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1. Inleiding
1.1 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Bloso-centrum Hofstade-Zemst”
1.1.1.

Voorafgaand proces
-

Prioritair Bloso-sportcentrum:
De Vlaamse regering besliste in 1998 om het Blosodomein in Hofstade – Zemst te
weerhouden als een prioritair Bloso-sportcentrum te weerhouden en verder uit te
bouwen. Deze beslissing was gebaseerd op een ‘structuurplan’ voor het Bloso-centrum
dat in 1997-1998 tot stand kwam in overleg met diverse instanties en verenigingen.
Hierbij waren onder meer betrokken: de provinciebesturen van Vlaams-Brabant en
Antwerpen, de gemeentebesturen van Zemst en Boortmeerbeek, Toerisme Vlaanderen,
Stedenbouw, Monumenten en Landschappen, Aminal (met verschillende
departementen), Wegen Vlaams-Brabant de Vlaamse Sportfederatie, de Provinciale
Sportraad, de Wielewaal vzw en Natuurreservaten vzw.
In de daaropvolgende jaren werden op basis van dit 'structuurplan' ingrijpende
(renovatie-)werken in het Bloso-centrum in Hofstade-Zemst uitgevoerd.

-

Recente ontwikkelingen:
Enkele jaren geleden drong een actualisatie van het 'structuurplan' zich op, om volgende
redenen:
o

De bescherming als monument in 2001 van een aantal deelaccommodaties binnen
het Bloso-centrum. Deze bescherming biedt potenties, maar omvat ook
(functionele) beperkingen, waarmee in het eerder opgestelde ‘structuurplan’ geen
rekening werd gehouden;

o

Actuele visies, initiatieven en ontwikkelingen inzake sport, recreatie en avontuur
die gekaderd moeten worden in een totaalvisie over de verdere uitbouw van het
Blosodomein.
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-

Masterplan voor de totaalontwikkeling van het Bloso-centrum:
In 2010 werd door Bloso de opdracht verleend voor de actualisatie van het ‘structuurplan’
van 1998, onder de vorm van een masterplan dat specifiek aandacht besteed aan de
kadering van recente ontwikkelingen en nieuwe visies in een globale ontwerpvisie voor
de totaliteit van het Bloso-centrum. De historiek, de bestaande toestand en de realisaties
die uit het eerdere ‘structuurplan’ voortgevloeid zijn, vormen de reële achtergrond
waartegen nieuwe visies en doelstellingen geformuleerd werden.
De opmaak van het masterplan werd opgevat vanuit een breed perspectief, waarbij
bestaande en toekomstige programmadoelstellingen vanuit de natuur- en recreatiesector
ten opzichte van elkaar werden afgewogen, rekening houdende met de algemene
beleidsdoelstellingen voor het betreffende gebied. Het masterplan reikt dan ook breed
gedragen oplossingen aan om concrete programma’s op een kwalitatieve wijze, en
vertrekkende van een duidelijke visie, in te planten op het terrein. De stuurgroep die in
stond voor de begeleiding van het masterplan bestond uit vertegenwoordigers van:
o

Bloso

o

het gemeentebestuur van Zemst;

o

het provinciebestuur van Vlaams Brabant;

o

het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

o

het Agentschap Natuur en Bos;

o

het departement RWO – Ruimtelijke Planning.

Het masterplan werd finaal opgeleverd in december 2012, en vormt een leidraad voor de
verdere geïntegreerde ontwikkeling van het Bloso-centrum.

-

Basis voor het provinciaal RUP:
Het masterplan vormt de basis voor de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP), als juridisch kader m.b.t. het verkrijgen van de nodige
stedenbouwkundige vergunningen voor de realisatie van het inrichtingsprogramma.
Het masterplan werd vanuit dit oogpunt opgebouwd vanuit de ruimtelijke en historische
context. Met het oog op de realisatie van herbestemmingen via een PRUP werd elke
ontwikkeling reeds gekaderd binnen het geheel van beleidsplannen en juridische
randvoorwaarden.
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1.1.2.

Opmaak van het PRUP ‘Bloso-centrum Hofstade-Zemst’
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP) als instrument ter uitvoering van de beleidsopties genomen in het
provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS): art. 2.1.13 van deze Codex stelt “De provincie kan
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken en herzien ter uitvoering van het provinciaal
ruimtelijk structuurplan en van dat deel van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen waarvan de
uitvoering aan de provincie werd toegewezen.”
De provincie Vlaams-Brabant beschikt over een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) en
opteert in uitvoering hiervan voor de opmaak van het PRUP “Bloso-centrum Hofstade-Zemst”:
-

11 mei 2004: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant definitief vast;
29 juni 2004: de provincieraad neemt een aanvullend provincieraadsbesluit aan waarbij
de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor openluchtrecreatieve verblijven
(campings) het statuut van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan krijgen;
7 oktober 2004: de Vlaamse regering keurt het provinciaal ruimtelijk structuurplan goed;
16 november 2004: het ministeriëel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad;
1 december 2004: het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is in werking getreden;
5 maart 2012: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het addendum bij het RSVB
voorlopig vast;
6 november 2012: de Vlaamse regering keurt het addendum bij het RSVB goed;
21 november 2012: het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad;

Het provinciaal RUP dient zich te richten naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Hierbij
kan niet worden afgeweken van de bindende bepalingen, en is slechts een gemotiveerde
afwijking van de richtinggevende delen mogelijk. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kan
enkel elementen van provinciaal niveau in overweging nemen. Elementen van Vlaams niveau
dienen behandeld te worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt conform de bepalingen van De Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende besluiten.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:
1°

een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van
toepassing is;
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2°

3°
4°
5°
6°

7°

de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting
en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van
het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
een weergave van de feitelijke en juridische toestand;
de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het
een uitvoering is;
in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig
zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden;
in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van:
a)
het planmilieueffectenrapport,
b)
de passende beoordeling,
c)
het ruimtelijk veiligheidsrapport,
d)
andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten;
in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing, of een compensatie, vermeld in boek 6,
titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid.

In voorkomend geval wordt de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, §4, eerste lid, 2°, van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid opgenomen in
een toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan.

1.2 Situering en afbakening
Zie bijgevoegd plan 1: Feitelijke en juridische toestand
De provincie Vlaams-Brabant maakt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor:
-

het Bloso-centrum Hofstade-Zemst, volgens de eigendomsgrenzen van het IVArp Bloso
(grondgebied Zemst);

-

de braakliggende
Boortmeerbeek).

gronden

van

de

voormalige

camping

Tip

(grondgebied

Het PRUP omvat enkele percelen met een zonevreemde woonfunctie om een fragmentatie van
het grafisch plan te vermijden en de geldende stedenbouwkundige regelgeving zo homogeen
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mogelijk te houden. Over de zonevreemde woningen binnen de afbakening doet het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan geen uitspraken en planologisch verandert er voor deze woningen
niets, omwille van volgende redenen:
-

het beleid rond zonevreemde woningen is een bevoegdheid voor de gemeente en het
gewest. De opmaak van een eventueel ruimtelijk uitvoeringsplan met betrekking tot de
oplossingen voor zonevreemde woningen is een gemeentelijke bevoegdheid, kadert in
het gemeentelijk ruimtelijk beleid, en vloeit voort uit de bepalingen van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan;

-

de basisrechten voor zonevreemde woningen worden vastgelegd in de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en de bepalingen van een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen
hiermee niet strijdig zijn (verstrenging). Enkele percelen met zonevreemde woningen
werden niet opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde woningen’ van de
gemeente Zemst, maar aangezien voor deze percelen geen herbestemming gebeurt in
voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan blijven de in de Codex vastgelegde
basisrechten van toepassing.
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2. Feitelijke en juridische toestand
Zie bijgevoegde documenten:
-

Kaartenbundel

-

Grafisch plan (verordenend)

-

Digitale bijlages:
o Plan-MER-screeningsdossier
o Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, december 2012

2.1 Feitelijke toestand
Het ruimtelijk voorkomen van het plangebied wordt weergegeven in de plan-MERscreening en het masterplan in bijlage. De belangrijkste figuren worden hier
weergegeven.

