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1. LEESWIJZER
Het voorliggende document is de toelichtende nota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Specifiek economisch knooppunt Londerzeel – deelplan Eeckhout’. Naast een globale inleiding en
de context van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt ingegaan op de bestaande situatie in het
plangebied, de gewenste ontwikkeling van het economisch knooppunt en de verordenende
voorschriften.
Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en doelstelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan weer.
Ook wordt de ligging van het plangebied nader omschreven.
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied en de
omgeving. Tevens wordt de huidige juridische plansituatie beschreven.
In hoofdstuk 4 wordt de beleidscontext gegeven. Hier staat een overzicht van de relevante
beleidsplannen en studies.
De gewenste ontwikkeling voor het specifiek economisch knooppunt staat beschreven in
hoofdstuk 5. De eerste paragraaf behandelt de ruimtelijk-economische visie op het economisch
knooppunt. Daarna wordt er dieper ingegaan op de ruimtelijke randvoorwaarden en kenmerkende
planelementen.
De verwachte effecten op het milieu worden beschreven in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk bevat een
gerichte samenvatting van het milieueffectrapport.
Het laatste hoofdstuk gaat in op een aantal juridische aspecten. De eerste paragraaf geeft een
overzicht van de op te heffen voorschriften. De tweede paragraaf behandelt planschade en
planbaten. De derde paragraaf is de ruimtebalans en de laatste paragraaf geeft een overzicht van
juridische plannen en aanduidingen in tabelvorm.
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming over het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan.

2. INLEIDING
2.1. Aanleiding en doel
Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in uitvoering van bindende bepaling
3.2.2 uit het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De provincie verbindt zich ertoe om voor het
economisch knooppunt Londerzeel een ruimtelijk uitvoeringplan op te maken.
Verder geeft dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gedeeltelijk uitvoering aan de
ontwikkelingsperspectieven voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel, zoals verwoord
in het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant in paragraaf 3.5.1,
zoals het gewijzigd is met het addendum in 2012.
In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (gecoördineerde versie 2011) en het structuurplan
Vlaams-Brabant (provincieraad 1 juli 2003) en het addendum (provincieraad 19 juni 2012), wordt
Londerzeel als specifiek economisch knooppunt aangeduid vanwege de belangrijke rol binnen de
economische structuur van Vlaanderen. Binnen het netwerk van de Vlaamse Ruit krijgen de
economische knooppunten vooral een rol in de logistieke activiteiten en in de distributie, waardoor
een goede ontsluiting via de weg een essentieel gegeven vormt. Voor een specifiek economisch
knooppunt dient de provincie de regionale bedrijventerreinen af te bakenen. Voor Londerzeel heeft
de provincie zich in dit kader ten doel gesteld te voorzien in minimaal veertig hectare aan
bijkomende ruimte voor bedrijvigheid, met als streefcijfer zeventig hectare.
Het doel van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is het voorzien in ruimte voor bijkomende bedrijvigheid
in het specifiek economisch knooppunt Londerzeel, rekening houdend met de potenties en
randvoorwaarden van het gebied. Gelet op deze potenties en randvoorwaarden kiest het
provinciebestuur ervoor om meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen in procedure te brengen om
zo een gefaseerde besluitvorming mogelijk te maken. Deze toelichtingsnota hoort bij het deelplan
Eeckhout.
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2.2. Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen in de gemeente Londerzeel aan de oostzijde van het gelijknamige dorp.
Het betreft een binnengebied langs de A12 ten zuiden van de Mechelsestraat. Zie figuur 1 voor de
ligging van het plangebied in de gemeente Londerzeel. Het wordt in het noorden begrensd door
de tuinen van de woningen aan de Mechelsestraat. Aan de oostzijde wordt de grens gevormd door
de parallelweg langs de A12. Aan de zuid- en westzijde volgt de grens de tuinen aan het Eeckhout
en Pilatusveld.
Aan de noordzijde ligt het braakliggende perceel tussen Mechelsestraat nummer 173 en nummer
181 in het plangebied. Dit geldt ook voor het diepe gedeelte van de tuin van nummer 137. Aan de
zuidwestzijde ligt het informele pad tussen de tuinen en de weilanden buiten het plangebied.

Figuur 1: Ligging en begrenzing plangebied
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3. BESTAANDE SITUATIE
3.1. Ruimtelijke structuur
3.1.1. FYSISCHE STRUCTUUR
Het ontstaan van het landschap in Londerzeel hangt nauw samen met de geologische
transformaties tijdens de laatste vijftig miljoen jaar. Tijdens het tertiair veranderde de zeespiegel
periodiek, waardoor delen land afwisselend onder of boven het waterpeil lagen. Bij het
terugtrekken van de zee werd zand en klei afgezet. Deze werden door erosie verspreid en
gedeeltelijk terug naar de zee afgevoerd. Door een continue herhaling van dit proces ontstond
circa 1,8 miljoen jaar geleden een grote vlakte gevormd door riviergrind met daarboven zandige en
lemige sedimenten. In de laatste twee miljoen jaar (het quartair) is de invloed van de rivieren bij de
vorming van het landschap sterker geworden. Beeklandschappen werden door erosie
uitgeschuurd. De structuur van het landschap is dus mede gevormd door de Dender en de Rupel
met de voornaamste zijrivieren en -beken.
Het resultaat is een vlakte, waarvan de hoogte richting het zuiden toeneemt. Het maaiveld in het
plangebied varieert van ongeveer 9 meter tot 17 meter +TAW. De bodem bestaat uit zand en
zandleem van verschillende vochtigheid. Het landschap wordt gestructureerd door de Grote
Molenbeek, die ten westen van Londerzeel richting het noorden stroomt. Door het plangebied zelf
stromen geen beken; die liggen ten westen en ten oosten van de deelgebieden.
3.1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR
Londerzeel bevindt zich in het economische hart van Vlaanderen. Ook regionaal is Londerzeel een
pool van tewerkstelling. De ruimtelijk-economische structuur in Londerzeel wordt gedomineerd
door het industrieterrein ‘Londerzeel A12’ langsheen de A12. Dit bedrijventerrein overstijgt de
dimensie van de gemeente en voorziet in de behoeften van een ruimere regio. De aanwezige
bedrijvigheid is er zeer divers, maar wordt licht gedomineerd door technologische industrie
(automobielindustrie, machinebouw,...).

Figuur 2: Historische kaart (Ferraris 1771-1778)

3.1.3. STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR
Bepalend voor de ruimtelijke structuur van het plangebied en de directe omgeving zijn enerzijds de
oude verbindingen tussen de dorpskernen, zoals de Meerstraat, Mechelsestraat en Kerkhofstraat.
Anderzijds zijn de autosnelweg A12 en de spoorlijn Mechelen-Dendermonde structuurbepalend.
Deze rechtlijnige verkeersinfrastructuren delen het gebied ten oosten van Londerzeel op in vier
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kwadranten. Samen met de linten zijn zo landschappelijke kamers te herkennen, die vanuit de
linten bereikbaar zijn.
Het plangebied wordt gestructureerd door een historische verbinding (de Mechelsestraat), de
autosnelweg en het woonweefsel van een verkaveling. Het oosten en midden kent bebouwing en
verharding en is gericht op de autosnelweg. De rest van het gebied is onbebouwd en ligt
ingesloten achter de structurerende randen van het deelgebied. In het noorden zijn er enkele
grotere gebouwen te vinden in het lint langs de Mechelsestraat. Zie figuur 3 voor de luchtfoto van
het plangebied.
3.1.4. FUNCTIONELE STRUCTUUR
Het plangebied bestaat voor een groot deel uit het terrein van een groothandel in natuursteen. De
rest van het gebied kent voornamelijk een landbouwgebruik. Dit gaat gedeeltelijk om weiden en
gedeeltelijk om tuinbouw in open lucht. Direct aansluitend vinden we in het zuiden, westen en
noorden de tuinen van de woningen aan de Mechelsestraat, Pilatusveld en Eeckhout. Aan de
oostzijde ligt de autosnelweg A12 met parallelweg. In het noordoosten grenst het plangebied aan
een grootschalige meubelzaak. Ten westen daarvan ligt een braakliggend perceel (grasland).

Figuur 3: Luchtfoto plangebied
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3.2. Huidige bestemmingsplannen
De bestemmingen van de grond zijn voor het grootste deel van het plangebied bepaald in het
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977. Het
plangebied is deels bestemd als gebied voor bedrijvigheid en deels als woonuitbreidingsgebied. Het
centrale deel van het binnengebied is bestemd als industriegebied, met een nadere aanwijzing als
gebied voor ambachtelijke bedrijven en voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze
gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en
schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard. Zie figuur 4 voor een uitsnede
van het gewestplan ter hoogte van het plangebied.
Langs de Mechelsestraat is een strook van vijftig meter aan weerszijden van de weg bestemd als
woongebied. Ook langs het verlengde van de Acacialaan is aan de westzijde een deel bestemd als
woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor andere bedrijven,
voorzieningen en inrichtingen, voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
Het tussenliggende gebied heeft de bestemming woonuitbreidingsgebied. Deze gebieden zijn
uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw, totdat de overheid beslist over de ordening van dat
gebied.

