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DEEL 1: ALGEMENE MOTIVERING
1. Motivering opmaak RUP
Sinds 1 januari 2000 moeten alle openluchtrecreatieve verblijven (campings) beschikken over een
exploitatievergunning, conform het kampeerdecreet van 3 maart 19931. Eén van de documenten die nodig zijn
om een vergunning te kunnen krijgen, is een attest dat aantoont dat rekening gehouden wordt met de bepalingen
van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.
Omdat tal van terreinen in Vlaanderen gedeeltelijk of geheel verkeerd gezoneerd zijn, en bijgevolg volgens het
kampeerdecreet niet langer geëxploiteerd kunnen worden, heeft de Vlaamse regering op 8 juni 2000 een
overgangsregeling uitgewerkt voor de campings die volgens het gewestplan een (deels) zonevreemde
bestemming hebben2. Er zijn in Vlaams-Brabant 20 campings, die bij Toerisme Vlaanderen een
exploitatievergunning hebben aangevraagd, en die gedeeltelijk of volledig verkeerd zijn gezoneerd.
De overgangsregeling kadert binnen artikel 188 bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening. Dit artikel bepaalt dat de Vlaamse regering, zolang er geen provinciaal ruimtelijk
structuurplan is goedgekeurd, op verzoek van de provincieraad een gewestelijk uitvoeringsplan kan opmaken
voor een provinciale aangelegenheid. De aangelegenheid moet een dringend karakter hebben. Van zodra het
provinciaal structuurplan goedgekeurd is, krijgt het gewestelijk uitvoeringsplan het statuut van een provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan. Het plan moet in overeenstemming zijn met de principes van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, en met het provinciaal structuurplan in opmaak.
Artikel 1 van de overgangsregeling bepaalt dat voor een exploitatievergunning een attest nodig is, waaruit blijkt
dat het terrein gelegen is in een gebied, waarvan de planologische bestemming, de exploitatie en het gebruik van
een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven toelaten. Artikel 2 voorziet onder meer dat de provincies vóór 28
februari 2001 een gemotiveerd voorstel tot opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan indienen bij de
Vlaamse regering, waarbij wordt afgewogen of de bestemming van het gebied, waarin de (deels) zonevreemde
campings gelegen zijn, kan wijzigen. De verschillende stappen van de procedure worden in het besluit verder per
datum bepaald, zodat uiterlijk op 30 juni 2003 de terreinen die opgenomen werden in het RUP, over een
definitieve exploitatievergunning kunnen beschikken.
Enkel de regularisatie van die campings welke op dit ogenblik een (deels) zonevreemde bestemming hebben, en
daardoor niet in aanmerking kunnen komen voor een exploitatievergunning, worden in het ruimtelijk
uitvoeringsplan opgenomen. Zonevreemde uitbreidingen van (deels) zonevreemde campings of van juist
gezoneerde campings worden niet onderzocht in dit RUP. Het dringend karakter van uitbreidingen staat immers
niet in verhouding met de noodzakelijke wijziging van bestemming van (deels) zonevreemde terreinen, om voor
een exploitatievergunning in aanmerking te komen.
In een aantal gevallen kan het omwille van een verbeterde ruimtelijke inpassing aangewezen zijn om het al dan
niet zonevreemde gedeelte van de camping te herlokaliseren naar een zone die op dit ogenblik nog niet voor
campingactiviteiten wordt gebruikt en/of er evenmin toe bestemd was.

1

Decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (B.S. 28-04-93), gewijzigd bij decreet van
21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995 (B.S. 31-12-94).
Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 betreffende de
exploitatievoorwaarden van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot
vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen.
2
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2. Planningscontext
2.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
De bindende bepalingen van het RSV bevatten geen uitspraken over terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven.
In het richtinggevend gedeelte van het RSV (p 417) daarentegen wordt gesteld dat alle terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven (ongeacht de bestemming op het gewestplan) moeten worden geëvalueerd in
functie van de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied. Deze benadering vertrekt van de feitelijke
toestand, waarbij het zone-eigen of zonevreemd karakter en het tijdstip waarop het openluchtrecreatief verblijf
gerealiseerd is, slechts aspecten zijn bij de afweging.
In het richtinggevend gedeelte wordt tevens gesteld dat onder andere de openluchtrecreatieve verblijven in
verband met hun gewenste ruimtelijke ontwikkeling een uitspraak op Vlaams niveau behoeven. In dit verband
werd in het kader van de Interdisciplinaire Werkgroep-zonevreemde campings op Vlaams niveau een ruimtelijk
afwegingskader uitgewerkt voor de ruimtelijk afweging van de zonevreemde campings. Op basis van dit
afwegingskader werd door het Vlaams Gewest ingebracht voor welke terreinen het behoud verenigbaar is met de
gewenste natuurlijke en de bosstructuur op Vlaams niveau. Op basis van deze afweging werd aan de provincie
gevraagd een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, met toepassing van artikel 188bis van het DRO. Hierbij
werd aan de provincie de mogelijkheid gelaten om bijkomende zonevreemde campings voor te dragen, mits een
goede ruimtelijke motivering.
In de praktijk kan de evaluatie voor bestaande terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven leiden tot (RSV, p
417-418) :
- het behoud van het bestaande terrein; wanneer het terrein geen recreatieve bestemming heeft, moet het
worden afgebakend in een uitvoeringsplan, wanneer het terrein illegaal werd opgericht, moet de
(eventuele) afbakening worden voorafgegaan door een handhavingsbeleid
- de sanering in functie van de ruimtelijke draagkracht van het gebied
- de verplaatsing van het terrein naar een nieuw of bestaand terrein in de omgeving, waarbij het nieuw
terrein in een uitvoeringsplan moet worden afgebakend
- de verwijdering van het terrein omdat het niet verenigbaar is met de ruimtelijke draagkracht; indien het
terrein een recreatieve bestemming had, moet deze gewijzigd worden in een uitvoeringsplan.
In voorliggende ruimtelijke uitvoeringsplannen leidt de evaluatie tot het behoud van het bestaande terrein en kan
in functie hiervan een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Indien voor een (deels) zonevreemde
camping geen ruimtelijk uitvoeringsplan is opgemaakt, kan er voor het zonevreemd gedeelte van de camping
geen kampeervergunning worden afgeleverd en is bijgevolg geen uitbating meer mogelijk (in dit gedeelte van de
camping). In het geval geen ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt, is vanuit ruimtelijk oogpunt de
verwijdering van (het zonevreemd deel van) de camping gewenst.

