels zijn enkel toegelaten indien gelegen op de gelijkvloerse
verdieping;
binnen de 'zone voor landschappelijk baken' kunnen eveneens
middelgrote handelszaken toegelaten worden.
 Lokale bedrijvigheid;
lokale bedrijvigheid is toegelaten indien ze complementair is aan
het wonen en de draagkracht van de omgeving niet overschrijdt.
 Openbare en private diensten;
 Horeca;
hotels, restaurants en café(taria)’s zijn toegelaten mits deze het
rustige karakter van de woonomgeving niet schaden;
 Tuinen;
evenals alle zaken die tot de normale tuinuitrusting behoren;
tuinbergingen, bijgebouwen en garages;
 Publieke ruimten;
openbare parken, (semi)publieke pleinruimtes met
verblijfskarakter, collectieve private buitenruimten;
evenals de hiervoor noodzakelijke infrastructuur,
parkeerfaciliteiten, voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en
straatmeubilair.

Als kleinschalige detailhandel
worden winkels met een
vloeroppervlakte tot 1000m²
beschouwd. Als middelgrote
handelszaken worden winkels met
een vloeroppervlakte tot 2000m²
gerekend.
Onder bedrijvigheid worden
eerder kleinschalige ateliers
voor ambachten met een beperkte
oppervlakte begrepen.
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§2 INRICHTING
§2.1 Algemeen
Binnen deze zone wordt gestreefd naar een maximale inpassing van het
bestaande brouwerijcomplex in het omliggende dorpsweefsel.
Daarbij dient rekening gehouden te worden met:
 het behoud van het industrieel karakter van het brouwerijcomplex;
 het verhogen van de doorwaadbaarheid van het complex, door
het maken van publieke doorgangen door de gebouwen op
strategische plaatsen en het inrichten van semi-publieke
buitenruimtes;
 een kwalitatieve aansluiting met de bestaande bebouwing in de
aangrenzende zones;
 het omzichtig omgaan met de zichtrelatie naar het aanpalende
binnengebied bij het openwerken van gevels in de hogere
bestaande gebouwen;
 het afwerken van de bestaande bebouwingsstructuren; nieuwe
bouwvolumes zijn mogelijk zodat achterkanten en tuinen niet
zichtbaar zijn vanop het openbaar domein;
 de vrije gevelvlakken van nieuwbouw, gerenoveerde,
herbestemde of herbouwde delen van het brouwerijcomplex
mogen geen onafgewerkte gevels zijn.
Concreet moet de globale inrichting van die aard zijn dat deze zone een
logisch onderdeel vormt van de bestaande centrumstructuur. Dat betekent
dat de inrichting minstens een antwoord moet geven op volgende
ruimtelijke en functionele behoeften:
 het inschakelen van het brouwerijcomplex in een te versterken
handelsroute binnen het centrum, die wordt gevormd door de
volgende straten
o Varkensmarkt
o Nieuwstraat/Markt/Krekelendries
o Kattestraat
o Langensteenweg
o Korte Ridderstraat/Varkensmarkt;
dit veronderstelt tevens het versterken van de relatie tussen het
brouwerijcomplex en de Kattestraat;
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het creëren van een kwalitatieve relatie tussen dit gebied en
Markt/Krekelendries, ter versterking van de ruimtelijke
complementariteit tussen het projectgebied en het centrum.
het invoeren van een functionele mix binnen het gebied, waardoor
de interactie tussen de verschillende activiteiten de functies
onderling versterkt; continuïteit in de activiteiten doorheen de tijd
wordt daarbij nagestreefd;
het versterken van de samenhang met de verschillende - aan het
gebied grenzende - gemeenschapsvoorzieningen in het centrum;

§2.2 Inrichtingsplan
Alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, met uitzondering van
aanvragen waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat,
moeten vergezeld zijn van een inrichtingsplan voor de projectzone(s)
waartoe het onderwerp van de aanvraag behoort. Het inrichtingsplan is
een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de
goede ruimtelijke ordening, de stedenbouwkundige voorschriften van het
gebied en in het bijzonder de doelstelling om het projectgebied op een
kwalitatieve wijze in te passen in de structuur van het dorpscentrum.
Het inrichtingsplan geeft steeds een beeld van de volledige inrichting van
de betreffende projectzone. Het inrichtingsplan geeft ook aan hoe het
voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is binnen de
projectzone, en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het
gebied, en geeft aan hoe het project zich verhoudt tot de rest van de 'zone
voor kernversterking'.
Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan hetzij een bestaand inrichtingsplan
bevatten, hetzij een aangepast of nieuw inrichtingsplan.