Figuur 4: Gewestplan ter hoogte van plangebied

Ter hoogte van het plangebied is de aanduiding ‘aan te leggen hoofdverkeerswegen’ opgenomen.
Over een afstand van ongeveer dertig meter aan weerszijden van deze aanduiding geldt een
reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied. In dit gebied kunnen perken worden gesteld aan
handelingen en werken teneinde de nodige ruimte te reserveren voor de aanleg van de
weginfrastructuur. De aansluitende delen van de reservatiestrook richting de Meerstraat en richting
de Bergstraat zijn opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018.
Direct ten zuiden van het plangebied ligt het plangebied van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Acacialaan’ (goedkeuring deputatie 27 maart 2014). Voor een klein deel bepaalt
dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming binnen het plangebied. Het gaat om een
weide achter de woningen Pilatusveld 2 en 4. Dit betreft een zone voor open, halfopen en
gegroepeerde bebouwing, bestemd voor wonen en aanhorigheden. Dit is ook de aangrenzende
bestemming aan de zuidgrens van het plangebied. Achter de tuinen van de woningen aan de
noordzijde van het Pilatusveld is een verbinding voor langzaam verkeer aangeduid. Zie figuur 5
voor een uitsnede van het grafisch plan van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Acacialaan.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Acacialaan’ is bijna in zijn geheel de vervanging van
het bijzonder plan van aanleg ‘Acacialaan’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 augustus
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1967. Dit bijzonder plan van aanleg is wel nog van toepassing op het achterste deel van de tuinen
van de woningen Mechelsestraat 109-121, waar garages zijn toegelaten.
Aan de oostelijke zijde grenst het plangebied aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Brabantnet – sneltram A12’ (zie paragraaf 4.7). De aangrenzende bestemming is
‘spoorinfrastructuur’ met een overdruk ‘wegeninfrastructuur’ (zie figuur 6). Ter hoogte van de
overdruk ‘gebied voor landschappelijke en functionele inpassing van de infrastructuur’ is er sprake
van een overlap met het plangebied van het voorliggende provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan (zie
paragraaf 7.1).

Figuur 5: Uitsnede grafisch plan van gRUP Acaciastraat

Figuur 6: Uitsnede grafisch plan van GRUP Brabantnet – Sneltram A12
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4. BELEIDSCONTEXT
4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk beleid voor het Vlaamse gewest staat verwoord in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. In 1997 heeft de Vlaamse regering het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief
goedgekeurd als kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen. Een eerste herziening is
doorgevoerd in 2004 en een tweede in 2011.
4.1.1. GEWENSTE ECONOMISCHE STRUCTUUR
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt het bundelen van economische activiteiten in
economische knooppunten voorop. Deze beleidsmatige benadering vertrekt vanuit de vaststelling
dat de economische activiteiten nog steeds een relatief sterke bundeling in economische
knooppunten vertonen. In tegenstelling tot de huidige trendmatige ontwikkeling bij de inplanting
van economische activiteiten die deze bundeling uitholt, wordt ervoor geopteerd de bestaande
bundeling (met als referentie tewerkstelling 1991) beleidsmatig te behouden en waar mogelijk te
versterken. De verdere verspreiding van de werkgelegenheid wordt zo tegengegaan.
Er wordt door Vlaanderen voor gekozen om nieuwe economische activiteiten van regionaal belang
te concentreren in de economische knooppunten. Voor de herlokalisatie en uitbreiding van
historisch gegroeide bedrijven kan ruimte worden voorzien in gemeenten buiten de economische
knooppunten. Lokale bedrijventerreinen vangen de nieuwe en de te herlokaliseren lokaal
verzorgende bedrijven op.
Er zijn economische knooppunten geselecteerd die voor Vlaanderen structuurbepalend zijn. In
deze voor Vlaanderen strategische locaties worden de economische ontwikkelingen gestimuleerd
en geconcentreerd. Daardoor worden de economische potenties geoptimaliseerd binnen de
bestaande economische structuur. Het creëren van een ruimtelijk aanbod aan bedrijventerreinen in
de economische knooppunten maakt het mogelijk dat economische en ruimtelijke strategieën
elkaar ondersteunen.
Gezien hun belang voor Vlaanderen gebeurt de selectie van de economische knooppunten door
het Vlaams Gewest. Op basis van hun belang voor de economische structuur moeten als
economische knooppunten beschouwd worden (zie figuur 7):
- de stedelijke gebieden;
- de gemeenten gelegen in het economisch netwerk van het Albertkanaal;
- de specifieke economische knooppunten.
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Figuur 7: Selectie economische knooppunten en economische netwerken in Vlaanderen
De specifieke economische knooppunten betreffen gemeenten die een grote impact hebben op de
werkgelegenheid: zij dragen bij in de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid en voor de
kansen die hieraan verbonden zijn voor de betrokken subregio. Vanwege de rol van deze
gemeenten binnen de economische structuur van Vlaanderen, worden zij geselecteerd als specifiek
economisch knooppunt. De specifiek economische knooppunten hebben evenwel niet dezelfde
uitstraling als de stedelijke gebieden. Gemeenten worden geselecteerd zowel op basis van
economische criteria als op basis van hun ligging, om historische redenen of vanwege de
aanwezigheid van bestaande bedrijven met belangrijke economische betekenis. Londerzeel is
geselecteerd als economisch knooppunt, evenals de naburige gemeenten Willebroek en Puurs. Het
zuidelijk van Londerzeel gelegen Westrode (gemeente Meise) werd met de tweede herziening van
het ruimtelijk structuurplan geselecteerd als bijzonder economisch knooppunt.
De economische knooppunten hebben niet allemaal eenzelfde uitstraling en een zelfde
economisch belang. De selectie als economisch knooppunt leidt daarom niet in alle gemeenten
automatisch tot een groter aanbod aan bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling van
bedrijventerreinen moet een gedifferentieerd beleid gevoerd worden, waarbij gesteld wordt dat
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het voorzien van een bijkomend aanbod aan regionale bedrijventerreinen in een economisch
knooppunt moet worden afgewogen op basis van een ruimtelijke visie en een gewenste ruimtelijke
structuur voor het economisch knooppunt. De ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit,
de bestaande woonfunctie, de bestaande ruimtelijk-economische structuur, de ruimtelijke en
economische potenties, de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
en de mobiliteitsproblematiek zijn daarbij de uitgangspunten voor het formuleren van de visie en
voor het uittekenen van een gewenste ruimtelijke structuur op het economisch knooppunt.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een kwantitatieve ruimtebehoefte aan
bedrijventerreinen opgenomen. Op basis van een confrontatie tussen het aanbod en de
beleidsmatig vastgelegde vraag werden per provincie taakstellingen geformuleerd. Voor VlaamsBrabant is deze vastgelegd op 1350 hectare, te realiseren tussen 1994 en 2007. Deze taakstelling
omvat de taakstelling voor de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden, voor de
kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten en voor de gemeenten in het
buitengebied. In de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd voor
Vlaams-Brabant een bijkomende minimale prognose van 20 hectare vastgelegd, te realiseren
tussen 2007 en 2012. Rekening houdend met de gerealiseerde herbestemmingen bij de
vaststelling van deze tweede herziening, is er nog sprake van een te realiseren taakstelling van
1.194 hectare voor de periode tot 2012.
Voor de afbakening van de bedrijventerreinen in de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden
is het Vlaams Gewest bevoegd, net als voor de bedrijventerreinen in het economisch netwerk van
het Albertkanaal. De provincies bakenen de regionale bedrijventerreinen af in de kleinstedelijke
gebieden en de specifieke economische knooppunten. De doorberekening van deze taakstelling
naar de kleinstedelijke gebieden, de economische knooppunten en de gemeenten buiten de
economische knooppunten is een provinciale taakstelling.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt een differentiatie van de bestaande en nieuwe
bedrijventerreinen voorop, op basis van de kenmerken van het terrein en van de aard van de
bedrijfsactiviteiten. Ten eerste wordt een onderscheid gemaakt tussen regionale bedrijven, lokale
bedrijven en historisch gegroeide bedrijven. De regionale bedrijven worden omschreven als be- en
verwerkende bedrijven die een verzorgend karakter hebben en die de schaal van hun omgeving
overschrijden. De lokale bedrijven worden gekenschetst als be- en verwerkende bedrijven die een
verzorgend karakter hebben ten aanzien van de omgeving, die wat schaal betreft aansluiten bij
hun omgeving (schaal van de kern, schaal van het stedelijk gebied,...) en beperkt zijn van omvang.
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Binnen de regionale bedrijventerreinen wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen
gemengde regionale bedrijventerreinen, specifieke regionale bedrijventerreinen (voor
wetenschapsparken, transport- en distributiezones, watergebonden bedrijventerreinen,
luchthavengebonden bedrijventerreinen, kleinhandelszones, kantoor- en dienstenzones en
bedrijventerreinen voor agro-industrie) en zones voor afvalverwerking en recyclage. Het ruimtelijk
structuurplan stelt het locatiebeleid voorop bij de differentiatie van bedrijventerreinen. Dit betekent
dat de ontwikkeling van kantoor- en dienstenzones en kleinhandelszones als specifieke regionale
bedrijventerreinen in de eerste plaats in de stedelijke gebieden plaatsvindt.
4.1.2. GEWENSTE VERKEERSSTRUCTUUR
Er wordt voor geopteerd om de alternatieven voor het auto- en vrachtwagenverkeer te versterken.
Voor het personenverkeer zijn die alternatieven voor de kortere afstand te voet en per fiets, voor
de langere afstanden het openbaar en collectief vervoer. Voor het goederenvervoer zijn dat het
spoor en het water. Het gecombineerd goederenvervoer als ‘complementaire’ vervoerswijze moet
uitgebouwd en versterkt worden. Zowel de mogelijkheden voor de uitbouw van noodzakelijke
infrastructuren als de ruimtelijke condities (verdichting bij stations, locatiebeleid, ...) moeten
worden versterkt.
De eerste doelstelling voldoet ongetwijfeld niet om de toename van de automobiliteit tot stilstand
te brengen en de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Vlaanderen gevoelig te verbeteren.
Een aanvullend beleid ten aanzien van het autoverkeer blijft noodzakelijk. Er wordt geopteerd voor
de optimalisering van het bestaande wegennet. Daartoe kan plaatselijk verdere afwerking
noodzakelijk zijn. Deze optimalisering houdt een functionele categorisering van het wegennet in.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdwegennet, de primaire wegen, de secundaire
wegen en de lokale wegen.
De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel
aan de leefbaarheid. De ruimtelijke consequenties van deze prioriteiten worden uitgedrukt in een
ruimtelijk beleid voor aanleg en inrichting van de wegen. Door op een aantal wegen prioriteit te
verlenen aan de bereikbaarheid ontstaat een patroon van wegen dat de omgevende ruimte ontlast
van verkeer.
Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie
van het toegang geven. De categorisering zal de optimale invulling en uitbouw van deze drie
functies mede bewerkstelligen.
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Voor de categorisering wordt, vanuit een langetermijnperspectief, uitgegaan van de gewenste
(hoofd)functie van de weg ten aanzien van de bereikbaarheid enerzijds en de leefbaarheid
anderzijds. Deze categorisering van de wegen naar gewenste functie staat niet in relatie tot de
indeling naar wegbeheerder. Er worden een drietal functies onderscheiden. Dit zijn de taken die
aan een weg als onderdeel van het wegennet, worden toebedeeld. Deze functies zijn:
•
het verbinden van herkomst- en bestemmingsgebieden;
•
het verzamelen binnen de herkomstgebieden en het distribueren binnen de
bestemmingsgebieden;
•
het geven van rechtstreekse toegang tot de aanpalende percelen.
De bereikbaarheid en de leefbaarheid kunnen worden verbeterd door de bestaande wegen per
functie te selecteren en afhankelijk van de functie een duidelijkere en consequente keuze naar
inrichting en gebruikskarakteristieken te maken. Aan de specifieke functie van de weg zijn aldus
zowel ruimtelijke gevolgen (= vorm/inrichting) als gebruikskarakteristieken verbonden. Voor een
goed functioneren van de weg is een evenwicht tussen de componenten functie, vorm/inrichting
en gebruikskarakteristieken noodzakelijk. De omgeving legt hierbij ruimtelijke voorwaarden op.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakt een onderscheid in hoofdwegen, primaire wegen
(twee categorieën), secundaire wegen en lokale wegen. De A12 wordt aangeduid als een primaire
weg van de eerste categorie. Hierbij past een inrichting als autosnelweg.