2.2. Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
Het Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is nog in volle opbouw. Op het ogenblik van de opmaak van dit RUP
kan enkel worden verwezen naar een goedgekeurde startnota (januari 1995), een goedgekeurde 1e beleidsnota
(april 1998), en een door de Bestendige deputatie voor overleg vrijgegeven 2e discussienota. In al deze
documenten komt de recreatieve infrastructuur slechts beperkt aan bod. Toch bieden deze documenten reeds
een voldoende aanzet om bij de afweging van de ruimtelijke draagkracht gebruikt te worden.
2.2.a.

startnota ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (januari 1995)

(p.74): 2.3.6. Toerisme en recreatie
Toeristisch heeft Vlaams-Brabant zeker troeven vooral dankzij de regio's Zuid-Pajottenland en Hageland. Op
het vaak vruchtbaar platteland (leemstreek) worden vele prachtige hoeven aangetroffen. Zij vormen een
waardevol onderdeel van het cultureel patrimonium. Industrieel-archeologisch erfgoed kan worden gevonden
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in de Zennevallei. Een mooi voorbeeld is de kartonfabriek van Winderix in Alsemberg (Beersel). Ook de
landschappelijke kwaliteiten van deze regio's worden steeds meer gewaardeerd.
De grote boscomplexen die Vlaams-Brabant rijk is, vormen een belangrijke toeristisch-recreatieve potentie. De
recente aangelegde parken van Ter Reist in Pepingen en van Groenenberg in Lennik vormen een goed
voorbeeld van herwaardering van bossen. Zij vervullen een recreatieve functie.
Ook de stedelijke kernen (Leuven, Halle, Aarschot, Diest, ...) hebben potenties om het toeristisch draagvlak te
vergroten. Historische steden en sites met daaraan verbonden culturele manifestaties zijn erg in trek. Hun
aantrekkingskracht voor dagtochten of korte vakanties zal verder toenemen. De Vlaams-Brabantse kunststeden
kunnen zich (verder) ontwikkelen tot culturele knooppunten en tot trekpleisters voor het recreatief winkelen en het
horecabezoek.
2.2.b.

1e beleidsnota (provincieraad 21.04.1998)

Afstemming toeristisch en recreatief beleid op ruimtelijk beleid
De diverse componenten van het ruimtelijk beleid, de stedelijke gebieden en het buitengebied, bieden
mogelijkheden voor het provinciaal toeristisch en recreatief beleid. Dit beleid dient dan ook uit te gaan van de
gewenste ruimtelijke structuur. Initiatieven die afbreuk doen aan het beleid in deze structuren kunnen niet
toegelaten worden (…)
In het buitengebied zullen de mogelijkheden van het toerisme nadrukkelijker liggen in het beleid inzake de
versterking van de natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuren (b.v. hoevetoerisme). De stedelijke
gebieden moeten het stedelijk toerisme opvangen (o.m. hotelaccommodaties).
In het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel moet een in het beleid geïntegreerde toeristische beleidsvisie
ontwikkeld worden waarbij een zachte vorm van toeristische ontwikkeling prioriteit krijgt. Dit vermijdt ook dat er
een bijkomende verkeersstroom wordt gegenereerd.

2.2.c.

2e discussienota ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (mei 2000)

De 2e discussienota bevat een eerste aanzet tot de gewenste ruimtelijke structuur en een ontwerp van
richtinggevende bepalingen. De discussienota is in de loop van de maanden mei en juni uitgebreid met alle
betrokken actoren bediscussieerd en wordt op dit ogenblik aangepast aan de geformuleerde bemerkingen. Het
thema recreatie is in deze 2e discussienota nog niet uitgewerkt. In de andere thema’s “bebouwde ruimte”, “open
ruimte” en “mobiliteit” worden een aantal links naar de toeristisch recreatieve structuur gelegd.
In het thema “bebouwde ruimte” wordt de toeristisch recreatieve potenties voor elk stedelijk gebied behandeld.
Leuven, Diest en Aarschot beschikken hier over de beste troeven gezien hun cultuurhistorisch patrimonium en de
nabijheid van omvangrijke open ruimte gebieden.
In het thema “open ruimte” wordt de open ruimte omschreven als een gebied voor plattelandsontwikkeling waar
op een aantal wijzen een buitengebiedbeleid gevoerd kan worden. Voorlopig worden een 4-tal mogelijkheden
vooropgesteld waarbij in het kader van deze nota vooral de plattelandsontwikkeling met aandacht voor de
toeristisch-recreatieve infrastructuur belangrijk is.
Deel 2 – pagina 6 “(…) De nadruk ligt vooral op de uitbouw van de hoogdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur. Dit is infrastructuur die in haar omgeving sterke veranderingen teweegbrengt en daardoor in
belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik wijzigt. Deze infrastructuur moet in een zone gelegen zijn die door
het provinciale structuurplan wordt aangeduid als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk van toeristischrecreatief belang (RSV, 1997:415). De laagdynamische infrastructuur is gewenst binnen het gehele buitengebied.
De provincie onderkent hiermee het feit dat bepaalde regio’s over een belangrijker toeristisch potentieel
beschikken dan andere regio’s. Met name de regio’s Dijlevallei en Demervallei beschikken over een groot
potentieel door de aanwezigheid van belangrijke eenheden natuur en open ruimte als aangenaam recreatief
kader en de ligging in de nabijheid van de stedelijke gebieden (Aarschot, Diest, Leuven, Brussel).
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In het thema “mobiliteit” wordt recreatie voornamelijk gezien in het kader van de ontwikkeling van recreatieve
fietspaden. In functie van het onderzoek naar de geheel of gedeeltelijk zonevreemd gelegen openluchtrecreatieve
verblijven biedt dit onderdeel geen elementen voor verdere afweging.
Als conclusie kan weerhouden worden dat de toeristisch-recreatieve potenties in het Vlaams stedelijk gebied rond
Brussel, in de omgeving van de stedelijke gebieden Diest, Aarschot en Leuven behouden en versterkt moeten
worden. In de overige gebieden kan de toeristisch-recreatieve structuur behouden blijven in zoverre ze niet als
een dominerende activiteit optreedt en zich schikt in de fysische omgeving.
2.2.d.