Figuur: Bestaande toestand gebouwen en mobiliteit (Masterplan Bloso-centrum
Hofstade-Zemst, 2012)
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2.2 Juridische toestand
Type plan (zie ook kaartenbundel)
Gewestplan

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Kenmerken
Halle – Vilvoorde – Asse van
7/03/1977:
Gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen
-

Recreatiegebieden

-

Natuurgebieden

Geen

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

-

Permanent wonen op campings
en weekendverblijven in de regio
Kampenhout-Boortmeerbeek:
DeelRUP 2 Trianon, Tip,
Goorveld, Floreal I en II, MB
21/12/2007

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

-

Zonevreemde woningen, BD
07/03/2013

Algemene plannen van aanleg

Geen

Bijzondere plannen van aanleg

Geen

Stedenbouwkundige verordeningen

Gewestelijke verordening:
Wegen voor voetgangersverkeer
-

Hemelwaterputten

-

Toegankelijkheid

Provinciale verordening:
Afkoppeling van hemelwater
afkomstig van dakvlakken
-

Afkoppeling

van

hemelwater
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Type plan (zie ook kaartenbundel)

Kenmerken
afkomstig
oppervlakten
-

van

verharde

Overwelven
van
grachten,
baangrachten
en
nietgerangschikte
onbevaarbare
waterlopen (B.S. 28/02/2007)

Gemeentelijke verordening Zemst:
-

Stedenbouwkundigeen
verkavelingsverordening
van
(B.S. 5/09/2005) en wijzigingen
(B.S. 5/09/2006)

Gewestelijke rooilijnplannen

N267 (Kn. 8722, 17/02/82)
N227 (Kn. 4718, 10/02/95)

Provinciale rooilijnplannen

Geen

Gemeentelijke rooilijnplannen

Geen

Buurt- en voetwegen

Buurtwegen: 5
Voetwegen: 45, 47, 52

Goedgekeurde niet-vervallen
verkavelingsvergunningen

Geen

Habitatrichtlijngebieden

Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Gebieden van het VEN/IVON

Geen

Vlaamse of erkende natuurreservaten

Geen

Bosreservaten

Geen
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Type plan (zie ook kaartenbundel)
Beschermde monumenten

Beschermde landschappen
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Vastgestelde inventaris van het
bouwkundig erfgoed

Kenmerken
‘meer met strand en initiële
bebouwing van Hofstade’ (MB
28/03/2001)
-

‘hoofdingang van het domein’
(MB 28/03/2001)

-

‘Rijksdomein en
(MB 09/03/1977)

Molenheide’

Geen
-

Domein
Hofstade
(ID 200108)

(BLOSO)’

Landschapsatlas

Relictzone Domein Hofstade
(R20052)

Herbevestigd agrarisch gebied

Geen

Polders en wateringen

Geen

Beschermingszones
grondwaterwinningen

Geen

Bevaarbare waterlopen

Bergbeek (cat. 2)

Geklasseerde waterlopen

Geen

Watertoets – overstromingsgevoelige
gebieden

Mogelijk overstromingsgevoelig rond
vijvers, effectief
overstromingsgevoelig in klein
oostelijk gebied
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3. PRUP i.f.v. de ontwikkeling van recreatie en natuur
3.1 Visie
Het PRUP “Bloso-centrum Hofstade-Zemst” wordt opgemaakt in functie van de geïntegreerde
ontwikkeling van recreatie en natuur binnen het plangebied, en realiseert de bestemmingen
voor:
-

de verdere ontwikkeling van de sportieve en recreatieve functies en infrastructuur van het
Bloso-centrum Hofstade-Zemst, met inbegrip van het behoud, de restauratie en de
functionele inzet van het beschermd gebouwenpatrimonium op het domein van het
Bloso-centrum;

-

de instandhouding en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden binnen het Blosocentrum Hofstade;

-

de herdefinitie van de bestemming van de leegstaande camping Tip met ruimere
mogelijkheden op vlak van lokale recreatie.

Het PRUP stelt voor het plangebied een gebiedsgerichte en samenhangende ontwikkeling
voorop van recreatie en natuur, elk binnen zijn geëigende beleidscategorie doch met een
gezamenlijke visie en een sterke onderlinge wisselwerking en verwevenheid. Het PRUP
integreert deze bestemmingen in één enkel plan voor het “Bloso-centrum Hofstade-Zemst”.
Het PRUP komt tot stand vanuit de uitgewerkte visie en ontwikkelingsperspectieven zoals
opgenomen in het “Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst”, zoals opgenomen in digitale
bijlage.
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Het masterplan geeft de gezamenlijke visie weer van volgende betrokken beleidsactoren, zoals
tot stand gekomen tijdens het bilateraal overleg, het stuurgroepoverleg en de hieraan
gekoppelde adviesrondes in het ontwerpproces van het masterplan:
-

Departement RWO – Ruimtelijke Planning;
Agentschap Ruimtelijke Ordening;
Agentschap Onroerend Erfgoed;
Agentschap Natuur en Bos;
Provincie Vlaams-Brabant;
Gemeente Zemst.

Het PRUP omvat tevens camping Tip, die door de provincie in 2007 werd bestemd voor
toeristisch-recreatieve openluchtverblijven maar nu reeds enkele jaren leeg staat. Op vraag van
de gemeente wordt de recreatieve bestemming uitgebreid naar recreatie in het algemeen - niet
alleen met kampeerverblijven maar ook andere recreatie- of sportinfrastructuur als mogelijke
ontwikkeling. Gelet op de draagkracht van de omgeving wordt zowel de verweving met de
natuur en bijhorende overgang naar de omliggende natuurgebieden als de relatie van de schaal
van de infrastructuur met die in het Bloso-centrum vooropgesteld. Binnen de nieuwe
voorschriften is de gemeente vrij de zone in te richten naargelang de bestaande vraag naar
lokale of (indien in overeenstemming met de functies in het Bloso-centrum) bovenlokale nietlawaaihinderlijke recreatieve- of sportinfrastructuur.
Parallel aan het PRUP wordt een natuur- en bosbeheersplan opgemaakt dat moet dienen als
basis waarop de natuurgedeelten zullen worden ingericht. Stedenbouwkundige vergunningen in
het natuurgebied zullen ook moeten voldoen aan dit plan, dat moet worden goedgekeurd door
de bevoegde instanties van de Vlaamse overheid.

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

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

o

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

o

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

o

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

o

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

Figuren: Gewenst ruimtelijk functioneren (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)
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-

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

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

o

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

o

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

Figuur: Parkeerroute en -circulatie (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)
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Concepten voor de organisatie van het programma
- Zone voormalig openluchtzwembad (beschermd monument):
Figuren: Zone voormalig openluchtzwembad (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)