4.2. Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen goed. Volgens deze visie moet het ruimtelijk beleid inzetten op een samenhangende
en evenwichtige ontwikkeling van woongelegenheden, werkplekken en voorzieningen door ze
zoveel mogelijk te koppelen aan collectieve vervoersstromen, aan fietsinfrastructuur en aan
bestaande concentraties van voorzieningen. Dat gebeurt maximaal door het ruimtelijk rendement
te verhogen en kernen te versterken. De inzet van (technologische) innovaties zal steeds
belangrijker worden om de samenhang tussen steden en dorpen te versterken. Samenhangende
ontwikkeling heeft als doel de multimodale toegankelijkheid en nabijheid van werkplekken en
voorzieningen te bevorderen en zo de ruimtelijke voorwaarden te scheppen voor
mobiliteitsbeheersing en basisbereikbaarheid, emissiereductie en logistieke en energie-efficiëntie.

15/42

4.3. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Een eerste herziening (addendum) werd doorgevoerd in 2012 (MB 6 november
2012). In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant is het ruimtelijk beleid van de provincie
omschreven. Het plan bevat zowel een beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur op basis
van diverse thema’s (natuur, landbouw, nederzettingen, economie…) als op basis van
deelgebieden (Verdicht netwerk, Demernetwerk, Landelijke kamer oost, Landelijke kamer west). In
het provinciale structuurplan wordt aangegeven welke onderwerpen van provinciaal belang zijn en
waarvoor bijgevolg de provincie bevoegd is om ruimtelijke uitvoeringsplannen te maken.

Figuur 8: Subgebied Brussel-Mechelen-Antwerpen

4.3.1. DEELRUIMTE VERDICHT NETWERK
Binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan is Londerzeel gelegen in het Verdicht Netwerk, een
uitgestrekte en zeer gediversifieerde regio met in het noorden en het westen een
grensoverschrijdend karakter met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het Verdicht
Netwerk is een belangrijke tewerkstellingspool. De dynamiek die Brussel kenmerkt, vertaalt zich
ook naar de omgeving van Brussel en in het bijzonder in het gebied van het Verdicht Netwerk. Het
Verdicht Netwerk is niet alleen een stedelijk netwerk, het is tevens een netwerk van alle
verschillende ruimtelijke structuren en in die zin dus ruimer dan een stedelijk netwerk. Het
provinciaal beleid is gericht op het verlenen van een eigen identiteit aan elk van de fragmenten.
•
De verscheiden fysische structuur, van een diep ingesneden heuvellandschap tot een bijna vlak
en relatief nat gebied, dient te worden behouden.
•
De belangrijke openruimte-elementen in het gebied, zoals het Zoniënwoud, Heverleebos,
Meerdaalwoud, de Dijle- en de Zennevallei worden gevrijwaard en worden aangevuld met
een gamma kleinere natuurgebieden, waardevolle rivier- en beekvalleien en andere
ecologische elementen.
•
De stedelijke dynamiek, eigen aan de deelruimte, wordt plaatsgebonden en afhankelijk van de
ligging ten opzichte van lijninfrastructuren, openruimtefragmenten en verschillende
concentraties van activiteiten gestuurd. Multimodale knooppunten worden in eerste instantie
verder ontwikkeld. De regionale en internationale polen worden versterkt.
•
Het openbaarvervoersnetwerk wordt uitgebouwd en afgestemd op de ruimtelijke
ontwikkelingen.
Binnen het Verdicht Netwerk is (het oostelijk deel van) Londerzeel gelegen binnen het subgebied
Brussel-Mechelen-Antwerpen (zie figuur 8). Als gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven
worden hiervoor onder andere gesteld dat de woondynamiek gestuurd dient te worden naar de
geselecteerde kernen langsheen de infrastructurenbundel (N1, E19, HST-lijn en spoorlijn Brussel16/42

Mechelen), de economische ontwikkelingen gedifferentieerd moeten worden, de
openbaarvervoersontsluiting verbeterd dient te worden en de aanwezige openruimtefragmenten
maximaal bewaard moeten worden.
4.3.2. GEWENSTE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR
De provincie beoogt een samenhang van alle ruimten in de provincie met een overwegend
economische invulling ter versterking van de economische structuur. Een goede ontsluiting
afgestemd op het mobiliteitsprofiel, de agglomeratievoordelen van een stedelijke omgeving, de
logistieke diensten en kwaliteit van de werkomgeving vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.
Binnen de ruimtelijk-economische structuur wordt de verdeling van de behoefte aan
bedrijventerreinen naar de kleinstedelijke gebieden en overige economische knooppunten
gemaakt.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant stelt volgende ruimtelijke principes voorop voor het
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.
Economie is een sterk vraaggerichte sector en de overheid dient hierop in te spelen door ruimte te
creëren voor economische ontwikkeling. Belangrijk hierbij is dat de mogelijke negatieve gevolgen
voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.
Er dient aandacht te worden besteed aan het onderscheid tussen lokale en bovenlokale
bedrijvigheid. Mobiliteit, het marktbereik van de onderneming, percelering van het terrein en de
schaalgrootte kunnen hierin richtinggevend zijn. Mogelijkheden om deze randvoorwaarden
ruimtelijk te vertalen zijn de minimale en maximale oppervlakte van de aangeboden kavel, de wijze
van ontsluiting, alsook de situering ten opzichte van het hoofdwegennet.
De provincie wenst eveneens ruimte te geven aan ruimtebehoevende en hinderlijke bedrijven (bv.
opslag, magazijnfunctie, ...). Ook de differentiatie van bedrijventerreinen wordt als een ruimtelijk
principe naar voren geschoven. Zo bestaat de mogelijkheid om bedrijven naar type van activiteit te
differentiëren, zoals logistieke bedrijfsparken. Deze differentiatie is wenselijk om de economische
ruimte efficiënter te oriënteren, bijvoorbeeld op vlak van logistiek en distributie. Het locatiebeleid
zal hierbij sturend zijn. Dit wil zeggen dat personeelsintensieve activiteiten dienen aan te sluiten bij
een multimodaal knooppunt. Het personenvervoer dient zoveel mogelijk gericht te worden op
openbaar vervoer en fietsgebruik. Personeelsextensieve activiteiten (opslag, distributie) dienen zeer
goed ontsloten te worden via het hoofdwegennet of aansluiting te geven op het spoor en/of het
water.
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Optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen kan onder meer door hergebruik en sanering van
bestaande, verlaten bedrijfsruimtes. Andere mogelijkheden zijn herinrichting van bedrijventerreinen
door onder meer stedenbouwkundige voorwaarden op te leggen (bijvoorbeeld door minder ruime
bouwvrije stroken, minder brede groenschermen tussen de verschillende bedrijven in een
bedrijvenzone,…). Ook moet onderzocht worden hoe moeilijk te ontsluiten bedrijventerreinen toch
ingenomen kunnen worden.
In de stedelijke gebieden wordt gepleit voor een multifunctioneel gebruik van de
bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen kunnen uitgebouwd worden tot multifunctionele zones,
waar ook recreatieve voorzieningen, groen- en natuurelementen en bepaalde woonvormen
ontwikkeld kunnen worden. Het betreft voornamelijk stationsomgevingen in of aansluitend bij de
stedelijke gebieden waar personeelsintensieve economische activiteiten een onderkomen vinden.
Het is dus niet de bedoeling om een multifunctioneel gebruik toe te laten op regionale
bedrijventerreinen die specifiek aangelegd worden voor op productie of logistiek gerichte
activiteiten.
Om in te spelen op de onzekerheid binnen het economische gebeuren en om de open ruimte
zoveel mogelijk te vrijwaren, wordt een gefaseerde ontwikkeling van de terreinen vooropgesteld.
Er dient voldoende aandacht te gaan naar het beheer van de bedrijventerreinen met het oog op
ruimtelijke kwaliteit. Hier ligt een actieve rol weggelegd voor de overheid.
Voor jonge ondernemers moet voldoende bedrijfsruimte worden aangeboden. Dit soort kleine
bedrijfjes kan in vele gevallen goed geïntegreerd worden in de woonomgeving. Dit is een
algemeen principe: indien mogelijk moet bedrijvigheid worden vermengd met de woonfunctie.
Lokale handelaars, kleine ambachtelijke bedrijven, vrije beroepen, kleine en middelgrote
studiebureaus dienen niet op afzonderlijke bedrijventerreinen gesitueerd te worden.
Winkels horen niet thuis op bedrijventerreinen en moeten de centrumrol van kernen en stedelijke
gebieden voor de omgeving versterken. Enkel wanneer verweving niet mogelijk is, bijvoorbeeld
vanwege het grootschalige karakter of vanwege de sterk verkeersgenererende functie, acht de
provincie het aangewezen om kleinhandelsactiviteiten af te zonderen op specifiek daartoe
afgebakende terreinen.
Bij de ontwikkeling van het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt vooral rekening
gehouden met de bestaande ontwikkelingen van op logistiek en distributie gerichte activiteiten en
een eerder beperkt aandeel van productieactiviteiten. De provincie stelt voor het specifiek
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economisch knooppunt Londerzeel dat minimaal 40 hectare dient gerealiseerd te worden en 70
hectare wordt vooropgesteld. De provincie zal het knooppunt uitbouwen door deze oppervlakte te
verdelen over een aantal specifieke locaties, die elk een specifieke invulling krijgen. De A12 zal
hiertoe ook als openbaarvervoersas worden ingericht. Ontwikkeling van kantoorlocaties is hier niet
wenselijk.