ontwikkelingsplan Toerisme en Recreatie in Vlaams-Brabant

Deze studie, opgesteld door het WES, had tot doel een duidelijke visie te formuleren over het gewenste beleid
inzake de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor toerisme en recreatie in de provincie Vlaams-Brabant.
Deze studie wordt tevens als basis gebruikt voor het onderzoek naar de toeristisch-recreatieve structuur in het
kader van de opbouw van het RSVB. De studie geeft, naast een situatieanalyse en een diagnose en
probleemformulering, ook de visie, de doelstellingen en het actiegericht beleid voor de periode 2001-2006 weer.
(pag. 21) Circa 42% van de kampeercapaciteit is gesitueerd in het Hageland met grote concentraties in Tremelo
(13,3%), Scherpenheuvel-Zichem (11,8%), Aarschot (7,4%) en Begijnendijk (6,7%). De kampeercapaciteit is
verder te vinden in het Dijleland (19,9% met concentratie in Huldenberg 15,9%) en in Noordwest-Brabant
(17,6%), hoofdzakelijk de gemeenten Londerzeel (9,3%) en Zemst (7,2%)).
Volgens de campinginventaris van Toerisme Vlaanderen (1998) maar geverifieerd tijdens een vergadering met de
gemeenten in maart 2000 telt Vlaams-Brabant 59 terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Voor VlaamsBrabant zijn dit allemaal kampeerterreinen of kampeerverblijfparken.
Volgens dezelfde campinginventaris heeft Vlaams-Brabant vooral kleine terreinen, met meer dan de helft van het
aantal terreinen niet groter dan 3 ha (61,9%). De gemiddelde oppervlakte van de terreinen bedraagt 3,7 ha
waarmee Vlaams-Brabant de laagste waarde haalt binnen Vlaanderen. De kampeersector beschouwt echter een
minimum van 5 ha als een voorwaarde voor een rendabel bedrijf. De kleine terreinen (<3 ha) nemen bijna een
kwart van de totale 232 ha voor hun rekening.
(…) De provincie Vlaams-Brabant heeft een uitgesproken probleem wat betreft de permanente bewoning op
kampeerterreinen: dit is het geval voor de helft (32 terreinen) van de terreinen in de provincie. Dit probleem van
permanente bewoning stelt zich sterker dan in de overige provincies in Vlaanderen. De Vlaams-Brabantse
gemeenten met meer dan 50 permanente bewoners op kampeerterreinen (in 1998) zijn: Boortmeerbeek, OudHeverlee, Zemst, Kampenhout en Bever.
Bij de acties wordt gesteld dat de provincie ondersteuning zal bieden aan de uitbreiding van de capaciteit van het
toeristisch kamperen.
(pag. 127) Deze uitbreiding moet zich realiseren door:
-

(…)

-

adviesverlening en subsidiëring van bestaande kampeerterreinen voor het omschakelen van residentiële
naar toeristische standplaatsen

-

beperkte mogelijkheden bieden voor het uitbreiden van bestaande kampeerterreinen rekening houdend met
de randvoorwaarden vanuit de ruimtelijke ordening, en enkel op voorwaarde dat de uitbreiding een minimum
aan toeristische standplaatsen garandeert.

-

(…)

In tegenstelling tot de meeste andere provincies is het kampeeraanbod in de provincie beperkt. Bovendien is de
grootte van de openluchtrecreatieve verblijven relatief klein en wordt Vlaams-Brabant meer dan andere provincies
geconfronteerd met het probleem van de campingbewoning.
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3. Afwegingscriteria
Het opstellen van criteria heeft tot doel een kader te scheppen dat moet toelaten om de mogelijkheid tot
regularisatie van een zonevreemd of deels zonevreemd kampeerterrein te beoordelen binnen een duurzaam
ontwikkelingsperspectief.
De criteria vormen de basisprincipes van de beoordeling en zijn opgesteld zowel vanuit toeristisch als vanuit
ruimtelijk oogpunt. Door de specifieke situatie waarin elk kampeerterrein zich bevindt, is het niet mogelijk om een
aantal elementen als uitsluitend criterium te hanteren. Evenmin is het mogelijk om aan elk criterium een
mathematische waarde toe te kennen. Er wordt geopteerd om een aantal hoofdprincipes op te stellen, die bij de
beoordeling per kampeerterrein verfijnd worden met aanverwante afwegingen die specifiek zijn voor het gebied
waarin het terrein gelegen is. Enkel op deze wijze kan de complexiteit van de ruimtelijke en toeristische criteria
integraal ten opzichte van elkaar worden afgewogen.
Criteria vanuit toeristisch oogpunt
De criteria vanuit toeristisch oogpunt hebben als doel om de camping in zijn functionele structuur te beoordelen.
Met andere woorden: vervult de camping een bepaalde toeristische noodzaak?, heeft de camping relaties met
andere attracties in de regio?,… De criteria zijn op de verschillende betrokken schaalniveaus van toepassing.
Criteria 1 tot 3 hebben voornamelijk tot doel om het toeristisch potentieel van de regio in kaart te brengen.
Criterium 4 richt zich voornamelijk op de onmiddellijke omgeving van de camping, terwijl criteria 5 en 6 zich
richten op de aanwezige infrastructuur op de camping zelf.
1. Aanbod en de nood aan toerisme en recreatie in de regio
Zijn er in de streek recreatiegebieden aanwezig?
Heeft de regio een belangrijk toeristisch potentieel?
Welke specifieke attractiepolen zijn er in de regio? b.v.: stad, kasteel, park, water…
Kan de bestendiging van het kampeerterrein een bijdrage leveren tot het goed werken van een toeristisch
netwerk?
2. Aanbod en nood aan verblijfsmogelijkheden in de regio
Zijn er nog andere campings in de omgeving en welke doelgroep bereiken zij?
Welke (toeristische) capaciteit en voorzieningen hebben deze campings?
Hoe verhouden de verblijfsrecreatieve voorzieningen zich t.o.v. het toeristisch potentieel (cfr.1)?
3. De rol van het kampeerterrein in de onmiddellijke omgeving en in de ruimere regio
Is het kampeerterrein een toeristische entiteit op zich, of is het complementair aan andere toeristische
voorzieningen in de omgeving?
Passeren er langeafstandsroutes (GR, LF,…) langs de camping?
Zijn er in de nabijheid recreatieve routes of worden er gepland (wandelpaden, fietslussen, fiets-, wandel-,
ruiterpadennetwerk)?
4. Negatieve of versterkende elementen met betrekking tot de aantrekkelijkheid van de inplanting van het terrein
De aanwezigheid van al dan niet stromend water (met vis-, kajak- of zwemmogelijkheden); de aanwezigheid
van toeristische bezienswaardigheden of de ligging in een toeristisch aantrekkelijke omgeving verhogen de
attractiviteit van een kampeerterrein
Factoren die negatief inwerken op kampeerterreinen zijn onder meer geluidshinder van buitenaf (bij voorbeeld
lawaai van autosnelwegen, vliegtuigen, enz.), nabijheid van hinderlijke inrichtingen zoals grote, semiindustriële landbouwbedrijven, vervuilende industrie, enz.
5. Aanwezige voorzieningen voor toeristen en recreanten
Zijn er trekkershutten, kampeerplaatsen voor trekkers en kortverblijvers?
Welk percentage maken deze uit t.o.v. de vaste plaatsen?
Biedt de camping toeristische arrangementen aan?
Is er een balie met toeristische informatie?
Welke is de kwaliteit van de voorzieningen?
6. Bestaanbaarheid van het kampeerterrein
Is het zonevreemd deel noodzakelijk voor het voortbestaan van de camping?
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Heeft de camping de laatste jaren veel investeringen gedaan om te voldoen aan de kampeerwetgeving?
Welke plannen/mogelijkheden/garanties zijn er voor de verdere uitbating?