o Water als identiteit: het zwaartepunt van de recreatieve en sportieve activiteiten
bevindt zich omwille van de historische locatiekeuze in het meest laaggelegen deel
van het domein (openluchtzwembad met natuurlijke wateraanvoer), ter hoogte van
de oorspronkelijke bedding van de Zwartebeek-Barebeek (heden ingebuisd). Elke
keuze voor inplanting van het programma wordt verantwoord binnen een verdere
duurzame ontwikkeling van het watersysteem. De ingebuisde beek bevindt zich
momenteel onder de parking die voorlopig niet wordt heraangelegd. Een
openlegging van de beek is dus enkel een optie op lange termijn, maar zou op dat
moment zeker een interessante toevoeging zijn.
o De historische samenhang van het voormalig openluchtzwembad met het
watersysteem vormt het uitgangspunt voor een verdere ontwikkeling, waarbij de
beschermde gebouwen als centraal baken worden opgevat. Het functioneren van
deze zone gebeurt prioritair vanuit de hoofdtoegang aan het kruispunt
Tervuursesteenweg – Trianondreef (hoofdtoegangsgebouw vormt een beschermd
monument). Daarnaast worden belangrijke zichtassen en zichtlijnen vastgelegd,
alsook de oorspronkelijke open waterpartijen gemarkeerd, waardoor slechts
enkele locaties waar nieuwe bebouwing mogelijk blijft. De overige locaties in deze
zone worden naar de toekomst toe bouwvrij gehouden om ruimte te geven aan de
beschermde en nieuwe gebouwen zelf, de beleving van het domein als geheel, de
relatie met het water en de natuurwaarden op het domein;
o Nieuwe gebouwen worden zo gedimensioneerd dat ze de belangrijke zichtassen
en zichtlijnen, alsook de oorspronkelijke (gedempte) waterpartijen accentueren en
hiermee een relatie aangaan. De bouwzones werken als vista’s binnen deze zone.
Ze openen of sluiten perspectieven en zorgen voor herkenning, leesbaarheid en
identiteit van de site, net doordat de gebouwen zich bescheiden opstellen t.a.v. het
kenmerkende bestaande patrimonium en landschap. Voor de gebouwen worden
concrete en duidelijke voorschriften bepaald voor terreinbezetting, bouwhoogte en
aantal bouwlagen, en dakvorm;
o

Er worden concrete en duidelijke voorschriften geformuleerd voor de
restauratieverplichting van het beschermd patrimonium en de gebouwen van het
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voormalige openluchtzwembad. Zo wordt de mogelijkheid voor het oprichten van
nieuwe gebouwen in de omliggende bouwzones afhankelijk gemaakt van de
restauratie van het voormalige zwembadcomplex. Zo kan een vergunning slechts
verkregen worden indien de restauratie van het voormalige zwembadcomplex in
een eerste fase voorzien wordt. Concreet betekent dit dat op het moment van de
eerste vergunningsaanvraag het restauratiedossier voor het voormalige
zwembadcomplex beschikbaar is, én dat de restauratie deel uitmaakt van de
vergunningsaanvraag.
-

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

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

o

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

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

o

Ter hoogte van het gebouwtje “De 3 Eiken” komen noodzakelijkerwijs
verschillende paden en recreatieve routes samen (MTB, wandelpaden,
verbindende paden tussen de verschillende zones), aangezien alle bewegingen
rondom de waterpartijen op dit punt kruisen. Dit “recreatieve knooppunt” wordt
tevens gebruikt als speelzone of “speelbos” voor jeugdverenigingen, sportkampen
en sportklassen. Voor het knooppunt wordt een overgang van recreatie naar
natuur vooropgesteld via een gradiënt van verwevingszones. Het gebouw “De 3
Eiken”, nu gebruikt voor opslag van speelattributen in het speelbos, wordt
gedeeltelijk of geheel ontmanteld in functie van de natuurwaarden van het gebied
(gebruik als schuilhut blijft mogelijk, mits het gebouw landschappelijk geïntegreerd
wordt). De opslagfunctie wordt verplaatst en geclusterd binnen de zone voor
Bloso-loods, museumdepot en technische loods;
Figuur: Strandzone (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)
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-

Zone rond het voormalige NMBS-bassin en de bestaande sporthal met overdekt
zwembad:
Figuur: Zone rond voormalig NMBS-terrein (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst,
2012)

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

-

o

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

o

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

Zone voor natuur (noordelijk deel van het Blosodomein):
Figuur: Zone voor natuur (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)

o

De focus blijft in deze zone gericht op de instandhouding en ontwikkeling van
natuur, met eventuele kleinschalige infrastructuren om recreatief en sportief
medegebruik doorheen het gebied te stroomlijnen en aan te passen aan het
natuurlijk karakter van het gebied. Het medegebruik beperkt zich tot doorgaande
bewegingen van wandelaars, fietsers, MTB, natuureducatie. Ook de sportvissers
aan het vroegere NMBS-bassin kunnen indien nodig op lange termijn binnen de
natuurzone een nieuwe plaats krijgen. Dit alles moet kaderen in het op te maken
natuur- en bosbeheerplan;

o

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

o

De natuurverbindingsfunctie, ook met de omgevende natuurlijke zones, staat
centraal. Onder meer wordt de verbinding met het noordelijke gelegen gebied
Molenheide (Prinsenveld) beoogd. Dit gebied wordt eveneens bestemd naar
natuurgebied. Ook dient de relatie van het natuurgebied met de grote waterpartij
op het domein gevrijwaard te blijven door het waarborgen van het ecologisch
contact tussen het water en de oevers;
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3.3 PRUP “Bloso-domein Hofstade”: ruimtelijke concepten
Het PRUP ‘Bloso-domein Hofstade en omgeving’ geeft op het vlak van bestemmingen
uitwerking aan de concepten van het masterplan voor het Bloso-domein.

Structuurschets voor herbestemming
Figuur: Structuurschets voor herbestemming (Masterplan Bloso-centrum Hofstade-Zemst, 2012)

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

Langs de zuidwestgrens en de zuidoostgrens van het domein wordt respectievelijk een
natuurverbindingzone en een verwevingszone met natuur voorgesteld, in functie van
noordzuid corridors tussen de natuurgebieden Barebeek/Vriezenbroek en
Schiplakenbos, het Bloso-domein, het gebied Molenheide en het natuurgebied Goorveld.
De bestemmingen worden opgevat als gradaties voor verweving van natuur en recreatie.
Aanleg van recreatieve infrastructuur is mogelijk, en recreatie mag anderzijds de
natuurverbinding niet in het gedrang brengen. De ligging aan de domeingrenzen biedt
mogelijkheden voor de integratie met de afsluiting van het domein, als bredere corridor of
23/76

als integraal ontworpen afsluiting. De ruimtecategorie wijzigt daarbij gedeeltelijk van
recreatie naar natuur (natuurverbinding zuidwestzijde).
-

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

-

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

-

De grote vijver van 35 ha wordt herbestemd als recreatiegebied met verwevingszone
voor natuur. Hiermee wordt het bestaande recreatieve gebruik van de grote vijver
bevestigd, en wordt het behoud van de natuurwaarden gegarandeerd door aanmeren te
verbieden aan de natuurlijke oever;

-

De recreatieve verbindingsassen doorheen het natuurgebied worden specifiek bestemd;