4.4. Conceptnota Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant
Op 19 maart 2019 heeft de provincieraad beslist om een provinciaal beleidsplan ruimte op te
maken als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant. Op die manier wil het
provinciebestuur een antwoord bieden op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De provincie
hanteert hierbij drie fundamentele principes: efficiënt ruimtegebruik, bundeling van ruimtelijke
ontwikkelingen op goed bereikbare plaatsen en het fysisch systeem structurerend laten werken. De
krachtlijnen voor het ruimtelijk beleid zijn verwoord in de conceptnota. De provincie wil aan de
hand van zes strategieën een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen:
•
Hoogdynamische corridors: de steden en de kleinere kernen daartussen, die ontsloten zijn
door een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer, vormen een harde ruggengraat voor
ruimtelijke ontwikkelingen, waar de groei van wonen en werken wordt opgevangen.
•
Robuust openruimtenetwerk: de rivier- en beekvalleien, bossen en landbouwgebieden vormen
een zachte ruggengraat voor ruimtelijke ontwikkelingen, waar ecosystemen worden versterkt.
•
De open ruimte wordt beschouwd als een productief landschap met een grote
maatschappelijke meerwaarde, die niet alleen geleverd wordt door landbouw, maar ook door
natuur.
•
Er wordt een netwerk uitgebouwd dat verschillende types van dorpskernen met elkaar
verbindt, waardoor de kernen buiten de vervoerscorridors onderdeel zijn van een netwerk
van voorzieningen.
•
Om de internationale concurrentiepositie te versterken, wordt gekozen voor de verdere
uitbouw van drie internationale groeipolen: de Vlaamse Rand rond Brussel, de
luchthavenregio en de Leuvense stadsregio.
•
Door nabijheid te stimuleren moet de energiebehoefte verminderen. Daarnaast moet er
ruimte komen voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen.
In de conceptnota worden naast bovenstaande strategieën concretere uitgangspunten en
beleidslijnen geformuleerd voor een zestal thema’s: mobiliteit, wonen, voorzieningen, economie,
open ruimte en energie. Daarnaast worden de ontwikkelingsperspectieven geschetst voor de
verschillende types van kernen in de provincie.
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4.5. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Londerzeel
Het ruimtelijk structuurplan van Londerzeel werd definitief vastgesteld op 28 november 2006 en
werd goedgekeurd door de deputatie op 15 februari 2007. Het richtinggevend gedeelte van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gaat in op de visie en gewenste ruimtelijke structuur, een
vijftal sleutelkwesties en programmaties voor drie hoofdgroepen van ruimtegebruikers. Als gevolg
van het subsidiariteitsprincipe moeten de vooropgestelde planningsprocessen en inhoudelijke
opties opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Londerzeel die raken aan
planningsopdrachten en inhoudelijke concepten van het ruimtelijk beleid van de Vlaamse en
provinciale overheid worden opgevat als suggestie naar de bevoegde beleidsniveaus. Concreet
betekent dit dat de provincie formeel niet gebonden is aan de beleidsuitspraken rond de
afbakening van de regionale bedrijventerreinen, omdat de provincie dit als een provinciale
bevoegdheid heeft benoemd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant.
4.5.1. VISIE: LONDERZEEL ALS CENTRUM VAN NOORDWEST-BRABANT
Londerzeel wenst de bovenlokale roeping op economisch vlak en het landelijk karakter met elkaar
te verzoenen. Door de ligging langs A12, centraal tussen Brussel en Antwerpen en door het
bestaande voorzieningenapparaat met bijbehorende centrumfuncties, wil Londerzeel de rol van
scharnier in de regio Noordwest-Brabant op zich nemen, zowel ruimtelijk als functioneel. De kern
Londerzeel en het gebied langs A12 hebben in de gemeente en ook in Noordwest-Brabant een
centrumfunctie te vervullen. Dit betekent dat belangrijke lokale, maar ook regionale voorzieningen
en diensten in deze omgeving gebundeld moeten worden. Daarnaast wordt het profiel van
toeristisch-recreatieve pool en rustige woongemeente met waardevolle open ruimten
gehandhaafd. De woonkernen Sint-Jozef, Malderen en Steenhuffel liggen te midden van deze
open ruimte. De compactheid van deze kernen moet door de natuurlijke en/of kunstmatige
(spoorweg, beeklandschappen, bos enz.) grenzen gegarandeerd blijven om deze waardevolle open
ruimte tevens als recreatieve troef te versterken. Deze visie stemt ook overeen met de uitspraken in
het ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant, waar Londerzeel-centrum als
hoofddorp en toeristisch-recreatief knooppunt wordt geselecteerd. Van de overige kernen wordt
Malderen als woonkern aangeduid en worden Steenhuffel en Sint-Jozef als kern-in-hetbuitengebied beschouwd.

Figuur 9: Beeld uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het waarmaken van deze rol betekent enerzijds dat Londerzeel in het centrum en langs de A12
een beperkt aantal bovenlokale functies wil behouden en/of aantrekken. Voorbeelden daarvan zijn
gemengde bedrijvigheid, diensten (zoals bijvoorbeeld politie, brandweer, rusthuis, belastingen,
banken, medische en paramedische beroepen enz.), handel, harde recreatie in specifieke punten,
zachte recreatie verweven in de open ruimte. Anderzijds wil de gemeente inzetten op een
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aantrekkelijke open ruimte. Waar mogelijk wordt de landschappelijke kwaliteit verhoogd. Dit
gebeurt in samenspraak met de verschillende gebruikers (landbouw, natuur, recreatie, erfgoed en
landschap, water) van de open ruimte.
4.5.2. SLEUTELKWESTIE: OMGEVING A12 EN MOBILITEIT
Een belangrijk uitgangspunt voor de visie met betrekking tot de A12 is enerzijds het feit dat
Londerzeel een volwaardige aantakking op de A12 verdient. De gemeente heeft een
scharnierfunctie te vervullen in de ruimere regio. Deze bovenlokale rol heeft zowel betrekking op
enkele centrumfuncties als op de taakstelling als economisch knooppunt inzake bedrijvigheid in de
regio. Een goede ontsluiting is een basisvoorwaarde om deze rol waar te maken en kan zorgen
voor een nieuwe dynamiek in het centrum.
Het mobiliteitsconcept voor Londerzeel gaat uit van:
•
de maximale scheiding van personenvervoer en vrachtvervoer (woon- en werkverkeer);
•
de scheiding tussen ontsluitend verkeer en verbindend verkeer;
•
de afstanden tussen knooppunten die worden gevraagd op primaire wegen type I (3 tot
5 km);
•
het zo mogelijk voorzien van volledige knooppunten (met aansluitingen in alle richtingen)
omwille van de helderheid;
•
het minimaliseren van de aan te leggen infrastructuur.
De belangrijkste gevolgen van het voorstel met twee knooppunten voor de gewenste ruimtelijke
structuur van de omgeving rond A12 zijn als volgt:
•
Ten noorden van de camping komt een volledig verkeersknooppunt, landschappelijk
geïntegreerd met het oog op de handhaving van de openruimteverbinding overheen A12. Dit
betekent onder andere dat een uitbreiding van industriezone Puurs richting Londerzeel niet
gewenst is.
•
Ondanks een beperkte insnijding van het knooppunt in de open ruimte wordt het gaaf
landschap rondom het kasteel van Houtem als duidelijke grens beschouwd.
•
De ruimte rond de camping wordt enerzijds gezien als buffer naar A12 en anderzijds als kans
om de camping beter te integreren in Londerzeel (met bijvoorbeeld betere
toegangsmogelijkheden).
•
Een lange, smalle brug over het spoor als architecturaal element moet bijdragen tot de
herkenbaarheid van Londerzeel langs de A12 en in functie staan van een kwalitatieve
verbinding tussen oost en west onder de brug door.
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•
•