Criteria vanuit ruimtelijk oogpunt
De criteria vanuit ruimtelijk oogpunt splitsen zich enerzijds toe op de juridische en planologische context, en
anderzijds op een concrete ruimtelijke analyse van de omgeving.
7. Feitelijke ligging volgens het gewestplan
De huidige harde, dan wel zachte bestemming volgens het gewestplan speelt een rol in de mogelijkheid tot
integratie van een camping in haar omgeving. Ook de plaats waar het terrein binnen de bestemmingszone
gelegen is (aan de rand of centraal), en de bestemming van de aansluitende zones zullen de mogelijke
omzetting naar de nieuwe recreatieve bestemming beïnvloeden.
8. Ruimtegebruik op en in de onmiddellijke omgeving van het kampeerterrein
Voor deels zonevreemde kampeerterreinen kan ruimtegebruik, mits herschikking en verdichting van het
terrein, leiden tot zone-eigenheid. Sommige kampeerterreinen kenden uitbreiding buiten de recreatiezone.
Een herschikking van het recreatiegebied kan in sommige gevallen toelaten alle aanwezige functies binnen
het recreatiegebied zelf te voorzien. De investeringen, praktische overeenkomsten, enz. die nodig zijn om tot
een herinrichting te komen kunnen de beoordeling beïnvloeden.
De plaats waar infrastructuren zijn ingeplant op het terrein is bepalend voor de inpasbaarheid in de omgeving
en voor de mogelijkheid en de wenselijkheid tot herinrichting. Zo kan een vaste constructie, die deel uitmaakt
van de noodzakelijke voorzieningen op het terrein, zich meestal goed integreren in gebieden waar harde
functies en constructies overwegen. Percelen, ingericht als weide met tentjes, laten zich meestal beter
integreren in gebieden met zachte functies. Dergelijke percelen laten immers meer doorgroening en buffering
toe.
Een camping met vaste staanplaatsen is minder flexibel dan een doorgangscamping.
Door de continue aanwezigheid van stacaravans is de impact van het terrein op de omgeving meestal groter
dan op een terrein waar verplaatsbare caravans en tentjes voorzien zijn.
Hoe verhoudt de camping zich tot de omgeving? Is ze een vreemde eend in de bijt of bestaat er verregaande
integratie (en zelfs verwevenheid)?
9. Absolute en relatieve verhouding zonevreemde, versus zone-eigen oppervlakte
Welke zijn de verhoudingen van het terrein t.o.v. de bestemming van de omgeving, en hoe verhoudt het
zonevreemd deel zich tot de recreatieve zone?
De absolute oppervlakte van het terrein versus het zonevreemd deel van het terrein; de relatieve oppervlakte
zonevreemdheid versus het terreinaandeel met een juiste bestemming; het absoluut aantal verblijfplaatsen; en
het procentueel aantal zonevreemde verblijven kunnen enerzijds de mogelijke noodzaak tot regularisatie van
het zonevreemd deel in functie van de uitbating van een rendabel bedrijf bepalen, anderzijds geeft het ook
een idee van de impact van een regularisatie tegenover de huidige toelaatbare uitbating in recreatiezone.
10.Ligging van het terrein t.o.v. natuurlijke sectoren
Ligt het terrein in – of in de omgeving van – grote eenheden natuur (in ontwikkeling),
(natuur)verwevingsgebieden, beschermingszones van waterwinningsgebieden, vogelrichtlijngebieden?
Gebieden met zeer hoge gevoeligheid voor verstoring ( waterwinning, vogelrichtlijngebieden, beschermde
gebieden) zijn een negatief criterium voor de inplanting van de site. Behoud, mits buffering, kan mogelijk zijn
indien de verstoring van het terrein op de omgeving van zeer ondergeschikt belang is.
11.Mobiliteit, bereikbaarheid
De nabijheid van een woonkern, handelsvestigingen enz. zijn factoren die de regularisatie van een (deels)
zonevreemd kampeerterrein gunstig beïnvloeden.
De multimodale ontsluitingsmogelijkheden van het terrein hebben eveneens een belangrijke impact
(prioriteiten openbaar vervoer, fietsnetwerk, wegen,…).
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12. Landschappelijke integratie
De integratie in het landschap is zeer specifiek voor elk terrein afzonderlijk. Hierna worden een aantal
belangrijke factoren opgesomd zonder ze als bindend limitatief te beschouwen.
Onafhankelijk van de zone waarin het terrein zich volgens het gewestplan bevindt, wordt de visuele
inpasbaarheid van het terrein in het landschap bepaald door de openheid van het landschap en het natuurlijk
reliëf. Zo integreert een kampeerterrein zich visueel beter in een dicht bebost landschap dan in een
homogeen open gebied waar akkerbouw en weilanden overheersen. In de put van een glooiend landschap
zal de zichtbaarheid van het terrein veel minder het landschap schaden dan een inplanting op een heuvelrug.
De inbreuk van een terrein op het landschap blijft niet beperkt tot de voorzieningen van de camping zelf, ook
een dichte buffer rond het terrein kan in sommige gevallen het homogeen, open landschap schaden.
In tegenstelling tot het visuele aspect, hebben geluid, verharding en infrastructuren op de camping wel een
grote weerslag op de potentiële natuurwaarde van de onmiddellijke omgeving. De dominantie van de
natuurwaarde versus de visuele inpasbaarheid moet afgewogen worden. Een kampeerterrein laat zich
makkelijker integreren in een groene omgeving waar toeristisch en recreatief medegebruik voorzien is, dan in
een gebied waar ecologisch beheer en natuurwaarden beschermd worden. Een buffering van het terrein is
hiervoor van doorslaggevend belang.
De verhouding, oppervlakte kampeerterrein-oppervlakte omliggende natuurlijke structuren, bepaalt de invloed
van het terrein op de omgeving. Nabij gebieden met natuurwaarden mag deze structuur niet in het gedrang
komen door de aanwezigheid van een kampeerterrein. Het dominant karakter van de gewenste structuur
moet aanwezig blijven.
De ligging van het terrein in een kwetsbaar gebied beïnvloedt de integratie. De confrontatie van een terrein
aan de rand van een kwetsbaar gebied, is minder doorslaggevend dan wanneer het terrein midden in het
kwetsbaar gebied ingeplant is.
Wanneer het terrein (gedeeltelijk) gelegen is in een beschermd landschap, of er invloed op heeft; wanneer het
terrein in het zicht staat van een beschermd monument, of een karaktervol gebouw, heeft dit een negatieve
invloed op de landschappelijke integratie.