-

Scheidingslijn recreatiegebied en natuurgebied (categorieën van gebiedsaanduiding)
tussen de grote vijver (35 ha) en kleine vijver (25 ha) / behoud noordelijk oeverpad grote
vijver (35ha):
De recreatieve verbinding tussen de grote vijver (35ha) en de kleine vijver (25ha) omvat
een centraal hogergelegen pad, en aan beide oevers een lagergelegen pad. Binnen het
masterplan wordt de scheidingslijn tussen recreatiegebied en natuurgebied gesitueerd
ter hoogte van het centrale hogergelegen pad. Het oeverpad langs de noorzijde van de
grote vijver valt daarbij binnen recreatiegebied en zal worden behouden. Het oeverpad
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langs de zuidzijde van de kleine vijver is gelegen binnen natuurgebied en zal worden
geschrapt.
De recreatievijver moet als dusdanig beleefd kunnen worden en vereist de nu reeds
bestaande sterke link met het water ter hoogte van het oeverpad langs de noordzijde van
de grote vijver. De herbestemming naar recreatiegebied van de noordelijke oever van de
grote vijver, inclusief het oeverpad, is hierbij essentieel in functie van rechtszekerheid
m.b.t. het recreatieve gebruik. Bloso wenst dan ook de grens tussen recreatiegebied en
natuurgebied te situeren ter hoogte van het centrale hogergelegen pad, met behoud van
het oeverpad langs de noordzijde van de grote vijver in recreatiegebied.
Bloso heeft evenwel niet de bedoeling de noordelijke oever van de grote vijver (35ha) in
gebruik te nemen als aanmeerplaats i.f.v. de watersporten op de grote vijver. De
natuurwaarden op de grote vijver en op de oeverzone blijven gegarandeerd door het
voorzien van een verwevingszone voor natuur. De relatie van het natuurgebied met de
grote vijver wordt gevrijwaard door het waarborgen van het ecologisch contact tussen de
vijver (waterpartij) en de oever, het uitsluiten van gemotoriseerde (water-)sporten in deze
zone en het inrichten van de oevers op een manier dat aan land gaan ontraden wordt
(bijvoorbeeld minder steile oevers en rietkragen).
De braakliggende gronden van de voormalige camping Tip, heden bestemd voor
openluchtrecreatieve verblijven, worden herbestemd naar een ruimere recreatieve bestemming
met natuurverweving. Er worden restricties opgelegd op vlak van bebouwing en verharding, en
ook de recreatieve activiteit dient een lokaal karakter te kennen (tenzij de complementariteit
met de activiteiten in het Bloso-centrum worden aangetoond) en niet storend te zijn voor de
omgeving.
De herbestemming van het gebied Prinsenveld maakt deel uit van het masterplan en is een
doelstelling binnen de intensivering van het Blosodomein. De provincie koos ervoor om deze
herbestemming niet uit te voeren binnen het provinciaal planproces. Hier zijn verschillende
redenen voor, onder andere de AGNAS-processen, waarbinnen het Vlaams gewest dit soort
herbestemmingen zal bekijken op schaal van de omgeving, het feit dat het departement
Landbouw niet betrokken werd bij het overleg en dat er nog een landbouwer binnen de zone
actief is. Deze herbestemming zal dus moeten worden opgenomen binnen de AGNASprocessen.
De organisatie van grootschalige lawaaihinderlijke activiteiten, waarbij de overloopparking
volledig worden benut, blijft beperkt tot enkele dagen per jaar. Het gaat slechts om een beperkt
aantal evenementen, waarbij de geluidsimpact duidelijk geringer is dan bij concerten of
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gemotoriseerde sportwedstrijden. Het gaat om evenementen zoals de stranddag eind juni, het
gordelfestival begin september en het jeugdsportival in oktober. Tijdens deze evenementen
wordt ten hoogste voor één of enkele uren muziek gespeeld en de activiteiten worden beperkt
tot de zone voor recreatie (zonder natuurverweving). Hierbij wordt de geluidsbron zo ver en
zoveel mogelijk weg van het natuurgebied gericht.

Bestemmingszones
Zie grafisch plan

Het RUP vertaalt de gewenste ruimtelijke structuur zoals geschetst onder punten 3.2. en 3.3.1.
in volgende categorieën van gebiedsaanduiding en bestemmingen:
Categorie van
gebiedsaanduiding
Recreatie

Bestemming
Art. 1. Bouwvrije zone voor recreatie
Art. 2. Bouwzone voor recreatie
Art. 3. Zone voor recreatie met restauratieverplichting
Art. 4. Zone voor lokale recreatie in een groene omgeving
Art. 5. Zone voor natuurverweving (overdruk)

Reservaat en natuur

Art. 6. Zone voor natuur
Art. 7. Zone voor verweving met recreatie (overdruk)
Art. 8. Zone voor natuurverbinding met verweving recreatie

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Art. 9. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen
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3.4 Relatie met ruimtelijke structuurplannen en planningsprocessen
Het provinciaal RUP ‘Bloso-centrum Hofstade-Zemst’ wordt opgemaakt in uitvoering van het
provinciaal ruimtelijk structuurplan en kan hiermee niet strijdig zijn. Onderstaande elementen uit
de ruimtelijke structuurplanning en de planningsprocessen liggen aan de basis van de opmaak
van dit RUP.
1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (en addendum)

2

SELECTIE TOERISTISCH-RECREATIEF KNOOPPUNT
Zemst werd geselecteerd als een toeristisch-recreatief knooppunt. De gemeente is toeristischrecreatief belangrijk omwille van het BLOSO-domein te Hofstade waar men kan zwemmen,
strandbaden, plankzeilen, waterfietsen,… en het "sportmuseum Vlaanderen" bezoeken. Het
recreatiedomein telt meer dan 450.000 bezoekers per jaar. Zemst telt daarnaast meer dan
200 standplaatsen op kampeerterrein op de terreinen "Baarbeek" en "Zomerrust".
Het toeristisch-recreatief aanbod van provinciaal niveau wordt geclusterd in toeristischrecreatieve knooppunten. In een knooppunt kan toerisme en recreatie reeds een belangrijke
gebruiker zijn en bepaalt de toeristisch-recreatieve visie ook mede de ruimtelijke ontwikkeling.
De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur is sturend voor de selectie ervan.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (en addendum) selecteert het BLOSO-domein
Hofstade in Zemst als hoogdynamische attractiepool.
In toeristisch-recreatieve knooppunten kunnen hoogdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuren (HDI) ontwikkeld of uitgebreid worden op voorwaarde dat:
• de reële behoefte kan worden aangetoond;
De verdere inzet van (periodiek) intensief te gebruiken delen van het Bloso-centrum als
publieke ruimte, bezit de potentie om het gebruik van het domein te structureren,
verschillende gebruikersgroepen te kanaliseren en eventuele toegang te controleren.
Door gebruik te maken van ontwerp- en inrichtingsprincipes voor publieke ruimte kan het
gebruik van het domein gestuurd worden, onder meer in functie van een
toekomstperspectief voor het historisch patrimonium of het vrijwaren van natuurlijke
zones van dynamisch gebruik.
1
2