Nieuwe lokale/regionale bedrijventerreinen vormen logische en functionele uitbreidingen van
bestaande bedrijven(terreinen) met oog voor buffering naar aangrenzende woongebieden.
Het beeklandschap van de Kleine Molenbeek blijft een groen lint en begrenst een verdichte
strook langs de A12 ter hoogte van Sarens, Geeroms en containerpark.

4.5.3. PROGRAMMATIE BEDRIJVEN
Volgende argumenten verantwoorden het ontwikkelen van bijkomende bedrijventerreinen in
Londerzeel.
•
De gemeente is in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen aangeduid als economisch
knooppunt en heeft bijgevolg een taakstelling van 40 tot 70 ha bijkomende (regionale)
bedrijventerreinen. Het is duidelijk dat deze taakstelling door de provincie niet volledig kan
worden ingevuld.
•
De bestaande bedrijventerreinen zijn volledig ontwikkeld. Er is momenteel geen aanbod meer
voor nieuwe bedrijven in de gemeente.
•
Een aantal bedrijventerreinen zijn achterhaald en te schrappen als bedrijventerrein (gedeelte
van Sarens Steenhuffel, Molenstraat Londerzeel, omgeving Colruyt Londerzeel, binnengebied
Vieremeuleke Londerzeel). Hierdoor vermindert het aanbod in de gemeente met ongeveer 7
ha.
•
Een aantal bedrijven gelegen in woongebied hebben geen ontwikkelingsmogelijkheden meer
en/of veroorzaken hinder. Daarvan zoekt een gedeelte naar herlokalisatiemogelijkheden. Het
gaat om minstens vijf bedrijven (met een ruimtebehoefte van minstens 1,5 ha).
•
Enkele bedrijven (minstens vier) die gelegen zijn in waardevolle open ruimte hebben geen
ontwikkelingskansen op lange termijn. Hiervoor moeten in de gemeente nieuwe
vestigingsmogelijkheden (minstens 1,5 ha) worden voorzien.
•
Ten slotte biedt de toestand van het gebied dat wordt voorgesteld als lokaal bedrijventerrein
(zie verder) een argument. Gelet op de aanwezigheid van ongeordende bedrijven
(voornamelijk autohandel) vraagt dit gebied immers dringend om sanering, ordening,
verdichting en verfraaiing.
De gemeente duidt twee gebieden aan waar nieuwe bedrijventerreinen tot ontwikkeling zouden
kunnen komen. Het betreft de nog beschikbare percelen ten oosten van de A12 tot aan de
Bergstraat en de strook ten westen van de A12 tot aan de Meerstraat. Voor wat betreft het gebied
aan de Bergstraat wil de gemeente in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het karakter van
het toekomstig bedrijventerrein vastleggen (beperkte kavelgrootte, lokale bedrijven enz.). Verder
kan de gemeente door eigen initiatief en een sterke participatie (mogelijk in samenwerking met de
intercommunale Haviland) een sturende rol vervullen in de verdere ontwikkeling van het gebied.
Voor het gebied aan de Meerstraat is ontwikkeling als bedrijventerrein enkel mogelijk binnen
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strikte randvoorwaarden. Dit heeft te maken met de kleinschaligheid van de ontwikkelbare
percelen, de bestaande vestiging van een aantal lokale, kleinschalige bedrijven in die strook en het
feit dat de zone rechtsreeks aansluit bij het centrum van Londerzeel.
4.5.4. BINDENDE BEPALINGEN
Bij overleg omtrent het streefbeeld A12, zal de gemeente ijveren voor de realisatie van twee
volwaardige knooppunten Londerzeel-noord (tussen de camping en het bedrijventerrein in de
gemeente Puurs) en Londerzeel-zuid (ten zuiden van Kerkhofstraat) en gescheiden ontsluiting voor
de verschillende bedrijventerreinen. De gemeente dringt erop aan dat de betrokken overheden alle
betrokken partijen voldoende informeren.
Indien de provincie Vlaams-Brabant overgaat tot het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan
voor het gebied tussen Meerstraat en A12 als regionaal bedrijventerrein, zal de gemeente ijveren
voor het opnemen van de bestaande (zonevreemde) bedrijven langs A12 in bedrijventerrein, het
voorzien van oplossingen voor zonevreemde woningen en het voorzien van mogelijkheden voor
(de herlokalisatie van) bedrijven uit de gemeente.
De gemeente vraagt aan de Vlaamse overheid de volledige schrapping van de reservatiestroken
voor op- en afritten van A12 ter hoogte van het bedrijf Stone.

4.6. Streefbeeldstudie A12
In 2006 is door de Vlaamse overheid een streefbeeldstudie gemaakt voor de autosnelweg A12
tussen Willebroek en Strombeek-Bever. Het doel van de streefbeeldstudie is te komen tot een
toekomstbeeld van de A12 in zijn omgeving, zowel op vlak van het verkeerskundig functioneren
als van de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Een streefbeeld is dus een
voorbereidende stap op de concrete realisatieplannen voor het studietracé en heeft als doel op
voorhand een aantal uitgangspunten vast te leggen en deze zowel verkeerskundig als
landschappelijk te kaderen. In die zin schept de streefbeeldstudie randvoorwaarden voor
ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de A12.

Figuur 10: Nieuwe op- en afritten A12 bij Londerzeel

Het belangrijkste uitgangspunt van de streefbeeldstudie betreft de ombouw van de A12 tot
volwaardige autosnelweg. Dat betekent dat de resterende gelijkvloerse kruispunten verdwijnen,
net als de directe erftoegangen van aanliggende percelen. Hiervoor in de plaats komen op- en
afritten van en naar aansluitende wegen. Voor Londerzeel zijn twee nieuwe op- en
afrittencomplexen van belang. Zie figuur 10 voor het concept uit de streefbeeldstudie.
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AFRIT LONDERZEEL-NOORD
De noordelijke op- en afritten moeten komen ten noorden van de spoorlijn tussen Dendermonde
en Mechelen. Deze afrit gaat een belangrijke rol vervullen voor het economisch verkeer van het
industrieterrein Londerzeel, maar ook van verschillende bedrijvenzones in Breendonk. Ook al het
verkeer dat samenhangt met de woongebieden ten noorden van de spoorlijn (Londerzeel, SintJozef, Malderen, Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos) moet afgewikkeld worden via het op- en
afrittencomplex Londerzeel-noord. Bij voorkeur komt er een doorgaande verbinding tussen de
Meerstraat en Oudemansstraat om de woonomgeving van de Meerstraat te kunnen ontlasten. De
op- en afritten komen zo dicht mogelijk bij het kruispunt met de Stuikberg, omdat deze weg een
functie moet vervullen als bovenlokale verbindingsweg.

Figuur 11: Visualisatie sneltramhalte Londerzeel

AFRIT LONDERZEEL-ZUID
De zuidelijke op- en afritten moeten komen ten zuiden van het huidige kruispunt met de
Kerkhofstraat. Deze afrit kan de ontsluiting van het mogelijk nieuwe bedrijventerrein bij Westrode
verzorgen en daarnaast ook die van de bestaande bedrijfsterreinen ten zuiden van de spoorlijn
Dendermonde-Mechelen. Die moet verlopen via de parallelweg aan de westzijde van de A12. De
woongebieden van Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos aan de zuidzijde van de spoorlijn moeten
ontsloten worden via het zuidelijk op- en afrittencomplex. Volgens de huidige planning starten de
werken aan het complex vanaf 2021.