4. Wijze van aanpak
1. Het voorstel tot opmaak van het RUP is gemaakt op basis van de inventarislijst ‘Deels zonevreemde en
zonevreemde terreinen in de provincie Vlaams-Brabant (op 06/06/2000). De lijst is opgesteld door Toerisme
Vlaanderen.
2. Na overleg met de provinciale diensten Toerisme en Recreatie, zijn afwegingscriteria opgesteld. Aan de hand
van deze criteria is een vragenlijst gemaakt voor de campinguitbaters en/of eigenaars die moest bijdragen tot
de kennis over het terrein.
3. Terreinbezoek op alle campings door de provinciale diensten Toerisme en Ruimtelijke Ordening. Het bezoek
had tot doel het terrein en de omgeving te leren kennen en de juridische en feitelijke gegevens te controleren.
Telkens was de uitbater en/of de eigenaar aanwezig.
4. Eerste ruimtelijke afweging en bestemmingsvoorstel van de weerhouden terreinen.
De afweging is mede gebeurd op basis van:
• het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, en Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant in opmaak;
• de situering volgens het gewestplan, de biologische waarderingskaarten, ecologische afweging, de
aanwezigheid van bossen en landbouw, ligging t.o.v. waterlopen en waterwinningsgebieden, en de
aanwezigheid van beschermde stads-, dorpszichten of landschappen;
• het bezoek ter plaatse.
5. De eerste grafische ontwerpen werden voor advies verstuurd aan volgende instanties:
Afdeling wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
AMINAL, Afdeling Natuur
AMINAL, Afdeling Bos en Groen
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AMINAL, Afdeling Water
AMINAL, Afdeling Land
Administratie Waterwegen en Zeewegen
AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen
Provinciale dienst Waterlopen
Provinciale dienst Toerisme
Provinciale dienst Leefmilieu
Provinciale dienst Landbouw
Provinciale dienst Recreatie
Provinciale dienst Huisvesting
Administratie Waterwegen en Zeewegen, Afdeling wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, AMINAL, Afdeling
Water en Afdeling Bos en Groen, en de provinciale diensten Toerisme, Leefmilieu, Recreatie, Waterlopen en
Huisvesting hebben een advies geformuleerd.
6. Informeel vooroverleg met AROHM omtrent de wijze van aanpak en inhoudelijke discussie betreffende een
aantal specifieke terreinen.
7. Definitieve opmaak van het voorstel tot opmaak van het RUP onder meer op basis van de opmerkingen van
de bovengenoemde instanties, en de besprekingen met AROHM en Toerisme Vlaanderen.
8. Plenaire vergadering op 24 april 2001.
9. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijke uitvoeringsplan op 29 juni 2001.
10. Openbaar onderzoek van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan van 20 augustus tot 18 oktober.
11. Op 29 januari brengt de VLACORO advies uit over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.
Voorliggend RUP wijzigt het ontwerp RUP, op basis van het geformuleerde advies van de VLACORO (zie
verder), dat integraal werd gevolgd.

5. Basislijst Toerisme Vlaanderen van deels zonevreemde en zonevreemde terreinen in
Vlaams-Brabant ( op 06/06/2000)
GEMEENTE

NAAM CAMPING

ADRES

1

Aarschot

Recreatieoord Schoonhoven

Diestesteenweg 50, 3200 Aarschot

2

Aarschot

Sparrenhof

Elsbeukenstraat 13, 3200 Aarschot

3

Aarschot

Dennenlust

Hertbreemstraat 18, 3200 Aarschot

4

Beersel

Camping Beersel

Steenweg op Ukkel 75, 1650 Beersel

5

Bertem

Camping Camargue

Ormendaal 11A, 3050 Bertem

6

Boortmeerbeek

Dageraad

Vaartstraat 20, 1982 Boortmeerbeek

7

Galmaarden

De Pajot

Sint-Leonardusstraat 7, 1570 Galmaarden

8

Galmaarden

Raspaljebos

Heirbaan 135, 1570 Galmaarden

9

Glabbeek

Het Windmoleke

Butschovestraat 12, 3384 Glabbeek

10

Grimbergen

Camping Grimbergen

Veldkantstraat 64, 1850 Grimbergen

11

Halle

Luna

Alsembergsesteenweg 134, 1501 Halle

12

Huldenberg

Les Chalets

Kamstraat 46, 3040 Huldenberg

13

Kampenhout

Het Sas (Véronique)

Vaartstraat 8, 1910 Kampenhout

14

Kampenhout

De Zon

Vaartstraat 10, 1910 Kampenhout

15

Leuven

Ter Munck

Kampingweg, 3001 Leuven

16

Liedekerke

Roosdaal

Aldriezen 72, 1770 Liedekerke
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17

Londerzeel

Diepvennen

Autostrade A12, 100, 1840 Londerzeel

18

Overijse

Druivenland

Nijvelsebaan 80, 3090 Overijse

19

Scherpenheuvel

De Vijvers

Abdijstraat 5, 3271 Scherpenheuvel

20

Tremelo

De Moor

Grootlosestraat 36, 3120 Tremelo

Zie ook kaart: “overzicht campings”
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DEEL 2: TERREINGERICHTE AFWEGING
GRIMBERGEN - Camping Grimbergen
A. Situering
Terrein:

Camping Grimbergen, Veldkantstraat 64, 1850 Grimbergen
Sectie D nrs. 389x, 388n, 388m, 387e, 386c/deel, 385a/deel, 389s, 389v
Oppervlakte: 1.50 ha.
Ontstaan in 1958, naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Brussel.

Gewestplan:

Woongebied, woonuitbreidingsgebied;

Eigenaar:

Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Uitbater:

Chrispeels Geert, Veldkantstraat 64, 1850 Grimbergen.

Vergunningen:

- 27-02-1974: Kampeervergunning;
- 28-02-1984: kampeervergunning met gunstig advies AROHM;
- er zijn geen bouwvergunningen terug gevonden.

Voorzieningen:

- Receptie, sanitair blok;
- Speeltuin, tentenweide;
- Gemeenschappelijke parking met andere gemeentelijke infrastructuur.
- 49 afgebakende plaatsen; kampeerweide voor 41 tenten

B. Planningscontext
1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Grimbergen gelegen binnen het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel
In de gemeenten gelegen rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vinden ontwikkelingen plaats die maken
dat hier een stedelijk gebied tot stand is gekomen. Omwille van het stedelijk karakter in (delen van) deze
gemeenten en vanuit de wenselijkheid om het stedelijk karakter ervan in het ruimtelijk beleid te continueren
vormen delen van deze gemeenten het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel.3
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied rond Brussel kan niet worden bereikt door de
ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden noch deze voor het buitengebied ongenuanceerd toe
te passen. Dit gebied vereist eigen gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven.4
Aangezien het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel deel gelegen is binnen de Vlaamse Ruit, maakt
Grimbergen deel uit van een stedelijk netwerk op internationaal niveau. Een grootstedelijke invloedssfeer en
de internationale economische belangrijkheid voor Vlaanderen kenmerken de Vlaamse Ruit.
De ontwikkelingsperspectieven voor de Vlaamse Ruit mogen er niet toe leiden dat het stedelijk netwerk wordt
gelijkgesteld met één grootstedelijk gebied. Binnen de Vlaamse Ruit moet tot een ruimtelijke afstemming
tussen enerzijds de verschillende groot-, regionaal- en kleinstedelijke gebieden en buitengebiedgemeenten
worden gekomen. De inplanting van nieuwe activiteiten moet – conform het principe van de
gedeconcentreerde bundeling – de bestaande stedelijke en economische structuur als basis nemen.
Complementair hieraan is het aangewezen het buitengebiedbeleid in de Vlaamse Ruit veeleer aan te
scherpen dan af te zwakken.5
In het stedelijk netwerk de Vlaamse Ruit en in de grensoverschrijdende stedelijke netwerken spelen toerisme
en recreatie een zekere rol, doch ze wegen niet in dezelfde mate door tegenover andere activiteiten in deze
gebieden.