Goedgekeurd MB 07/12/2004.
Goedgekeurd MB 06/11/2012.
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• de HDI, volgens het principe van gedeconcentreerde bundeling, aansluit bij voorkeur bij
reeds bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur of eventueel bij de geselecteerde
kern (stedelijke kern, hoofddorp of woonkern);
Voorliggend plan beoogt de intensivering van een bestaande zone, zonder deze uit te
breiden. De beperkte bijkomende afbakeningen binnen de categorie ‘recreatie’ is louter
een gevolg van de herstructurering van de bestemmingen binnen het bestaande
Blosodomein.
• de HDI goed bereikbaar is, niet alleen via de weg (bij voorkeur secundaire wegen),
maar ook met het openbaar vervoer;
Het Bloso-centrum domein Hofstade is gelegen op een tijdafstand van 10 minuten van
Mechelen en de steden in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, 15 minuten van
het Brussels gewest en 20 minuten van Antwerpen. Daarenboven is een uitrit van de
autosnelweg A1/E19, die deze drie stedelijke gebied verbindt, gelegen op 1,5km van de
ingang van het domein en ermee verbonden via een secundaire weg type 1. Een
stopplaats van de spoorlijn Antwerpen-Brussel, een hoofdspoorweg, bevindt zich op 3
km. Het station Hofstade, aanpalend aan het Bloso-centrum, is bovendien opgenomen in
het Gewestelijk ExpresNet Brussel. De N227 is onderdeel van de buslijnen 501
(Schoolbus Mechelen - Keerbergen) en 280 (Mechelen Vilvoorde). Langs de lengte van
het domein bevinden zich drie bushaltes van deze lijnen.
• de HDI wordt ingeplant rekening houdende met natuurlijke, agrarische en
landschappelijke waarden en desgevallend een ruimtelijke meerwaarde geeft aan de
geselecteerde kernen;
Voorliggend plan beoogt een herstructurering van recreatie en natuur gebaseerd op de
bestaande natuurlijke en landschappelijke waarden om de beide nog beter op elkaar af
te stemmen, en een ontwikkeling van de recreatieve functies mogelijk te maken zonder
de natuurwaarden te bedreigen. Bovendien worden expliciet natuurverbindingen
vastgelegd in de bestemming.
Dergelijke toeristisch-recreatieve knooppunten vervullen een centrumfunctie voor een ruimere
omgeving, een startpunt voor het verkennen van dat specifiek gebied/netwerk en dragen bij tot
de herkenbaarheid van de streek. In elk geval is een ruimtelijke afweging op niveau van het
betrokken gebied, de draagkracht van de ruimte en locatiebeleid belangrijk.
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Het gebied, centraal gelegen tussen Mechelen, Antwerpen, Leuven en Brussel, is ideaal
gelegen als recreatiepool gericht op de omliggende stedelijke gebieden. Het gebied wordt
daarenboven omgeven door tal van functionele en recreatieve fietsroutes (van bovenlokaal
belang), en ook de mountainbikeroutes in de omgeving zullen door het domein lopen.
Het Bloso-centrum wordt dus terecht erkend binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
(en addendum) en via dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan verder uitgebouwd als
hoogdynamische recreatieve infrastructuur als belangrijkste element in het toeristisch-recreatief
knooppunt Zemst-Hofstade.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN DEELRUIMTEN RSVB
De gemeentes Zemst en Boortmeerbeek worden gerekend tot het Verdicht Netwerk. De
omliggende kernen Hofstade, Schiplaken en Elewijt werden allen geselecteerd als woonkern.
Meervoudig ruimtegebruik staat voorop. Het ‘Verdicht Netwerk’ is dan ook niet alleen een
stedelijk netwerk, maar tevens een netwerk van alle verschillende ruimtelijke structuren en in
die zin dus ruimer dan een stedelijk netwerk.
Het Blosodomein is een structuur waar recreatie en natuur op elkaar afgestemd worden en
beide voldoende tot hun recht kunnen komen.
Figuur: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Verdicht Netwerk (Ruimtelijk Structuurplan VlaamsBrabant)
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Het beleid voor het Verdicht Netwerk is gericht op het maximaal geven van een eigen identiteit
aan elk van de fragmenten. Deze identiteit is op vele plaatsen reeds embryonaal aanwezig en
kan, mits een aantal ruimtelijke ingrepen, versterkt worden. De identiteit van een fragment heeft
onder meer te maken met de bebouwingsvorm, de menging van functies, de ecologische
waarde, de aanwezigheid of nabijheid van openruimtefuncties, de relatie met de
lijninfrastructuren, enz. Daarom zal er gestreefd worden om de structuurbepalende elementen
of delen van het Verdicht Netwerk een sterkere identiteit te geven. Door in het Verdicht Netwerk
de interne consistentie van belangrijke fragmenten te vergroten, of door hun ontwikkelingen op
elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden, kan de ruimtelijke samenhang van delen van
het Verdicht Netwerk worden bevorderd.
Het fragment ‘Bloso-centrum domein Hofstade’ kan dankzij voorliggend plan uitgebouwd en
versterkt worden en zodoende de reeds bestaande eigen identiteit verder ontwikkelen.
Daarenboven wordt, door het bestaande erfgoed te beschermen en te accentueren in de
verdere ontwikkeling, de bestaande historische identiteit beschermd en verder benadrukt.
Voorliggend plan past dus binnen de ontwikkelingsperspectieven voor het Verdicht Netwerk.
RUIMTELIJK BELEID RECREATIEVE STRUCTUUR
De provincie wenst bij de uitwerking van de toeristisch-recreatieve structuur maximaal gebruik
te maken van de aanwezige potenties en de bestaande infrastructuur. De bestaande
landschappen, sites en gebouwen(groepen), stedelijke kernen en dorpen met een belangrijke
historische waarde zijn richtinggevend binnen de uitbouw van de gewenste toeristischrecreatieve infrastructuur. Er wordt een evenwicht gezocht tussen de toeristisch-recreatieve
exploitatie van deze gebieden/gebouwen en de bescherming van dit erfgoed.
De inplanting en ontwikkelingsmogelijkheden van hoogdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur wordt gekoppeld aan de beleidscategorieën uit de gewenste toeristischrecreatieve structuur. Uitgangspunt hierbij is de gedeconcentreerde bundeling. Dit betekent dat
de bestaande elementen met de hoogste dynamiek ook in de gewenste situatie deze dynamiek
zullen moeten opvangen. Geselecteerde bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve
elementen worden gebundeld in toeristisch-recreatieve knooppunten. Nieuwe hoogdynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur dient afgestemd te worden op het niveau van het
betrokken gebied.
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is een letterlijke uitvoering van deze beleidsopties.
SELECTIE GAVE LANDSCHAPPEN EN LANDSCHAPPELIJKE BAKENS
Het bossencomplex Barebeek-Weesbeek, waartoe het Schiplakenbos ten zuiden van het
domein behoort, en de Noordelijke Zennebeemden ten westen van het domein worden
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geselecteerd als gave landschappen. Ook de kastelengordel Zemst-Hofstade, waarvan de
elementen zich in de omgeving bevinden, werd geselecteerd als gaaf landschap.
Het toekomstig beleid streeft naar een grotere verwevenheid van de landschapsrelicten met het
landschappelijk minder waardevol gebied en naar het doorbreken van de
landschapsverstorende structuren. In enkele gevallen kan worden voortgebouwd op bijzondere
landschapsstructuren zoals het kastelengebied in de Vlaamse rand rond Brussel of rond ZemstHofstade (zie ‘Bossen en kasteelparken van de Vlaamse rand rond Brussel ’).
In voorliggend plan worden de bestaande landschapsrelicten verbonden met elkaar en
verweven met de aanwezige functies in het Bloso-centrum domein Hofstade.
SELECTIE NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN
Gebieden met clusters in de droge sfeer zijn niet of weinig gebonden met de rivier- en
beekvalleien. Vooral uitgestrekte – al dan niet aaneengesloten – boskernen zijn hier bepalend.
De gewenste natuurlijke structuur beoogt een geheel van clusters in de droge sfeer door
realisatie van verbindingen. Het gebied omvat de boscomplexen en de andere kleinere
complexen op het Brabants plateau, de boskernen tussen de Zenne en de Demer en de talrijke
bosgebieden langsheen de Demer. Het betreft niet alleen boscomplexen. Ook akkerbouw en
graslanden dragen bij tot een ecologische meerwaarde.
Het ‘Gebied rond kanaal Leuven-Dijle’, de ‘Verbinding van natuurkernen langs de Dijle en de
Demer’ en de ‘Noordelijke Zennevallei’ werden geselecteerd als natuurverbindingsgebieden.
Binnen de natuurverbindingsgebieden beoogt de provincie de natuurlijke verbindingsfunctie en
een hogere ecologische basiskwaliteit te ondersteunen. De natte natuurverbindingsgebieden
kunnen tevens worden ingezet ter ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer.
De natuurverbinding doorheen het Bloso-centrum wordt expliciet opgenomen in voorliggend
ruimtelijke uitvoeringsplan. Ook door de overdruk ‘natuurverweving’ in het zuiden van het
plangebied kan voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan bijdragen aan verbinding tussen de
omliggende bosgebieden, in bijzonder het Schiplakenbos en de Noordelijke Zennebeemden.
SELECTIE SECUNDAIRE WEGEN
De N267, van de N26 tot aan de A1/E19, wordt geselecteerd als secundaire weg type I. Deze
categorie heeft als hoofdfunctie het verbinden op bovenlokaal niveau op basis van
mobiliteitsgenererende elementen op provinciaal niveau.
Een streefbeeldstudie werd opgemaakt in 2004 in opdracht van het Vlaams gewest. Hierin
wordt voor het gedeelte tussen het kruispunt en de N26 een leefbare invulling met
verscheidene groenstroken met boskarakter voorzien teneinde de natuurverbinding te
stimuleren. Ook wordt een duidelijke relatie tussen de beide recreatiezones (Blosodomein;
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kampeerterreinen) vooropgesteld. Voor het andere gedeelte, van de kruising naar de A1/E19,
wordt de inrichting volledig gericht op de connectiviteit tussen het domein en de autosnelweg waardoor de fietspaden zouden verdwijnen. Dit wordt dan gecompenseerd door naburige
fietsverbindingen over de autosnelweg heen. De kruising zelf wordt niet aangepast, omwille van
verwachte negatieve effecten in alle scenario’s, maar het verkeer wordt via lichtenregeling
gestuurd naar A1/E19. In dit scenario zijn fietstunnels voorzien, die intussen zijn gerealiseerd.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