4.7. Brabantnet: tramlijn Willebroek-Brussel
Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding tussen
Boom en Brussel. De bedoeling is betere reismogelijkheden te bieden met het openbaar vervoer
vanuit de regio naar het stedelijke centrum. Hiervoor wordt gedacht aan een tussenvorm tussen
het klassieke treinvervoer en het klassieke ontsluitende stads- en streekvervoer per bus.
De Vlaamse regering heeft eind 2013 principieel ingestemd met de aanleg van een tramverbinding
tussen Willebroek en Brussel. Het voorkeurstracé loopt grotendeels gelijk met de A12. Op 23
februari 2018 heeft de Vlaamse regering een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief
vastgesteld waarmee het tracé van de sneltram wordt vastgelegd. Er wordt nu gewerkt aan
gedetailleerdere studies voor de infrastructuurwerken. In Londerzeel komt de tramhalte ter hoogte
van de spoorlijn Dendermonde-Mechelen (zie figuur 11 voor een visualisatie van de nieuwe
tramhalte vanuit het zuidoosten).
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5. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Dit hoofdstuk beschrijft de gewenste ruimtelijke structuur van het plangebied. In de eerste
paragraaf wordt de gewenste ruimtelijke structuur van het specifiek economisch knooppunt
Londerzeel als geheel beschreven. De tweede paragraaf behandelt de algemene
inrichtingsprincipes voor bedrijventerreinen. De derde paragraaf gaat in op de inrichtingsplannen
voor het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

5.1. Visienota specifiek economisch knooppunt Londerzeel
Als gevolg van de keuze om Londerzeel aan te wijzen als specifiek economisch knooppunt werd
een ruimtelijk-economische visie ontwikkeld op de ontwikkeling van de bedrijvigheid in Londerzeel.
Het resultaat hiervan staat beschreven in de visienota “Uitwerking van het specifiek economisch
knooppunt Londerzeel” (2008). De visienota bevat een analyse van het ruimtelijk beleid, de
ruimtelijke structuur en de economie van Londerzeel. Op basis daarvan werden diverse zoekzones
voor nieuwe regionale bedrijventerreinen geselecteerd. Na een afweging op basis van de ruimtelijkeconomische visie en de gewenste ruimtelijke structuur werden een aantal zoekzones
onderworpen aan een eerste milieubeoordeling. Ook werden inrichtingsschetsen gemaakt om te
onderzoeken op welke manier een nieuw bedrijventerrein ingepast zou kunnen worden. Nadien
werd een uitgebreidere beoordeling gemaakt van de milieueffecten. De resultaten hiervan staan
beschreven in het milieueffectrapport (zie ook hoofdstuk 6).
KEUZE VAN DE LOCATIES VOOR UITBREIDING
De visievorming op het specifiek economisch knooppunt is een dynamisch proces. Niet alle
uitgangspunten en randvoorwaarden zijn gedurende het proces hetzelfde gebleven. Door nieuwe
kennis of gewijzigde omstandigheden is het soms wenselijk om bepaalde beleidsopties bij te
sturen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met een gefaseerde uitvoering van de
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Na een afweging van de potenties van de verschillende
zoekgebieden wordt ervoor gekozen om op dit moment twee gebieden te herbestemmen voor
bedrijvigheid. Dit betreft Eeckhout (zone rond het bedrijf Stone) en Terlocht (ten noorden van
camping Diepvennen).

5.2. Algemene ontwikkelingsprincipes
Voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in het specifiek economisch knooppunt worden
enkele algemene ontwikkelingsprincipes gehanteerd.
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ONTSLUITING NAAR HOOFDWEGENNET
Het gemotoriseerd verkeer moet zo direct mogelijk naar het hoofdwegennet gaan. De nieuwe
bedrijventerreinen mogen niet ontsluiten via de woonstraten. Voor langzaam verkeer (voetgangers,
fietsers) is het wel van belang om directe verbindingen met de omliggende straten te realiseren.
EFFICIËNT GRONDGEBRUIK
De indeling van het bedrijventerrein moet efficiënte en ruimtelijk-economisch gunstige
bedrijfskavels opleveren. Dit vergroot niet alleen de gebruiksmogelijkheden voor de individuele
gebruiker, maar is ook positief voor het economisch functioneren van de regio.
AANDACHT VOOR BESTAANDE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
De landschappelijke context is een belangrijk aandachtspunt bij de concrete invulling van een
terrein. Bij de inrichting van het terrein moet zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de
onderliggende bodem- en waterkundige structuur, met waardevolle landschappelijke elementen
en erfgoedwaarden.
BEPERKING VAN HINDER VOOR DE OMGEVING
Hinder is een vrij ruim begrip en kan verschillende vormen aannemen: bijvoorbeeld geluidshinder,
lichthinder, stofhinder, trillingshinder, geurhinder, verkeershinder of visuele hinder. Een belangrijk
middel om de hinder naar omliggende functies te beperken, is het voorzien van een buffer. De
aard en de afmetingen van een buffer kunnen zeer verschillen naargelang de specifieke situatie op
het terrein. In sommige gevallen volstaat een afstandsbuffer, in andere gevallen kan een
volumebuffer aangewezen zijn.
COLLECTIEF GEBRUIK VAN FUNCTIES
Er moet een hoge graad van zuinig ruimtegebruik worden nagestreefd. Dit principe kan worden
nagestreefd door het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen en door het gemeenschappelijk
organiseren van allerhande bedrijfsfuncties. Door middel van bedrijfsverzamelgebouwen wordt
loze ruimte op afzonderlijke kavels vermeden en kunnen diverse functies (verwarming, sanitair,
onthaal,…) op efficiënte wijze gemeenschappelijk georganiseerd worden. Op het niveau van het
gehele bedrijventerrein ligt de realisatie van gemeenschappelijke parkeerplaatsen het meest voor
de hand. Voorwaarde is dat die vrij centraal gelegen zijn, waardoor de loopafstand naar de
afzonderlijke bedrijven niet te groot is.
Andere voorbeelden zijn de organisatie van gezamenlijke laad-, los- en overslagzones,
(vracht)autowasplaatsen, opslagplaatsen, afvaldepot, vergaderruimtes, waterbekkens,…
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Behalve het beperken van de ruimteverliezen en het beter benutten van de infrastructuur, is
dergelijke samenwerking ook vanuit economisch standpunt interessant. Investeringen voor
aankoop, aanleg en beheer kunnen namelijk gedeeld worden.
ZUINIG EN DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK
Bij de uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen of het ontwikkelen van nieuwe
bedrijventerreinen is het evident dat deze voldoen aan de hedendaagse maatschappelijke criteria.
Dit betekent dat de bedrijventerreinen op een duurzame wijze moeten ontwikkeld, aangelegd en
beheerd worden. Een van de elementen die daarin een rol speelt, is een zuinig ruimtegebruik. Om
die reden wordt het stapelen van functies (bijvoorbeeld voor kantooractiviteiten) aangemoedigd en
voor sommige activiteiten zelfs verplicht.
Duurzaamheid is echter niet enkel een kwestie van zuinig ruimtegebruik. Ook energiebesparende
maatregelen, de keuze van duurzame bouwmaterialen en het voorzien van een multimodale
ontsluiting van het bedrijfsterrein of het bedrijfsgebouw horen daarbij.