3

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1998, p.335.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1998, p.371.
5
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1998, p.350.
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Grimbergen als onderdeel van het buitengebied
De structuurbepalende functies en activiteiten van het buitengebied zijn natuur en bos, landbouw en wonen en
werken. Recreatieve en toeristische activiteiten worden niet als structurerend aanzien.6
Structuurbepalend voor het buitengebied zijn de riviervalleien (waaronder de Zenne) en het sterk vertakt
netwerk van beekvalleien. Het ruimtelijk beleid van beken en rivieren moet worden ontwikkeld in relatie tot de
omgevende valleien. Dit betekent dat er ruimtelijke voorwaarden worden gecreëerd die het integraal
waterbeheer ondersteunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.7
Heel wat van de bestaande bossen zijn momenteel erg gedegenereerd : een aantasting door (illegale)
weekendhuisjes, door over-recreatie, door zonevreemde bebouwing,… Naast de ontwikkelingsperspectieven
voor bosuitbreiding moeten daarom aanzienlijke inspanningen worden geleverd voor de herwaardering van de
bestaande bossen in de zin van de doelstellingen van het Bosdecreet.8
Besluit
Binnen de kern Grimbergen maakt de camping deel uit van een groter geheel met recreatieve infrastructuur
(openluchtzwembad) en parking.
De camping is niet gelegen in een gebied van de natuurlijke structuur. De noordelijker gelegen vallei van de
Maalbeek wordt ruimtelijk afgesloten van de camping door een bestaande woonstraat. De Maalbeekvallei is
trouwens niet structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau.
Omdat de camping reeds nu gesitueerd is tussen twee lobben van de kern Grimbergen is het betrokken
gebied zeker op termijn niet structuurbepalend voor het functioneren van de landbouw op Vlaams niveau.
Het is een kleine camping, omheind met begroeiing, die functioneert als een echte toeristencamping gericht
op de stad Brussel. De camping is gelegen in een nog niet ontwikkeld woonuitbreidingsgebied van de kern
Grimbergen.
Het behoud van de camping betekent geen aantasting van de natuur- en landbouwwaarden op Vlaams
niveau. Met de ligging in de kern Grimbergen, tussen twee bestaande lobvormige uitgroeiingen van deze kern,
wordt bovendien voldaan aan het principe van de gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Bij een eventuele aansnijding van het woonuitbreidingsgebied kan de camping
verder worden geïntegreerd in de nederzettingsstructuur van de kern.
2. Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
Nederzettingsstructuur: ontwikkelingsperspectieven voor het hoofddorp met provinciale taakstelling
Grimbergen, gelegen in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel
Delen van de gemeente Grimbergen maken deel uit van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel.
Vertrekkend vanuit de morfologische structuur, de sociaal-economische positie en eigen dynamiek, de
aangegeven taakstelling inzake ontwikkeling van de strategische toplocaties tekent zich een beeld af van een
gedifferentieerd VSGB.9 Grimbergen situeert zich in de sterk economisch gerichte noordrand, de zogenaamde
tri-pool noord.
Verder stelt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant: de internationale poort Zaventem (luchthaven), het
geplande HST-station (Schaarbeek) en de potenties tot herwaardering van de industriële gebieden binnen de
grenzen van Vilvoorde en Machelen geven dit deel van het VSGB een uitgesproken taakstelling. De
taakstelling van de internationale poort toegekend door het RSV aan de nationale luchthaven Zaventem kan
gedifferentieerd gespreid worden over deze tri-pool.10
Grimbergen wordt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (tweede discussienota)
aangeduid als hoofddorp. Bij de selectie van de kernen wordt een onderscheid gemaakt tussen woonkernen
en hoofddorpen.

6

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1998, p. 378.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1998, p. 389.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – integrale versie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1998, p. 391.
9
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – tweede discussienota, Provincie Vlaams-Brabant, april 2000, deel II, p. 16.
10
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – tweede discussienota, Provincie Vlaams-Brabant, april 2000, deel II, p. 18.
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De woonkern kan worden gedefinieerd als een aaneengesloten groep bebouwing waar de functie wonen
overheerst met een bepaalde uitrustingsgraad. Het aaneengesloten karakter zal bepalend zijn voor de
aanduiding als kern. De uitrustingsgraad is bepalend voor de benoeming van een woonkern als hoofddorp.
Het hoofddorp wordt aangeduid als de plaats waar de belangrijkste kern ligt (bv. waar de administratieve
functie zit).11
Grimbergen wordt bijkomend aangeduid als een hoofddorp met provinciale taakstelling. Dergelijke
hoofddorpen beschikken over bijzondere troeven (zoals bijvoorbeeld een belangrijk station, of een uitgebreid
(lokaal) bedrijventerrein) wat verantwoordt dat hen een bijkomende toedeling naar wooneenheden of
bedrijventerreinen wordt toegekend.12
Noordwest-Brabant
Binnen de grenzen van de provincie zijn 11 ruimtelijk te onderscheiden entiteiten (planregio’s) geselecteerd.
Elke planregio is min of meer afgebakend, evenwel zonder een harde lijn tussen de verschillende planregio’s
te willen vastleggen. Grimbergen is gedeeltelijk in Noordwest-Brabant (en gedeeltelijk in het VSGB).
Het beleid inzake bebouwde ruimte in deze planregio in het centrum van de Vlaamse Ruit is inzake stedelijke
ontwikkeling gericht op de stedelijke gebieden aan de rand: Asse, (Aalst, Dendermonde), het noordwestelijk
gedeelte van het VSGB, (Mechelen).
Het open-ruimtebeleid in Noordwest-Brabant is gericht op de agrarische en natuurlijke structuur. De
agrarische structuur met 12% van het Vlaams-Brabants areaal heeft de basisinrichting. Agrarische en
structurele diversificatie met nieuwe economische dragers gericht op toerisme en recreatie doen zich voor in
samenhang met een tuinbouwcomplex en het recreatief medegebruik van de open ruimte in de nabijheid van
de steden. De natuurlijke structuur is uitgebouwd rond de beekdalen en kasteelparken of bossen. Zij kunnen
deels een recreatief of toeristisch karakter hebben.13
Besluit
De camping sluit aan bij de kern Grimbergen, aangeduid als hoofddorp met provinciale taakstelling. Dit
betekent dat het ruimtelijk beleid opteert om ontwikkelingen binnen de gemeente voornamelijk hier te
concentreren.
Toerisme en recreatie zijn aandachtspunten binnen de planregio. Camping Grimbergen kan hierbinnen
gekaderd worden.
3. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
De gemeente Grimbergen is gestart met de opmaak van het ruimtelijk structuurplan. De gemeente is bezig
met voorbereidende deelstudies. Er bestaat nog geen visie die betrekking heeft op de camping, of op het
woonuitbreidingsgebied.
Naar aanleiding van het ITW-overleg met de gemeenten, heeft de gemeente meegedeeld dat ze positief staat
over de toekomst van de camping.