3

OPTIMALISERING VAN RECREATIEVE VOORZIENINGEN EN MEDEGEBRUIK
Enkel in de stedelijke gebieden, de stedelijke netwerken en die gebieden die in het provinciaal
ruimtelijk structuurplan als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk van primair belang zijn
aangeduid, zijn nieuwe toeristische en recreatieve voorzieningen met bijkomend ruimtegebruik
mogelijk.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (en addendum) selecteert de gemeente Zemst als
toeristisch-recreatief knooppunt. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren, zoals
de inrichting van het Blosodomein in functie van hoogdynamische recreatie kunnen onder
voorwaarden binnen dergelijke knooppunten worden ontwikkeld (zie hoger).
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR TOERISTISCH-RECREATIEVE
INFRASTRUCTUUR IN HET BUITENGEBIED
Wat betreft bestaande hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur en de wildgroei
van hinderlijke vormen van sport en recreatie in het buitengebied, gelden strikte locatie- en
uitbreidingsvoorwaarden én moet de bestaande infrastructuur gelegen zijn in een gebied wat in
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen aangeduid wordt als toeristischrecreatief knooppunt of netwerk van toeristisch-recreatief belang. Nieuwe hoog-dynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur is slechts onder strikte voorwaarden mogelijk in het
buitengebied. Nieuwe hoog-dynamische infrastructuur in het buitengebied kan ingeplant
worden, binnen de specifieke randvoorwaarden gesteld door de structuurbepalende functies
natuur, bos, landbouw én wanneer de beoogde infrastructuur gelegen is in een gebied wat in
provinciale en gemeentelijke structuurplannen aangeduid wordt als zone van primair toeristisch
belang. De lokalisatie van bijkomende hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur
kan onderzocht worden in de voor natuur, landbouw en bos belangrijke gebieden op
voorwaarde dat:
– de reële behoefte aan de hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur in een
ruime omgeving (in het stedelijk netwerk, in het stedelijk gebied, ...) aangetoond wordt;
3
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– de schaal van de hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur aansluit bij de
schaal van het landschap;
– de hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur een ruimtelijke meerwaarde
betekent voor de natuurfunctie, de landbouwfunctie en/of de bosfunctie;
– de hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur de structuur en de functie
van de structuurbepalende component niet aantast op gewestelijk niveau.
Het is de bedoeling de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te garanderen, zonder het
functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied, landbouw, natuur, bos,
en wonen en werken aan te tasten. Op deze wijze blijft het buitengebied gevrijwaard voor haar
structuurbepalende functies en wordt de versnippering door bebouwing en toeristischrecreatieve infrastructuren tegengegaan. Een aantal verzorgende activiteiten, zoals
bijvoorbeeld een kwaliteitsvol logiesaanbod, wordt hierbij het best geconcentreerd in de kernen
van het buitengebied.
De principes uit voorliggende herstructurering van het Bloso-centrum Hofstade passen binnen
de voorwaarden die het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen oplegt voor zowel bestaande als
nieuwe hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur.
De toenemende versnippering wordt als grootste bedreiging voor de natuur gezien.
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan wil hier een antwoord op bieden door op strategische
plaatsen binnen het recreatiegebied een natuurverweving op te leggen en door verbindingen
met de natuurgebieden in de omliggende omgeving te garanderen. Het Bloso-centrum
Hofstade is immers een belangrijke schakel in een dubbele ketting van stapstenen, zowel in
NZ-richting (tussen Brussel en Leuven) en in OW-richting (tussen Brussel en Mechelen).
Er bestaat een toenemende recreatiedruk op de open ruimte en de stijgende vraag naar
recreatie als gevolg van demografische en maatschappelijke trends. Bijgevolg wordt de
optimalisering van de bestaande gebieden vooropgesteld.
Het intensiveren van bestaande ruimten voor recreatie en herontwikkelen van onderbenutte
recreatiezones, zoals het Bloso-centrum Hofstade, kadert in de visie van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan kan meehelpen aan de
realisatie van bijkomende openlucht- en waterrecreatie door de herstructurering van een
bestaand knooppunt in samenhang met het bijhorend natuurgebied. Op deze manier wordt de
druk om nieuwe recreatiezones aan te snijden buiten de bestaande knooppunten verlaagd.
Voorts verbreedt het begrip “toerisme en recreatie” zich naar het begrip “vrijetijdsbesteding”. De
vastgestelde trends omvatten bijgevolg ook de sectoren sport, cultuur en educatie. Nieuw
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onderzoek geeft bijkomende informatie over de achterliggende maatschappelijke trends die de
ruimtelijke trends verklaren:
- De toenemende verschillen in de beschikbaarheid van tijd en inkomen heeft een
segmentering en differentiëring ten aanzien van vrijetijdsbesteding in de hand gewerkt.
Voor bepaalde groepen is tijdsnabijheid van essentieel belang.
- Er is sprake van een toenemende geïndividualiseerde behoefte aan levenskwaliteit
waarbij ontspanning en vermaak een centralere positie innemen. Dit blijkt onder meer uit
een grotere vraag naar toegankelijke natuurgebieden en stadsbossen in de nabijheid van
de woning. Maar ook worden hogere eisen gesteld aan vrijetijdsvoorzieningen (vb. beter
uitgeruste sportinfrastructuur, luxe vakantiewoningen).
- Vrije tijd wordt meer vanuit een economische invalshoek benaderd hetgeen een zekere
professionalisering maar ook schaalvergroting (…) in de hand werkt.
De intensivering van het Bloso-centrum Hofstade, dat recreatieinfrastructuur en natuurgebied
aan elkaar koppelt en dit op een tijdafstand van 10 min. van Mechelen en de steden in het
VSGB, 15 min. van Brussel en 20 min. van Antwerpen, voldoet volkomen aan deze opties.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zemst
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Figuur: fragment gewenste ruimtelijke structuur (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zemst)
De recreatiedriehoek Hofstade-Elewijt (campings en Bloso-domein) dient beter geordend
(toegangen, schermen, aard van de activiteiten). De mogelijkheden voor een zinvolle verdere
ontwikkeling van dit regionale recreatiegebied dienen in een afzonderlijke studie in detail
onderzocht. Dit geheel blijft gericht op eerder zachte recreatie (stille watersporten, kamperen).
Het boscomplex van het Blosodomein Hofstade en Schiplakenbos hebben een eigen karakter
door de oude naaldhoutaanplanten.
- Ruimte geven aan natuur door de Groene Hoofdstructuur mee te ontwikkelen, waarbij
een aantal gebieden in een hogere categorie worden geplaatst: omgeving kasteel
Releghem, Kollintebos, kasteelpark Wolfslinde, Dorent-Nelebroek, Bloso-domein.
- Aaneenschakelen van geïsoleerde bossen tot vier grote boscomplexen:
Kattemeuterbos,
omgeving
Kollintebos-Gravenbos,
omgeving
BlosodomeinSchiplakenbos, omgeving kasteel 't Steen. Deze worden in de mate van het mogelijke
ecologisch beheerd en gedeeltelijk tot passieve recreatieplekken uitgebouwd.
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voldoet aan deze beleidsopties: het Blosodomein wordt
geïntensiveerd, en zowel de groene hoofdstructuur als het bos worden beschermd en versterkt.
4
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Het kruispunt N267-N227 is het gevaarlijkste kruispunt van Zemst. Daar dit kruispunt buiten de
bebouwde kom gelegen is en het hier gaat om wegen met een gelijk gewicht is een rond punt
een mogelijke oplossing. Om problemen rondom de inkom van het domein van Hofstade te
vermijden kan de toegangsweg eveneens op dit rond punt worden aangesloten. Bijzondere
aandacht bij deze heraanleg moet gaan naar een verbetering van de situatie voor de fietsers.
In de eerder opgemaakte streefbeeldstudie wordt deze oplossing negatief beoordeeld wegens
de verwachte effecten op Hofstade-dorp. Daarom wordt dit kruispunt voortaan gereguleerd via
een aangepaste lichtenregeling. Er werden wel fietstunnels aangelegd.
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Boortmeerbeek
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Figuren: fragment gewenste ruimtelijke structuur kern Schiplaken, gewenste natuurlijke
structuur Boortmeerbeek (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Boortmeerbeek)
Het behoud van de lokale recreatieve functie van de camping Tip past binnen het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan van Boortmeerbeek, dat werd opgemaakt toen de camping nog in
gebruik was. De ingroening in de richting van het naastliggend natuurgebied en de vrijwaring
van de randen ervan past eveneens binnen de natuurlijke structuur.
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Ruimtelijke Visie voor Landbouw, Natuur en Bos; regio Zenne-Dijle-Pajottenland