De site dient z'n authenticiteit en
eenheid in de toekomst te
bewaren. Een globaal
inrichtingsplan voor de gehele
projectzone toont dit aan.
Het inrichtingsplan bevat minstens
volgende aspecten met betrekking
tot het als ‘projectzone'
aangeduide gebied:
 een plan op schaal 1/500 dat
de gehele ordening van het
gebied aangeeft;
 de functionele indeling van de
verschillende
gebouwonderdelen over de
verschillende lagen en hun
relatie met de bestaande
voorzieningen in het centrum;
 een overzicht van de fasering
van de ontwikkeling;
 een motivering van het
voorziene aantal
parkeerplaatsen;
 de inrichting van de publieke
ruimte;
 de situering en inrichting van
de publieke doorgangen;
 uitspraken over het beheer
van de zones of gebieden die
na realisatie worden
overgedragen aan de
overheid.
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§2.3 Ruimtelijke kwaliteit
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen, constructies en infrastructuren
binnen deze zone moeten op een ruimtelijk kwalitatieve wijze worden
ingeplant en opgericht. De vergunningverlenende overheid bepaalt bij elke
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of aan dit voorschrift is
voldaan. Bij de beoordeling van een aanvraag zullen minstens de
volgende criteria worden afgewogen.
 inpassing in de ruimtelijke context
 architectuur
 woonkwaliteit
§2.4 Parkeren
De parkeerbehoefte, gegenereerd door nieuwe bijkomende bebouwing,
door herbouw van delen van het bestaande complex of door nieuwe
invullingen van de bestaande bebouwing wordt volledig opgevangen
binnen deze zone.

Inpassing in de ruimtelijke context:
Alle verbouwingen, nieuwe
gebouwen, constructies en
infrastructuren dienen de
bestaande context te valoriseren.
Dit wil zeggen dat:
- zichten op cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen worden
gecreëerd of gevrijwaard;
- blinde gevels en onafgewerkte
volumes worden afgewerkt;
Architectuur:
Alle verbouwingen, nieuwe
gebouwen, constructies en
infrastructuren dienen een hoge
toekomstwaarde te hebben. Dit wil
zeggen dat:
- gebouwen, constructies en
infrastructuren flexibel inzetbaar
zijn; verschillende vormen van
gebruik moeten mogelijk zijn
gedurende de levensduur van de
structuur of infrastructuur;
- gebouwen, constructies en
infrastructuren aanpasbaar zijn
aan veranderende
omstandigheden;
- geen materialen of
constructieprincipes met een korte
levensduur worden toegelaten.
Woonkwaliteit:
- nieuwe wooneenheden
beschikken over een voldoende
bruto vloeroppervlakte en
voldoende buitenruimte, direct
aansluitend bij een van de
hoofdvertrekken.

Aan de ontwikkeling van
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§2.5 Projectzone A
De bestaande bebouwing binnen de overdruk 'zone voor landschappelijk
baken' dient ingevuld te worden met een mix van functies, waarbij
volgende voorwaarden worden gerespecteerd:
 het gelijkvloers dient te worden ingevuld met handel en/of horeca;
 maximaal 40% van de bruto vloeroppervlakte kan ingevuld
worden met handel;
 maximaal 60% van de bruto vloeroppervlakte kan ingevuld
worden met wonen. Hierbij dient een mix van verschillende
woonvormen gerealiseerd te worden.
 de bestaande vide dient een publiek karakter te krijgen. De
bestaande openheid binnen deze niveaus en de structuur dienen
bewaard te blijven.

projectzone A worden een aantal
specifieke inrichtingsbepalingen
opgelegd.
Circulatieruimte wordt in de
toegestane bruto vloeroppervlakte
van de vernoemde functie(s)
verrekend.
Een woonzorgcentrum en haar
aanhorigheden worden niet onder
de noemer ‘wonen' gerekend,
serviceflats en aanhorigheden bij
de woonfunctie (bv opslagplaats
voor afval) wel.
De vide heeft grote
gevelopeningen en bevindt zich
op de 3de en 4de laag van de
lagerkelder. Het garanderen van
de publieke toegankelijkheid moet
ieder de kans geven de
gebouwkarakteristieken en de
uitzichten te ervaren.