5.3. Inrichtingsvisie bedrijventerrein Eeckhout
SCHAALGROOTTE
In de specifieke economische knooppunten bakent de provincie bedrijventerreinen af voor
regionale bedrijvigheid. Het bedrijventerrein Eeckhout zal daarnaast ook ruimte bieden aan lokale
bedrijven. Het onderscheid tussen regionale en lokale bedrijvigheid staat beschreven in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (zie paragraaf 4.1.1) en wordt als ruimtelijk principe
gehanteerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant voor de gewenste economische
structuur (zie paragraaf 4.3.2).
Regionale bedrijvigheid heeft een grotere impact op de omgeving en wordt bij voorkeur gevestigd
op speciaal daartoe bestemde bedrijventerreinen. Lokale bedrijvigheid is inpasbaar in het
woongebied, maar kan soms beter op een lokaal bedrijventerrein (richtgrootte vijf hectare) worden
gesitueerd. Het afbakenen van de regionale bedrijventerreinen is een provinciale bevoegdheid,
terwijl de lokale bedrijvigheid een gemeentelijke bevoegdheid is. Om praktische redenen kan deze
planningsbevoegdheid gedelegeerd worden. Voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan is dit gebeurd bij
collegebesluit van 9 december 2019.
De omvang van een bedrijf en de impact op de omgeving vormen een glijdende schaal, waardoor
er geen harde scheidingslijn is tussen lokale en regionale bedrijvigheid. In de meeste ruimtelijke
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uitvoeringsplannen voor regionale bedrijvigheid is een minimale perceelsgrootte opgenomen van
2
5.000 m . Gelet op de grootte en de vorm van het plangebied zijn zeer grote percelen moeilijk
inpasbaar in het plangebied. Dit pleit voor een invulling met kleinere percelen en/of kleinere
bedrijven.
Daarnaast pleit ook de nabijheid van de toekomstige sneltramhalte voor een invulling met kleinere
percelen en met een groter aantal bedrijven. Bedrijven met grote tot zeer grote percelen hebben
doorgaans minder werknemers per vierkante meter grondoppervlakte dan bedrijven met
middelgrote of kleine percelen of bedrijven geclusterd in een bedrijfsverzamelgebouw. Om het
potentieel van de sneltram beter te benutten is het wenselijk bedrijven met een grotere
personeelsintensiteit een plek te geven in het plangebied.
Tegelijkertijd is het wenselijk dat ook grotere bedrijven terecht kunnen in het economisch
knooppunt, bijvoorbeeld als ze moeten verhuizen door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden. Een
deel van deze bedrijven is gebaat bij een afzonderlijk gebouw op een eigen kavel. Daarom wordt
een deel van het bedrijventerrein voorbehouden voor middelgrote bedrijven met een
2
perceelsoppervlakte van minimaal 2.500 m .
Het nieuwe bedrijventerrein Eeckhout moet voorzien in de behoefte van zowel kleine als
middelgrote bedrijven. De kleine bedrijven worden geclusterd in bedrijfsverzamelgebouwen, die in
grotere units ook aan middelgrote bedrijven een plek kunnen bieden.
FUNCTIES
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt een differentiatie voorop van regionale
bedrijventerrein op basis van hun ligging en omvang of specifieke rol in de economische structuur.
Bijvoorbeeld specifieke terreinen voor watergebonden bedrijvigheid langs het kanaal of terreinen
specifiek voor logistiek en distributie. De ligging van het plangebied rechtvaardigt niet dat het
nieuwe bedrijventerrein Eeckhout voor een specifiek type van bedrijvigheid wordt voorbehouden.
Het specifiek economisch knooppunt Willebroek en het bijzonder economisch knooppunt
Westrode bieden meer potenties voor specifieke terreinen voor logistiek en distributie. Het
provinciebestuur kiest daarom voor een gemengd bedrijventerrein, waar allerhande bedrijfsfuncties
mogelijk zijn. Het terrein wordt niet geschikt geacht voor de verwerking en bewerking van primaire
grondstoffen en inrichtingen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten worden
dan ook uitgesloten. Voor het overige is alle productie, verwerking, bewerking en opslag van
goederen in principe mogelijk. Zeer grootschalige activiteiten zijn door de kenmerken van het
bedrijventerrein in de praktijk niet mogelijk.
Figuur 12: Inrichtingsschets bedrijventerrein Eeckhout
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Voor handelsfuncties gelden specifieke voorwaarden. Voor zover er geen sprake is van verkoop
aan particulieren, zijn er ruime vestigingsmogelijkheden. Dit betreffen groothandels met in
hoofdzaak een magazijnfunctie, waar groepage, voorraadbeheer en distributie de voornaamste
activiteiten zijn. In een beperkter gebied worden ook detailhandelszaken toegelaten, voor zover
het gaat om goederen die door hun aard en omvang niet in winkels in de stads- en dorpskernen
verhandeld kunnen worden. Dit type goederen heeft veel ruimte nodig voor de uitstalling en wordt
nagenoeg nooit direct door de klant meegenomen. Voor dit type grootschalige detailhandel wordt
ruimte geboden op het nieuwe bedrijventerrein Eeckhout. Er wordt een clustering nagestreefd in
de strook direct grenzend aan de parallelweg langs de A12. Deze zichtlocatie is voor de
handelsvestiging economisch het interessantst. De rest van het bedrijventerrein blijft voorbehouden
voor de bedrijfsactiviteiten. Er wordt wel de mogelijkheid geboden om gekoppeld aan de
bedrijfsactiviteiten een onderschikte kleinhandel uit te oefenen.
Autonome kantoren zijn niet toegelaten. Deze functioneren beter in een gemengde omgeving. De
dorpskern van Londerzeel en gebieden dichter bij het station en de toekomstige sneltramhalte
hebben meer potenties voor kantoren. Niet-zelfstandige kantoorruimtes, horend bij de toegelaten
bedrijfsactiviteiten, zijn als onderdeel van die bedrijven wel toegelaten.
Er wordt een mogelijkheid geboden voor de brandweer om een nieuwe kazerne te realiseren in het
plangebied. Vergelijkbare gemeenschapsvoorzieningen, die in te passen zijn in het bedrijventerrein,
worden toegelaten. Kwetsbare voorzieningen (gezondheidszorg, jeugdopvang) of voorzieningen
met veel bezoekers horen niet thuis op een bedrijventerrein en worden uitgesloten.
ONTSLUITING
Voor het gemotoriseerd verkeer komt er enkel een ontsluiting in zuidelijke richting. De parallelweg
aan de westzijde van de A12 is recentelijk in noordelijke richting verlengd, zodat deze weg kan
dienen voor de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein. Voor vrachtwagens en auto’s komt er
geen verbinding met de Mechelsestraat. Al het gemotoriseerd verkeer moet dus in zuidelijke
richting rijden, waar het via het verlegde deel van de Kerkhofstraat direct uitkomt op de A12.
Voorlopig gebeurt dit via het bestaande gelijkvloerse kruispunt. Na voltooiing van de werken kan
het verkeer via nieuwe op- en afritten de A12 bereiken.
Door het gemotoriseerd verkeer verplicht via de parallelweg te laten verlopen, wordt belasting van
het omliggende wegennet vermeden. Dit komt de leefomgeving van de woningen aan de
Mechelsestraat, Pilatusveld en Acacialaan ten goede. Het vrachtverkeer van en naar het
bedrijventerrein wordt zo direct mogelijk naar het hoofdwegennet geleid.
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Met het openbaar vervoer is het bedrijventerrein te bereiken middels de huidige buslijnen via de
Mechelsestraat en de Kerkhofstraat. In de toekomst komt daar de sneltramhalte bij. De bushalte in
de Mechelsestraat en later de tramhalte liggen ten noorden van het plangebied. Daarom komt er
voor voetgangers wel een ontsluiting richting het noorden.
Ook voor de fiets komt er een ontsluiting in zowel noordelijke als zuidelijke richting. In noordelijke
richting kan de Mechelsestraat bereikt worden en via de nieuwe halteomgeving van de sneltram
ook de fietssnelweg parallel aan de spoorlijn Mechelen-Dendermonde. Ook de toekomstige
fietssnelweg langs de A12 kan via deze weg bereikt worden. In de bufferzone komt er een fietspad
als alternatief voor de route door de Mechelsestraat. Richting het centrum van Londerzeel komt er
voor voetgangers en fietsers nog een derde ontsluitingsmogelijkheid ter hoogte van de Acacialaan.
BUFFERING
Het plangebied wordt voor een groot deel begrensd door de achtertuinen van de woningen aan de
Mechelsestraat en het Pilatusveld. Een te korte afstand tussen de woningen en de het nieuwe
bedrijventerrein is niet aanvaardbaar om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen.
Een buffer tussen het nieuwe bedrijventerrein en de bestaande woningen is daarom noodzakelijk.
Een ruime afstandsbuffer is gelet op de vorm en omvang van het plangebied niet wenselijk, omdat
er dan weinig ruimte overblijft voor het bedrijventerrein. Daarom wordt er gekozen voor inventieve
oplossingen om de gebruiksmogelijkheden voor de bedrijven te vergroten en hinder voor de
omgeving zo veel mogelijk te beperken. De buffer wordt ingericht met een brede grondwal, die
een visuele en milieuhygiënische barrière zal vormen ten opzichte van de woonomgeving. Onder
strikte voorwaarden kan het volume van de wal gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten,
bijvoorbeeld voor de stalling van voertuigen of de opslag van grind.
UITVOERING EN BEHEER
De ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt opgevat als een totaalontwikkeling. Dat houdt in
dat er één inrichtingsplan komt voor het totale binnengebied. Dus de aanleg van de wegen, de
nutsvoorzieningen, de grondwal en dergelijke, maar ook de oprichting van de gebouwen gebeurt
in uitvoering van een omvattend plan voor het gehele plangebied. Een gefaseerde ontwikkeling
blijft evenwel mogelijk. Ook bij een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt
uitgegaan van een herontwikkeling van het binnengebied in zijn totaliteit. Er moet met andere
woorden inzichtelijk gemaakt worden hoe de realisatie van een bepaalde fase past in het
omvattende stedenbouwkundig plan voor het bedrijventerrein. Zo kan ook bij een gefaseerde
ontwikkeling voldoende ruimte gereserveerd worden voor gezamenlijke voorzieningen voor
bijvoorbeeld wateropvang of parkeren.
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Er wordt wel een belangrijke voorwaarde gesteld aan de fasering. De bouw van bedrijfspanden is
enkel toegelaten, als de bufferzone in zijn totaliteit gerealiseerd wordt. Dit is belangrijk om
hindersituaties te voorkomen. Hiervan wordt alleen de strook direct grenzend aan de parallelweg
langs de A12 uitgezonderd, omdat de afstand tot de woningen hier groter is en daar ook geen
bufferzone gepland is.
Er wordt uitgegaan van een gezamenlijk beheer van de openbare ruimte en de bufferzone. Het is
de bedoeling dat de bufferzone een eenvormige uitstraling krijgt over de gehele lengte. Dit kan
door een gezamenlijk beheer, waarbij bijvoorbeeld enkel de ruimtes in het volume worden
verkocht aan individuele bedrijven. Het dak, de begroeide helling en de aanliggende groenzones
blijven in gezamenlijk eigendom, waardoor ook het beheer gezamenlijk kan gebeuren. Zo kan
gelijktijdig gesnoeid en gemaaid worden, kunnen dezelfde struiken worden geplant en kan de
opvang van hemelwater collectief gebeuren. Ook voor de andere delen van het bedrijventerrein
wordt gedacht aan gelijkaardige verkoop- en beheerconstructies om de kosten voor het
onderhoud van bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen, afvalcontainers of parkeerplaatsen te delen.
Bovendien draagt dit bij aan de kwaliteit van de buitenruimte en de aantrekkelijkheid van het
bedrijventerrein als geheel.
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6. OMGEVINGSASPECTEN
Voor de nadere uitwerking van het specifiek economisch knooppunt Londerzeel is een
milieueffectrapportage uitgevoerd. De onderzoeksresultaten staan beschreven in het
milieueffectrapport van maart 2013. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste resultaten uit dit
rapport beschreven, in zoverre ze relevant zijn voor het plangebied van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan (Eeckhout).
6.1.1. MOBILITEIT
Om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de effecten op het vlak van mobiliteit is een
aanvullende nota gemaakt (Nota mobiliteit Specifiek Economisch Knooppunt Londerzeel, Sweco,
juni 2017). De nota geeft inzicht in de mobiliteitseffecten van de ontwikkeling van het
bedrijventerrein op korte termijn, uitgaande van de bestaande infrastructuur. Voor het plangebied
Eeckhout wil dat zeggen een afwikkeling van het verkeer via het bestaande gelijkvloerse kruispunt
van de Kerkhofstraat met de A12.
Het bijkomende gemotoriseerde verkeer kan goed afgewikkeld worden via de bestaande kruising.
De effecten zijn verwaarloosbaar. Het verdwijnen van de rechtstreekse ontsluiting van het
bestaande bedrijfsterrein heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. De enige
ontsluitingsweg direct langs de A12 voorkomt dat woonstraten extra worden belast. De
bijkomende verbindingen voor langzaam verkeer stimuleren het gebruik van de fiets en het
openbaar vervoer voor het werknemersverkeer.
6.1.2. LUCHT
In Vlaanderen zijn stikstofdioxide (NO2) en (zeer) fijn stof (PM2,5/PM10) de luchtcomponenten die
bijzondere aandacht behoeven. In het plangebied worden momenteel bedrijfsactiviteiten
uitgevoerd. Naast industriële emissies genereert het planelement in de huidige situatie ook
verkeersemissies. Door de aard van de bedrijvigheid en de grootte van het planelement zijn deze
emissies beperkt.
3