6

Figuur: fragment Ruimtelijke Visie voor Landbouw, Natuur en Bos; Zenne-Dijle-Pajottenland
Het plangebied maakt deel uit van deelruimte 2 - Zenne-Dijlevallei. Het aanwezige
natuurgebied wordt beschouwd als ‘samenhangende complex van ecologisch zeer waardevolle
historische bos- en parkstructuur te behouden en versterken als samenhangende natuur- en/of
landschapselementen’. De beleidslijnen hiervoor zijn:
- De bos- en parkgebieden worden in principe opgenomen onder de natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere functies nevengeschikt
(natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan verder bepaald worden hoe deze
functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch waardevolle zones in deze gebieden worden
gebufferd tegen negatieve invloeden. Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of
gezoneerd i.f.v. de ecologische kwetsbaarheid van deze zones. Een aantal van deze gebieden
vervullen een functie als randstedelijk groengebied (bv. stadsbos Kauwendaal).
Voorliggend plan is, zoals in de tekst aangehaald, een gebiedsgerichte afweging van de
verhouding van de verschillende functies, met differentiatie in recreatief medegebruik op basis
van de natuurwaarden.
- Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van bosverbindingen
via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt rekening gehouden met
landschappelijke en cultuurhistorische context en de ruimtelijk-functionele samenhang van de
aangrenzende landbouwgebieden. Voor deze deelruimte wordt een (planologische)
bosuitbreiding van ca. 124 ha vooropgesteld.
Deze doelstelling wordt vertaald in voorliggend plan door verbindingen tussen de bossen te
realiseren door middel van natuurverweving op strategische locaties, rekening houdende met
de cultuurhistorisch context.
Het recreatieve gedeelte van het plangebied wordt beschouwd onder ‘Behouden en versterken
van de natuurfunctie op recreatieve terreinen, parkgebieden of randstedelijke groengebieden’.
- Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening gehouden met de
natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen van deze recreatiegebieden kunnen
omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden gedifferentieerd worden als
6
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De overgang tussen recreatiegebied en natuurgebied wordt over grote oppervlakte bestemd als
verwevingsgebied. Door zowel de overdruk ‘natuurverweving’ over recreatiegebied als de
overdruk ‘recreatieverweving’ over natuurgebied te gebruiken wordt een overgang in 4 stappen
bewerkstelligd.
- Afhankelijk van de specifieke omgevingskenmerken kunnen ecologische processen en
kenmerken zoals infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding of biotoopcreatie mee in overweging
genomen worden bij het beheer en de inrichting van deze terreinen.
Voor zover relevant werden deze aspecten mee onderzocht in het masterplan, dat als basis
wordt gebruikt voor voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.
- De hoofdfunctie natuur wordt niet in vraag gesteld voor de delen van deze gebieden die reeds
een natuurbestemming hebben.
Delen van het gebied die een natuurbestemming kenden die op terrein in feite niet meer
relevant was, werden in dit geval wel omgezet naar recreatie. Daar staat tegenover dat het
behoud van de nog bestaande natuurwaarden en natuurverbindingen wordt vooropgesteld en
dat deze gebieden beter worden beschermd tegen de recreatiedruk.
Voor het gebied ‘Vallei van de Barebeek, domein Hofstade, Prinsenveld-Prinsenhoek’ (16 op de
kaart) worden volgende acties vermeld:
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nader uitwerken van de
verweving van landbouw, natuur, bos en afstemmen met het recreatiedomein Hofstade. Verder
onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van mogelijkheden voor
recreatie in relatie tot de aanwezige natuurwaarden op het BLOSO-domein.
Dit onderzoek en overleg was reeds een onderdeel van de opmaak van het masterplan de
realisatie ervan via de AGNAS-processen zal de doelstellingen van het masterplan mee
realiseren.
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PRUP Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout7
Boortmeerbeek: DeelRUP 2 Trianon, Tip, Goorveld, Floreal I en II
Figuur: fragment grafisch plan (PRUP Permanent wonen deelRUP 2)
In het kader van het project ‘permanent wonen’ werd voor verschillende terreinen in de
omgeving van Boortmeerbeek afgewogen of permanente bewoning mogelijk is, dan wel of een
bevestiging van de bestemming als gebied voor verblijfsrecreatie of natuurgebied nodig is.
Camping Tip wordt beschreven als een zone met 124 standplaatsen (caravans
of stacaravans) in zone-eigen recreatiegebied.
Doordat met de omvorming van [bestaande weekend-] campings de doelstelling
volledig kan gerealiseerd worden, blijven de overige terreinen (waaronder Tip)
hun toeristisch-recreatieve functie behouden. Om de nog niet verkavelde
terreinen (waaronder Tip) effectief als kwalitatieve toeristisch uitgebate terreinen
te behouden dient vermeden te worden dat deze in de toekomst kunnen
verkaveld worden naar individuele weekendverblijven.
De voorschriften werden vervolgens opgesteld op basis van het campingdecreet:
Deze zone is uitsluitend bestemd voor het oprichten en uitbaten van terreinen
voor openluchtrecreatieve verblijven. Onder openluchtrecreatief verblijf wordt
verstaan: tent, caravan, mobilhome, kampeerauto, woonauto, chalet, bungalow,
huisje, paviljoen of iedere andere verblijfsvorm die niet onderworpen is om als
vaste woonplaats te dienen of niet als dusdanig wordt gebruikt
Nu dit terrein reeds enkele jaren leegstaat is een verbreding van de bestemming
gewenst. De nieuwe voorschriften zijn een uitbreiding van de bestaande
voorschriften voor de inrichting uit het oude PRUP:
Buiten de zone voor onthaalinfrastructuur, zoals bepaald in art. 4, kunnen er in
deze
zone
gebouwen
en
constructies
opgericht
worden
voor
gemeenschappelijke voorzieningen. De oppervlakte van deze gebouwen wordt
beperkt tot een gezamenlijke grondoppervlakte van maximaal 250 m². De
constructies voor gemeenschapsvoorzieningen hebben een kroonlijst van
maximaal 3,5 meter en een maximale nokhoogte van 5 meter.
7

Goedgekeurd MB 21/12/2007.
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4. Watertoets
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14 november 2003) legt
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.
Deze verplichtingen houden in dat de beslissende overheid voor een bepaald programma, plan
of vergunning, nagaat of het programma, het plan of de vergunning enige invloed heeft op het
watersysteem (waterkwaliteit en waterkwantiteit alsook oppervlaktewater als grondwater). Met
het decreet wordt o.m. de verplichting opgelegd dat een bestemmingsplan de bespreking omvat
m.b.t. de in het plan vervatte ontwikkeling in functie van de watertoets. De mogelijke nadelige
gevolgen voor het watersysteem en het menselijk gebruik ervan dienen aangegeven te worden,
evenals voorstellen tot maatregelen die genomen worden.
Mogelijke nadelige effecten voor het milieu, dewelke voortvloeien uit de verandering van de
toestand van (bestanddelen van) het watersysteem, dienen afgewogen t.a.v. de bestaande
toestand. De watertoets wordt verder uitgewerkt in het kader van de plan-MER-screening,
toegevoegd in digitale bijlage.