Buiten de overdruk 'zone voor landschappelijk baken' kunnen enkel
nieuwbouwvolumes worden opgericht wanneer deze op de grens van de
projectzone worden gebouwd én kwalitatief aansluiten bij bebouwing in
de aangrenzende zone.
Voor deze nieuwbouwvolumes gelden volgende inrichtingsvoorschriften:
 de maximale bebouwingsindex buiten de overdruk 'zone voor
landschappelijk baken' bedraagt 0,35;
 de maximale vloer-terreinindex buiten de overdruk 'zone voor
landschappelijk baken' bedraagt 0,6;
 de maximaal toegestane bebouwingshoogte wordt bepaald
volgens de 45°-regel;
 de ruimte tussen het gevelvlak van het nieuwbouwvolume en de
bebouwing binnen de overdruk 'zone voor landschappelijk baken'
dient minimaal 9m te bedragen. Externe circulatiekokers worden
niet tot dit 'gevelvlak' gerekend;
 er kunnen tevens maximaal 3 bouwlagen in het eerste gevelvlak

Vloer-terreinindex: de verhouding
bruto vloeroppervlakte (hoofd- én
bijgebouwen) t.o.v. de
terreinoppervlakte. Kelders of
ondergrondse parkeergarages
worden niet meegerekend.
45°-regel: de afstand tussen
vloerniveau en dakrand van een
gebouw mag niet groter zijn dan
de breedte van de aangrenzende
publieke doorgang/ruimte, die
gemeten wordt van de gevelwand
van het betreffende gebouw tot de
gevelwand die zich aan de
overzijde van de publieke
doorgang/ruimte bevindt.
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worden opgetrokken, met een maximale bebouwingshoogte van
10,50m, en optioneel een terugspringende bouwlaag van
maximum 3,20m hoog;
het gelijkvloers dient te worden ingevuld met handel en/of horeca;
de verdiepingen zijn enkel bestemd voor wonen.

Zo lang er langsheen de noordwestelijke plangrens geen bebouwing is
opgetrokken mag er ten noordwesten van de lagerkelder op
maaiveldniveau maximaal 1.000m² worden ingericht als parkeerruimte. Bij
bebouwing langsheen de noordwestelijke plangrens mag er op
maaiveldniveau maximaal 390m² ingericht worden als parkeerruimte.
Het inrichten van ondergrondse parkeervoorzieningen is toegestaan.
In functie van de toegankelijkheid van het lagerkeldergebouw kunnen
externe circulatiekokers opgericht worden, onder volgende voorwaarden:
 brandwegen mogen niet gehypothekeerd worden;
 de kokers worden architecturaal zo ontworpen dat het typische
industriële karakter van het gebouw en de essentie van het beeld
bewaard blijven.

Een afstand van minimum 9m
tussen nieuwbouw en de
bestaande monumentale
bebouwing moet een kwalitatief
en openbaar domein garanderen
met voldoende lichtinval.
Het gelijkvloers van
nieuwbouwvolumes dient ingevuld
met handelszaken en/of horeca,
de verdiepingen met een
woonfunctie.

§2.5.1 Publiek plein
Langsheen de Kattestraat dient een publieke pleinruimte met
verblijfskarakter aangelegd te worden. Deze ruimte wordt vrijgehouden
van bebouwing en kan geen parkeerruimte bevatten. Externe
circulatiekokers kunnen deel uitmaken van het plein.
De inrichting omvat voldoende kwalitatieve groenaanleg i.f.v. een
aangenaam verblijfskarakter.