C. Ruimtelijke situering
Camping Grimbergen is gelegen in de Veldkantstraat, een woonstraat die aansluit op de kern van Grimbergen.
De camping maakt deel uit van een gemeentelijke infrastructuur (parking, zwembad en camping) die achter het
woonlint gesitueerd is.
Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het gebied over een diepte van 50 meter vanaf de straat gelegen
in woonzone, daarachter ligt een groot woonuitbreidingsgebied, waarvan de ordening nog niet gekend is.
Behalve de inplanting van de camping en het openluchtzwembad grenzend aan de linkerzijde van de camping ligt
het woonuitbreidingsgebied braak. Tussen de camping en de woonzone aan de rechterzijde (de woonzone
eindigt met het kerkhof) ligt een smal braakliggend terrein, eveneens in eigendom van de gemeente. De camping
wenst uit te breiden naar rechts tot aan het kerkhof.

11

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – tweede discussienota, Provincie Vlaams-Brabant, april 2000, deel II, p. 26.
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – tweede discussienota, Provincie Vlaams-Brabant, april 2000, deel II, p. 26.
13
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – tweede discussienota, Provincie Vlaams-Brabant, april 2000, deel synthese, p. 3.
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De camping wordt langs de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen gebufferd door een hoge “muur” van
streekeigen beplanting. Het terrein zelf wordt bijkomend aangekleed met volgroeide loofbomen. Deze maken het
terrein aantrekkelijk en geven overvloedige schaduw. In tegenstelling met de goede buffering aan de zijkanten en
achteraan, is er op verschillende plaatsen geen of nauwelijks beplanting aanwezig tussen de camping en de
woningen langs de straat. Drie van deze woningen zijn ingeplant op het kampeerterrein, één daarvan wordt
bewoond door de uitbater. De tuinen van de andere aanpalende percelen grenzen slechts aan de toegangsweg.
Tussen de woningen en de verblijfplaatsen fungeren de vaste voorzieningen op de camping als visuele scheiding.
Alle harde infrastructuur ligt aan de zijde van het woongebied.
Op de camping zijn 49 afgebakende percelen met voorziening van elektriciteit. Daarnaast biedt de weide tussen
het ingericht terrein en het openluchtzwembad plaats voor 41 tenten. Het openluchtzwembad functioneert
afzonderlijk van de camping. Het kan wel gezien worden als extra aantrekking. Er geldt een voordeliger tarief
voor de campingbezoekers.
Camping Grimbergen is één van de weinige terreinen in Vlaams-Brabant zonder vaste plaatsen voor
stacaravans. De camping profileert zich als echte ‘toeristencamping’, in de praktijk gaat het vooral om
buitenlandse toeristen op doortocht, of als etappe met als doel een bezoek te brengen aan Brussel. Naast de
toeristische hoofdbestemming Brussel, is de locatie een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan de Plantentuin
van Meise, het Atomium en alle evenementen op en rond de Heizel, … ook lokale bezienswaardigheden worden
door de uitbaters gepromoot.
Door het groot gebrek aan toeristische kampeerplaatsen in Vlaams-Brabant, en zeker in de omgeving van
Brussel, kent de camping een groot succes. In de maanden mei, juli en augustus zijn dikwijls alle plaatsen
volgeboekt. De toeristen worden dan doorverwezen naar camping Diepvennen in Londerzeel.

D. Ruimtelijke afweging
Camping Grimbergen is een echte ‘toeristische’ camping. Men heeft steeds vaste verblijvers geweigerd, en het is
de bedoeling dit ook in de toekomst zo te houden. De omgeving wordt gekenmerkt door harde bestemmingen.
De inplanting van de camping verstoort geen natuurlijke structuren.
De camping ligt ingesloten tussen twee gemeentelijke infrastructuren, namelijk tussen het openluchtzwembad en
het kerkhof. Het zwembad is een met het woongebied verenigbare functie. De bestendiging van de camping
verkleint het woonuitbreidingsgebied, maar staat een goede ontwikkeling van het gebied niet in de weg.
De vraag naar uitbreiding in de richting van het kerkhof wordt niet behandeld, daar de uitbreiding niet
noodzakelijk is voor het voortbestaan van de camping op korte termijn.
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Aanbod toerisme omgeving:

het toeristisch aanbod in de onmiddellijke en zeer ruime omgeving is vrijwel onbeperkt. Zo
is er vlak naast de camping het gemeentelijk openluchtzwembad, een taverne-restaurant
met speeltuin in de iets ruimere omgeving, de musea in Grimbergen, de nationale
plantentuin te Meise, de Maalbeek- en Prinsenwandeling, de vierdorpen-, Eddy Merckx- en
Kanaalroute, de abdij en basiliek van Grimbergen…
Uiteraard is de grootste
aantrekkingspool Brussel. De stad is vanuit Grimbergen goed bereikbaar.

Nood recreatieve verblijven:

Camping Grimbergen is een camping in de oorspronkelijke zin van het woord: enkel
standplaatsen en een grote kampeerweide voor korte verblijvers. Het aanbod aan
dergelijke openluchtrecreatieve verblijven is veel te klein.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Camping Grimbergen te Grimbergen

Plan code – 212_52_1
Definitieve vaststelling

Bijlage 3 : Toelichtingsnota

Toeristisch belang van de camping: Het toeristisch belang van de camping is onmiskenbaar groot. Vooral tijdens de maanden
mei, juli en augustus is de camping dikwijls vol. De eigenaar wenst het terrein uit te breiden
in de richting van de gemeentelijke begraafplaats.
Aantrekkelijkheid van de inplanting: De camping sluit volledig aan op harde woonbestemmingen.
Het achterliggend
woonuitbreidingsgebied is, omdat het nog niet ontwikkeld is, nog vrij open. De omgeving
biedt echter geen weerwaarde voor de camping. Anderzijds zijn de eventuele negatieve
invloeden evenmin aanwezig.
Voorzieningen op het terrein:

De vaste voorzieningen op het terrein zijn verouderd maar goed onderhouden. Het
kampeerterrein zelf is mooi en met veel groen ingericht. Op het terrein zijn de dynamische
activiteiten beperkt, maar de bezoekers kunnen tegen speciale voorwaarden gebruik maken
van het aanpalend gemeentelijk openluchtzwembad.

Voortbestaan camping:

Het voortbestaan van de camping wordt gegarandeerd door de uitbater. Er is zelfs nood
aan uitbreiding.

Ligging gewestplan:

Over een diepte van 50m vanaf de straat ligt het terrein in woongebied. Daarachter ligt het
woonuitbreidingsgebied. Behalve het gemeentelijk openluchtzwembad en de gemeentelijke
camping, is het woonuitbreidingsgebied nog niet ontwikkeld. Beide voorzieningen brengen
de ontwikkeling van het gebied echter niet in het gedrang.