5. Screening van de plan-MER-plicht
De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het
decreet van 27 april 2007, het zogenaamde plan-MER-decreet, en trad in werking op 1
december 2007.
De nieuwe regelgeving voorziet dat overheden die een plan met mogelijke aanzienlijke
milieueffecten willen opmaken, eerst de milieueffecten ervan en de eventuele alternatieven in
kaart moeten brengen. Door in de planfase reeds rekening te houden met mens en milieu,
voorkomt men dat pas in een vergevorderd stadium aan het licht komt dat een specifiek project
niet haalbaar is.
In het kader van de wettelijke verplichting voor het PRUP ‘Bloso-centrum Hofstade-Zemst’
wordt een screening van mogelijk aanzienlijke effecten uitgevoerd. Het verzoek heeft
betrekking op het voorontwerp PRUP dat verzonden zal worden i.f.v. de plenaire vergadering.
Overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende
de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, raadpleegt de initiatiefnemer (de
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provincie Vlaams-Brabant) op eigen initiatief en uiterlijk op het ogenblik dat hij de doelstellingen
en de reikwijdte van het voorgenomen plan kan afbakenen, de betrokken instanties.
Adviesvraag dienst Milieueffectrapportagebeheer (dienst Mer)
Op 27/03/2013 werd hiertoe een adviesvraag geformuleerd aan de dienst
Milieueffectrapportagebeheer. Op 10/04/2013 werd door de dienst Mer een selectie van de
relevante betrokken instanties die in het licht van het onderzoek naar de plan-MER-plicht
dienen aangeschreven te worden, meegedeeld. Het betreft:
- BLOSO
- Departement MOW
- De Lijn
- VMM
- Waterwegen en Zeekanaal nv
- Gemeente Zemst
- Gemeente Boortmeerbeek
- ANB – Vlaams-Brabant
- Departement Landbouw en Visserij
- Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant
- Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant

Adviezen verzoek tot raadpleging
Een verzoek tot raadpleging werd op 18/04/2013 ter advies verstuurd aan de aangegeven
instanties. Alle instanties brachten advies uit. De aanbevolen wijzigingen aan het PRUP
werden doorgevoerd en ook in het verdere proces worden de aanbevelingen opgevolgd.
Het screeningsdossier, de adviezen en de antwoordnota worden uit milieu-overwegingen enkel
digitaal toegevoegd als bijlage.

Beslissing dienst Mer omtrent noodzaak plan-MER
Op basis van de ontvangen adviezen werd op 28/08/2013 een definitief screeningsdossier
verzonden aan de dienst Mer. Op 14/10/2013 werd de ontheffingsbeslissing van de dienst Mer
ontvangen.
De beslissing van de dienst Mer wordt toegevoegd in bijlage.
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6. Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften
Verordenend grafisch plan
De elementen uit de visie worden vertaald naar een verordenend grafisch plan. Het grafisch
plan geeft aan voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is. Het grafisch plan
moet samen gelezen worden met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming, de inrichting en/of het beheer.

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
De elementen uit de visie worden eveneens vertaald naar verordenende stedenbouwkundige
voorschriften.
Door middel van algemeen geldende bepalingen worden verplichtingen opgelegd inzake onder
meer duurzaamheid en waterhuishouding. Specifieke stedenbouwkundige voorschriften worden
geformuleerd voor de verschillende bestemmingszones aangeduid op het grafisch plan:
Categorie van
gebiedsaanduiding
Recreatie

Bestemming
Art. 1. Bouwvrije zone voor recreatie
Art. 2. Bouwzone voor recreatie
Art. 3. Zone voor recreatie met restauratieverplichting
Art. 4. Zone voor lokale recreatie in een groene omgeving
Art. 5. Zone voor natuurverweving (overdruk)

Reservaat en natuur

Art. 6. Zone voor natuur
Art. 7. Zone voor verweving met recreatie (overdruk)
Art. 8. Zone voor natuurverbinding met verweving recreatie

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Art. 9. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

De stedenbouwkundige voorschriften geven aan welke de bestemming, de inrichting en/of het
beheer is voor de corresponderende bestemmingszone.
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7. Ruimtebalans
Het RUP heeft een totale oppervlakte van ca. 174ha 72a 52ca. Hier wordt de ruimtebalans in
de juridische situatie gegeven.
PRUP Bloso-centrum Hofstade Zemst
Gewestplanbestemming
Recreatiegebieden
Natuurgebieden
Gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
Totaal
Grafisch plan
Art. 1. Bouwvrije zone voor recreatie

Oppervlakte

Wijziging PRUP

49ha 66a 49ca

+ 46ha 93a 89ca

122ha 61a 56ca

- 47ha 15a 27 ca

2ha 44a 47ca

+ 0ha 21a 38ca

174ha 72a 52ca
Oppervlakte

Overdruk

86ha 19a 77ca

Art. 2. Bouwzone voor recreatie

6ha 11a 19ca

Art. 3. Zone voor recreatie met restauratieverplichting

1ha 67a 04ca

Art. 4. Zone voor lokale recreatie in een groene omgeving

2ha 62a 38ca

Art. 5. Zone voor natuurverweving (overdruk)

-

Totaal recreatiegebieden

96ha 60a 38ca

Art. 6. Zone voor natuur

72ha 97a 60ca

Art. 7. Zone voor verweving met recreatie (overdruk)
Art. 8. Zone voor natuurverbinding met verweving recreatie
Totaal natuurgebieden

-

12ha 40a 56ca

2ha 48a 69ca
75ha 46a 29ca

Art. 9. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

2ha 65a 85ca

Totaal gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

2ha 65a 85ca

Totaal

51ha 42a 56ca

174ha 72a 52ca
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8. Op te heffen bepalingen
Limitatieve opgave van de op te heffen voorschriften
Gewestplan Halle – Vilvoorde – Asse
Volgende in het gewestplan van Halle – Vilvoorde – Asse (K.B. 7.03.1977) geldende
voorschriften worden opgeheven met de voorschriften van dit RUP:
- Recreatiegebieden:
De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische
accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. In deze gebieden
kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het
recreatief karakter van de gebieden te bewaren.
-

Natuurgebieden:
De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van
het natuurlijk milieu.
De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen,
rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen
jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden
als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk;

-

Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

PRUP Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio KampenhoutBoortmeerbeek: DeelRUP 2 Trianon, Tip, Goorveld, Floreal I en II
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heft binnen het afgebakende plangebied volgende artikels op van
het gebiedsgericht provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Permanent wonen op campings en
weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek, DeelRUP 2 Trianon, Tip, Goorveld,
Floreal I en II”:
-

Artikel 2: zone voor openluchtrecreatieve verblijven
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9. Register m.b.t. planbaten,
wijzigingscompensatie
en
beschermingsvoorschriften

planschade, bestemmingscompensatie
ingevolge

Artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht in
voorkomend geval de opname van een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1 van deze Codex, een planbatenheffing, vermeld
in artikel 2.6.4 van deze Codex, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
“Deze regeling is puur planologisch van aard: zij betreft enkel de aanwijzing van percelen
waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in beginsel kan
leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. Bij de planopmaak
moet geen onderzoek worden verricht naar de eigendomsstructuur betreffende deze percelen,
naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing, naar het voorhanden
zijn van uitzonderingsgronden inzake genoemde vergoedingen etc… Zulks zou het planproces
uitermate vertragen en bezwaren. (MvT, Parl. St., Vl. Parl., 2008-09, nr. 2011/1, p. 40)”.
Grafisch register: zie kaartenbundel
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