§2.6 Projectzone B
De minimale groenindex binnen de projectzone bedraagt 0,2.
De bestaande bebouwing binnen de overdruk 'zone voor landschappelijk
baken' dient ingevuld te worden met een mix van functies, waarbij
volgende voorwaarden worden gerespecteerd:
 het gelijkvloers langsheen de Kattestraat dient te worden ingevuld
met publieke functies en/of horeca en/of handel, al dan niet
gelinkt aan de overige activiteiten binnen de overdrukzone;

Aan de ontwikkeling van
projectzone B worden een aantal
specifieke inrichtingsbepalingen
opgelegd.
De groenindex geeft aan welk
aandeel van de gelijkvloerse
ruimte met groenaanplanting moet
ingericht worden.
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handel kan enkel op het gelijkvloers voorzien worden;
maximaal 60% van de bruto vloeroppervlakte kan ingevuld
worden met wonen. Hierbij dient een mix van verschillende
woonvormen gerealiseerd te worden;
 bovenstaande voorwaarden gelden niet voor de woning van de
brouwer en burelen in de Langensteenweg, die als
'cultuurhistorisch waardevol gebouw' zijn aangeduid.
Binnen het complex zelf kunnen een aantal oude doorgangen opnieuw
publiek gemaakt worden.

Circulatieruimte wordt in de
toegestane bruto vloeroppervlakte
van de vernoemde functie(s)
verrekend.
Wanneer een woonzorgcentrum
wordt gerealiseerd binnen de
overdrukzone kunnen bv de
(publiek toegankelijke) cafetaria of
recreatievoorzieningen ervan op
het gelijkvloers worden ingericht.
Een woonzorgcentrum en haar
aanhorigheden worden niet onder
de noemer 'wonen' gerekend,
serviceflats en aanhorigheden bij
de woonfunctie (bv opslagplaats
voor afval) wel

Buiten de overdruk 'zone voor landschappelijk baken' kan maximaal één
vrijstaand nieuwbouwvolume worden opgericht, al dan niet gedeeltelijk
binnen 'projectzone C' gelegen.
Voor dit nieuwbouwvolume gelden binnen projectzone B volgende
inrichtingsvoorschriften:
 de maximaal toegestane bebouwingshoogte wordt bepaald
volgens de 45°-regel;
 er kunnen tevens maximaal 3 bouwlagen worden opgetrokken,
met een maximale bebouwingshoogte van 9,60m;
 de maximale bebouwde grondoppervlakte bedraagt 400m²;
 de afstand tot de bestaande bebouwing, en tot de onbebouwde
perceelsgrenzen die buiten of op de rand van deze
bestemmingszone zijn gelegen, bedraagt:
o minimaal 3 meter voor een gebouw tot 1 bouwlaag
o minimaal 6 meter voor een gebouw met meer dan 1
bouwlaag

Publieke doorgangen doorheen
het bestaande brouwerijgebouw
verhogen de aantrekkelijkheid van
het complex zelf en maken het
leesbaar als een complex van
verschillende typologieën

45°-regel: zie toelichting bij §2.5
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Een afwijking kan toegestaan worden indien het akkoord van
alle aanpalende eigenaars wordt toegevoegd.
de nieuwbouw is enkel bestemd voor wonen.

In de ruimte tussen de overdruk 'zone voor landschappelijk baken' en de
Kattestraat kan maximaal één nieuwbouwvolume worden opgericht dat
aan het voormalige brouwerijcomplex wordt gebouwd en hiermee één
geheel dient te vormen.
Voor dit nieuwbouwvolume gelden volgende inrichtingsvoorschriften:
 er kunnen maximaal 3 bouwlagen worden opgetrokken, met een
maximale bebouwingshoogte van 10,50m;
 de maximale bebouwde grondoppervlakte bedraagt 550m²;
 architecturaal dient het één geheel te vormen met het voormalige
brouwerijcomplex, waarbij de architecturale en landschappelijke
waarde van het bestaande gebouwencomplex niet wordt
aangetast;
 het gelijkvloers langsheen de Kattestraat dient te worden ingevuld
met publieke functies en/of horeca en/of handel, al dan niet
gelinkt aan de overige activiteiten binnen de overdrukzone;
 handel kan enkel op het gelijkvloers voorzien worden;
 de nieuwbouw kan pas worden opgericht wanneer de
arbeiderswoningen langsheen de Kattestraat zijn verwijderd.

De arbeiderswoningen die zich
momenteel langsheen de
Kattestraat bevinden kunnen
vervangen worden door een
nieuwbouwvolume dat aansluit bij
de bestaande brouwerijgebouwen
en hiermee één architecturaal
geheel vormt.