Ruimtegebruik op/rond camping:

De camping is compact geordend en logisch opgebouwd.

Aandeel zonevreemdheid:

100%

Natuurlijke sectoren:

Achter de camping ligt een geïsoleerde smalle strook biologisch waardevol gebied. Even
verderop ten noorden van de camping ligt de waardevolle vallei van de Maalbeek. De
camping heeft geen invloed op natuurlijke sectoren.

Bereikbaarheid:

Camping Grimbergen is bereikbaar via gemeentewegen. Via de Ring R0 wordt de streek
ontsloten.

Landschappelijke integratie:

De landschappelijke integratie is van ondergeschikt belang. Het terrein wordt evenwel goed
afgeschermd van de omgeving met een groene gordel.

E. Conclusie
Camping Grimbergen is volledig gericht op doortrekkers of “echte” toeristen. Als één van de weinige echte
campings in de omgeving van Brussel, kan de camping inspelen op een groot aanbod aan toeristische
bezienswaardigheden De camping is daarnaast ook een halte op weg naar het zuiden.
De camping is volledig zonevreemd. Haar ligging in woonuitbreidingsgebied hypothekeert de ontwikkeling van
het gebied niet. Het terrein is goed in de omgeving geïntegreerd.
Camping Grimbergen wordt opgenomen in het RUP.

F. Strijdige voorschriften
De huidige gewestplanvoorschriften die van toepassing zijn op het gebied en die in strijd zijn met het RUP,
worden opgeheven. Woonuitbreidingsgebied wordt omgezet in gebied voor openluchtrecreatieve verblijven, zone
voor kampeerweide en zone voor groene buffer.
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G. Advies VLACORO
1. Algemeen advies
1.1 Situering
Oppervlakte van het terrein: 1ha 50a
Totaal aantal plaatsen: 49 afgebakende plaatsen, kampeerweide voor 41 tenten
Bouwvergunning: (niet teruggevonden)
Ligging gewestplan:
woonuitbreidingsgebied;
woongebied
Grimbergen ligt in de Vlaamse Ruit, deels in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, deels in het
buitengebied. Het ligt in een hoofddorp met provinciale taakstelling, in de economisch gerichte noordrand
rond Brussel.
Het terrein is gelegen in een woonstraat, die aansluit bij de kern. Ze is voornamelijk gelegen in
woonuitbreidingsgebied, waarover bij de voorbereiding van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan nog
geen visie werd geformuleerd, deels ook in woongebied. In het zuidoosten wordt het terrein begrensd door
een geïsoleerde strook biologisch waardevol gebied.
Het terrein maakt deel uit van de gemeentelijke infrastructuur en ligt tussen andere infrastructuren
(zwembad, kerkhof). Het is goed gebufferd (op de richting naar de bewoning na). De harde infrastructuur
ligt aan de kant van het woongebied.
Het terrein heeft geen vaste plaatsen voor stacaravans. Het publiek zijn toeristen op doortocht. Het terrein
is gunstig gelegen t.o.v. Brussel, de Heizel, Plantentuin Meise en Grimbergen zelf.
1.2 Ontwerp
Het terrein krijgt als bestemming: zone voor verblijfsrecreatie en kampeerweide (oost-noordoost).
1.3 Openbaar onderzoek
Het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd onderworpen aan een openbaar onderzoek
gedurende 60 dagen, van 20 augustus 2001 tot 18 oktober 2001.
.
Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend
1.4 Adviezen
Provincieraad Vlaams-Brabant: gunstig (Provincieraadsbesluit van 2 oktober 2001).
2. Specifiek advies
2.1 Antwoord op de bezwaren en opmerkingen
Zonder voorwerp.
2.2 Opmerkingen van VLACORO
2.2.1. Algemene opmerkingen
Zie document: ‘Algemene opmerkingen vanwege VLACORO m.b.t. de 46 ontwerp gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen over zonevreemde en deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven’.
2.2.2. Opmerkingen over het dossier
Het ontwerp is niet strijdig met de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het terrein sluit
aan bij de kern Grimbergen.
Voor de gedeelten van het terrein die worden bestemd tot zone voor verblijfsrecreatie en tot
kampeerweide, wordt in de stedenbouwkundige voorschriften verwezen naar de regelgeving in verband
met de openluchtrecreatieve verblijven. Consequent zou de zone voor verblijfsrecreatie dan ook moeten
worden bestemd tot zone voor openluchtrecreatieve verblijven. Het kan immers enkel gaan om verblijven
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zoals bedoeld in artikel 2, § 1 van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen
voor openluchtrecreatieve verblijven. Op de kampeerweide zijn enkel tenten toegelaten (artikel 1, 13° van
het BVR van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven). Stedenbouwkundig voorschrift 4.1 laat daar enigszins twijfel over bestaan, waar het stelt: “het
plaatsen van tenten, …, die kamperen mogelijk maken, zijn toegelaten”.
De exploitatievergunning kan niet bepalen dat alle aanwezige constructies verwijderd worden binnen een
tijdspanne van 5 jaar volgend op de definitieve vaststelling van het uitvoeringsplan en dat de aanplanting
van de buffer gebeurt ten laatste in het eerste daaropvolgende plantseizoen (stedenbouwkundig voorschrift
7.2, laatste gedachtestreep). De betrokken bepaling zou dan ook als volgt moeten worden geformuleerd:
“De bestaande constructies moeten uit de groenzone verwijderd zijn uiterlijk 5 jaar na de definitieve
vaststelling van het RUP. De aanplantingen in de groenzone gebeuren in het eerste plantseizoen na de
verwijdering van die constructies.
2.3 Besluit
VLACORO geeft een gunstig advies over dit ontwerp-RUP,
omdat:
-

het terrein als deel van de gemeentelijke infrastructuur tussen andere gemeentelijke infrastructuren
(zwembad, kerkhof) ligt. Het is goed gebufferd (op de richting naar de bewoning na). De harde
infrastructuur ligt aan de kant van het woongebied;
het terrein gunstig gelegen is voor toeristen op doortocht naar Brussel-stad, de Heizel, de Plantentuin
in Meise, en Grimbergen zelf;
het terrein aansluit bij de kernbewoning;

mits:
-

de zone voor verblijfsrecreatie wordt herbenoemd tot zone voor openluchtrecreatieve verblijven zoals
bedoeld in artikel 2, § 1 van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven;
in stedenbouwkundig voorschrift 4.1.expliciet wordt opgenomen dat op de kampeerweide enkel tenten
toegelaten zijn;
de bepaling van stedenbouwkundig voorschrift 7.2, laatste gedachtestreep als volgt wordt
geformuleerd: “De bestaande constructies moeten uit de groenzone verwijderd zijn uiterlijk 5 jaar na de
definitieve vaststelling van het RUP. De aanplantingen in de groenzone gebeuren in het eerste
plantseizoen na de verwijdering van die constructies.”.

H. Kaarten en foto’s
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