Langsheen de Langensteenweg, buiten de overdruk ‘zone voor
landschappelijk baken’, en ten zuidoosten van de in te richten publieke
doorgang, kan maximaal één nieuwbouwvolume worden opgericht.
Voor dit nieuwbouwvolume gelden volgende inrichtingsvoorschriften:
 de gevelbreedte bedraagt maximaal 7,5m;
 de mogelijkheid tot het inrichten van een veilige en kwalitatieve
publieke doorgang, en van een inrit naar een ondergrondse
parking, op het noordwestelijk aanpalend perceel mag niet
gehypothekeerd worden;
 het volume dient aan te sluiten op de wachtgevel van de
bestaande woning;
 voor wat betreft overige bouwvoorschriften en functionele invulling
gelden dezelfde voorschriften als voor bebouwing die wordt
opgericht in ‘woonzone’ volgens het gewestplan.
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Voor de bestaande woningen die buiten de overdruk 'zone voor
landschappelijk baken' zijn gelegen gelden dezelfde voorschriften als voor
bebouwing die gelegen is in 'woonzone' volgens het gewestplan.
Op maaiveldniveau mag maximaal 275m² ingericht worden als
parkeerruimte.
Het inrichten van ondergrondse parkeervoorzieningen is toegestaan.

§2.6.1 Publiek plein
Op de hoek van de Langensteenweg en de Kattestraat dient een publieke
pleinruimte aangelegd te worden. Deze ruimte wordt vrijgehouden van
bebouwing en kan geen parkeerruimte bevatten.

§2.7 Projectzone C
De maximale bebouwingsindex binnen de projectzone bedraagt 0,5.
Binnen eenzelfde bouwvolume kan een variatie in bebouwingshoogte
worden gerealiseerd. De maximaal toegestane bebouwingshoogte voor
elk van de gebouwonderdelen wordt telkens bepaald volgens de 45°regel.
Er kunnen tevens maximaal 3 bouwlagen worden opgetrokken, met een
maximale bebouwingshoogte van 10,50m.
Het oprichten van een bijkomende terugspringende bouwlaag van
maximum 3,20m hoog is toegestaan over een diepte van maximaal 15m,
gemeten vanaf de gevel aan die zich aan de straatzijde bevindt.

Aan de ontwikkeling van
projectzone C worden een aantal
specifieke inrichtingsbepalingen
opgelegd.
45°-regel: zie toelichting bij §2.5

Het oprichten van een bijkomende
terugspringende bouwlaag is
enkel toegestaan over een diepte
van 15m, gemeten vanaf de gevel
die zich langsheen de Kattestraat
of de Krekelendries bevindt.

De bebouwing in deze projectzone is bestemd voor wonen. Op het
gelijkvloers van de volumes die grenzen aan de Krekelendries kan handel
voorzien worden, over een diepte van maximaal 40m.
Er mogen geen parkeerruimtes worden ingericht op maaiveldniveau.
Het inrichten van ondergrondse parkeervoorzieningen is toegestaan.
Bij het oprichten van bebouwing langsheen de Kattestraat dient er
rekening mee gehouden te worden dat het realiseren van een toegang
voor gemotoriseerd verkeer tot een ondergrondse parking in functie van
de achtergelegen projectzone niet wordt gehypothekeerd.
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Artikel 2
§1 BESTEMMING
IN OVERDRUK

Zone voor
landschappelijk
baken

Binnen deze zone gelden de bestemmingsvoorschriften van de
onderliggende bestemmingszone.

§2 INRICHTING
Het gehele gebouwencomplex binnen deze zone vormt het
landschappelijk baken 'Ginder-Ale Merchtem' zoals geselecteerd in het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.
Deze zone is in de eerste plaats gericht op het hergebruik van de
bestaande gebouwen. Dit neemt niet weg dat bepaalde gebouwdelen
kunnen gesloopt en/of ingrijpend aangepast worden.
De bestaande bebouwing die hoger is dan 10,50m mag binnen de
bestaande hoogte verbouwd en getransformeerd worden, maar niet
gesloopt of verhoogd. Enkel binnen projectzone A wordt maximaal één
bijkomende afwerkingslaag toegestaan, die gedeeltelijk boven het
bestaande gabariet uitkomt en zorgt voor de creatie van een bouwlaag
van maximum 3,20m hoog.

De selectie als baken slaat dus
niet op één specifiek onderdeel
ervan, maar op de ruimtelijke
samenhang van de verschillende
onderdelen en de relatie van het
geheel ten opzichte van de
omgeving.

De vergunningsaanvragen voor deze gebouwen moeten - naast het
eerder vermelde inrichtingsplan - vergezeld zijn van een architectuurnota.
De architectuurnota is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
impact van de beoogde ingrepen op de samenhang van het gehele
gebouwencomplex en op haar relatie met de omgeving. Deze
architectuurnota dient een inzicht te geven in de wijze waarop wordt
omgesprongen met de architecturale en landschappelijke waarde van het
gehele gebouwencomplex.
Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan hetzij een bestaande
architectuurnota bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe
architectuurnota.
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Artikel 3

IN OVERDRUK

Cultuurhistorisch
waardevol
gebouw

De volgende gebouwdelen zijn aangeduid als cultuurhistorisch waardevol:
- Het Martinasgebouw in de Kattestraat met centrale
traptoren/liftkoker en links het silogebouw met
verwarmingssysteem (en schouw) en rechts de brouwzaal
- De woning van de brouwer en de burelen in de Langensteenweg
Dit gebouwdeel dient behouden te blijven en geïntegreerd te worden in
het gebouw of gebouwencomplex. Dit houdt in dat de vormelijke
elementen waaraan het geheel zijn waarde te danken heeft principieel
behouden moeten blijven. Daarbij staan deze vormelijke elementen niet
op zich, maar wordt het gebouw als één geheel bekeken. Ook bij een
eigentijdse interpretatie staan deze vormelijke elementen niet op zich,
maar wordt het gebouw als één geheel bekeken.

Artikel 4
INDICATIEF

Publieke
doorgang

In functie van de doorwaadbaarheid en toegankelijkheid van het
plangebied dienen doorgangen voor langzaam verkeer gerealiseerd te
worden die te allen tijde publiek toegankelijk zijn. Ze maken deel uit van
de publieke buitenruimte, en dienen in die zin ingericht te worden.
De doorgangen hebben een vrij gabariet van minstens 6m breed en
mogen niet overbouwd worden. Een uitzondering geldt voor de doorgang
van projectzones B en C richting Kattestraat. Hier mag de doorgang
doorheen de bestaande bebouwing van de overdruk 'zone voor
landschappelijk baken' en doorheen de nieuwbouw in de 'zone voor
kernversterking' gerealiseerd worden, waarbij het vrij gabariet tenminste
3m breed is en de vrije hoogte minimaal 4m bedraagt, in zoverre dit niet in
strijd is met de regelgeving inzake brandveiligheid.

De publieke doorgangen
versterken de integratie van het
geheel in de omgeving. Zo
worden o.m. de gemeentelijke
sporthal en het scholencomplex
Sint-Donatus betrokken bij de
ontwikkeling.

De ligging van de doorgangen is indicatief aangeduid op het grafisch plan.
De doorgang dient telkens binnen de zone voor kernversterking te worden
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gerealiseerd, tenzij deze reeds binnen de 10m t.o.v. de aangeduide
ligging werd ingericht. In het oosten dient de toegang tot het aanliggend
schooldomein echter verzekerd te worden.
Waar nodig dient de bereikbaarheid van de binnengebieden voor
hulpdiensten via de publieke doorgangen verzekerd te worden.
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2. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften opgeheven.
De hiervolgende voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 7 maart 1977 en latere wijzigingen:
 gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's
 woongebied
De hiervolgende bepalingen van het bijzonder plan van aanleg nr. 1 'Sint-Jansstraat' goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 augustus 1998:
 art.8 strook voor openbaar nut
 art.6 strook voor tuinen met bouwverbod
De hiervolgende bepalingen van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 'Kom der gemeente' goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 mei 1972:
 art.3 zone voor gesloten bebouwing
 art.4 zone voor bijgebouwen
 art.10 zone voor kleine nijverheid
De hiervolgende bepalingen van het bijzonder plan van aanleg nr. 3 'Kom der gemeente' goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 februari 2002:
 art.1 zone voor gesloten bebouwing
 art.4 zone voor bijgebouwen
 art.5 zone voor handel en ambachten
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3. GRAFISCH PLAN
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