De achtergrondniveaus voor NO2, PM10 en PM2,5 bedragen respectievelijk 20, 22 en 16 µg/m . De
zone is gedeeltelijk gelegen langs de A12, waardoor de achtergrondwaarde van vooral NO2
plaatselijk (tot een afstand van circa zeventig meter) verhoogd is. Het plangebied ligt ten westen
van de A12. Door de overheersende windrichting is de invloed van de A12 op de concentratie van
fijn stof ter hoogte van het plangebied beperkter dan bij een ligging ten oosten van de snelweg.
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Er valt een zekere toename van emissies te verwachten als gevolg van de realisatie van het
bedrijventerrein. De verkeersgeneratie zal gering zijn, waardoor de luchtkwaliteit langs de wegen
niet sterk zal afwijken van de referentiesituatie. De A12 is hierin bepalend.
6.1.3. GELUID EN TRILLINGEN
In een deel van het binnengebied is nu al bedrijvigheid aanwezig. Er is dus al sprake van
geluidsbelasting als gevolg van bedrijfsactiviteiten in het binnengebied. Het geluidsniveau in het
plangebied wordt echter voornamelijk bepaald door de A12. Vermits er geen geluidschermen langs
de snelweg staan, ligt de geluidsbelasting direct aan de snelweg relatief hoog. Ter hoogte van de
woningen ligt het gemiddelde geluidsdrukniveau ten gevolge van het verkeer op de A12 tussen 55
en 59 dB.
De woningen aan de Mechelsestraat en het Pilatusveld liggen nu op minder dan vijfhonderd meter
van een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. De richtwaarden voor specifiek geluid in
open lucht voor overdag, ’s avonds en ’s nachts zijn dan respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A). Dit is
de derde categorie in bijlage 4.5.4 van VLAREM II.
Door de ontwikkeling van het bedrijventerrein kunnen er geluidsbronnen op kortere afstand van
de woningen komen. Er zullen immers bedrijfsactiviteiten plaatsvinden op plekken waar nu weiden
aanwezig zijn. Als gevolg van het wegverkeer is er geen significante toename van geluid te
verwachten. De ontsluitingsweg ligt parallel aan de A12. Ten opzichte van het verkeer op de A12 is
de verkeerstoename zo klein dat er geen significant geluidseffect optreedt.

Figuur 13: Geluidsbelasting

Als gevolg van het plan komen de omliggende woningen te liggen in een gebied op minder dan
vijfhonderd meter van een industriegebied. De richtwaarden voor specifiek geluid in open lucht
voor overdag, ’s avonds en ’s nachts zijn dan respectievelijk 50, 45 en 45 dB(A). Dit is de tweede
categorie in bijlage 4.5.4 van VLAREM II.
Elk individueel bedrijf moet voldoen aan de bepalingen van VLAREM II. De woningen zijn hierdoor
verzekerd van een algemeen aanvaardbaar maximaal geluidsniveau. Op projectbasis kan door
middel van een geluidsmodel worden nagegaan welke maatregelen een bedrijf moet treffen om
de maximale geluidswaarde ter hoogte van de dichtstbij gelegen woning te respecteren.
Op planniveau kan door middel van een buffer met grondwal of andere geluidwerende
voorzieningen ervoor gezorgd worden dat de overdracht van geluid vermindert. Hierdoor kan op
een efficiëntere manier de geluidsbelasting in de omgeving van het bedrijventerrein worden
verlaagd. Dit vergroot de gebruiksmogelijkheden van de bedrijfspercelen en verbetert het woon33/42

en leefklimaat van de omliggende woningen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt daarom een buffer
op met een grondwal van vijf meter hoog, in combinatie met een geluidsscherm van twee meter
hoog.
6.1.4. BODEM EN GRONDWATER
Het plangebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van droog tot nat zandleem. Deze bodems
zijn nagenoeg niet zettingsgevoelig. Het risico op zettingen wordt als verwaarloosbaar beoordeeld.
Er zijn geen bodemonderzoeken of saneringsprojecten in het plangebied bekend. De bodem is
verenigbaar met de geplande bestemming.
De grondwaterkwetsbaarheid van het gebied is klein. Negatieve effecten op de
grondwaterkwantiteit als gevolg van bebouwing en verharding kunnen zo veel mogelijk
voorkomen worden door plaatselijke infiltratie van hemelwater te garanderen. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan moet daarom voldoende ruimte reserveren voor infiltratie- en buffervoorzieningen.
Effecten op de grondwaterkwaliteit zijn door inachtneming van de regelgeving met betrekking tot
onder meer bemaling verwaarloosbaar.
6.1.5. OPPERVLAKTEWATER
In het plangebied zijn geen waterlopen aanwezig. Het water stroomt af naar de Molenbeek. Het
plangebied zelf is niet overstromingsgevoelig. Stroomafwaarts is het valleigebied wel
overstromingsgevoelig. De waterkwaliteit van de waterlopen in de ruime omgeving is eerder slecht.
Het plangebied ligt in het zuiveringsgebied Londerzeel, met een waterzuiveringsinstallatie ter
hoogte van Blauwe Hoek.
Opvang, buffering, infiltratie en vertraagde afvoer van hemelwater is noodzakelijk om
overstromingsproblemen te vermijden. Verlies aan komberging speelt geen rol. Negatieve effecten
op de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn in beginsel te verwachten, maar kunnen door
technische maatregelen beperkt worden (KWS-afscheider, aansluiting op riolering).
Figuur 14: Impressie grondwal

6.1.6. FLORA EN FAUNA
Het plangebied is biologisch minder waardevol. Een beperkt aantal algemeen voorkomende
soorten (bijvoorbeeld egel, huisspitsmuis) kunnen worden aangetroffen in het plangebied. Door de
ingesloten ligging is het gebied van beperkter belang voor fauna. De negatieve effecten wat
betreft ecotoop- en habitatwijziging zijn verwaarloosbaar. Dit geldt ook voor het aspect
versnippering en barrièrewerking. Het gebied is door de ligging nabij de A12 en door het
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bestaande industrieterrein al behoorlijk verstoord. Bovendien zijn de algemeen voorkomende
soorten weinig verstoringsgevoelig.
Negatieve effecten op flora en fauna kunnen beperkt worden door zuinig ruimtegebruik, waardoor
restruimtes tussen de verschillende bedrijfspercelen worden vermeden. Verlichting moet zo veel
mogelijk beperkt worden. De inrichting van bufferstroken gebeurt bij voorkeur met inheemse
plantensoorten en het beheer gebeurt het best op ecologische wijze.
6.1.7. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Het plangebied kan landschappelijk gekenmerkt worden als een versnipperd restgebied. Het wordt
begrensd door de bebouwing aan de Mechelsestraat, Pilatusveld en Eeckhout en in het oosten
afgesneden door de A12. Het resterende landbouwgebruik vormt een buffer tussen de woningen
en het bestaande bedrijventerrein. De belevingswaarde van het gebied is laag. In het plangebied
zijn geen waardevolle elementen aanwezig. De landschappelijke effecten van de ontwikkeling van
het bedrijventerrein zijn verwaarloosbaar tot licht positief. Door de uitvoering van het plan kan
meer eenheid gebracht worden in de bestaande versnipperde structuur. De beeldwaarde vanuit de
aangrenzende woningen is eerder negatief, omdat het zicht over de open ruimte verdwijnt als
gevolg van de aanleg van de grondwal. Een positief aspect is dat het zicht op opslagruimte en
bedrijfsgebouwen verdwijnt. Om de negatieve visuele impact te verkleinen wordt de voet van de
wal ingeplant met bomen en struiken.
6.1.8. RUIMTELIJKE ASPECTEN, HINDER EN GEZONDHEID
De wijzigingen in het ruimtegebruik zijn voor de landbouw negatief en voor de bedrijfsfunctie
positief. Er gaan geen landbouwbedrijfszetels verloren. De omliggende woningen kunnen mogelijk
hinder ondervinden van de nieuwe bedrijven. De buffer met grondwal verkleint de kans op hinder
voor de omwonenden. Bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen worden niet toegelaten op het
nieuwe bedrijventerrein. De kans op zware ongevallen met grote gevolgen voor de omgeving is
daardoor verwaarloosbaar. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is daarom niet nodig.
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7. JURIDISCHE ASPECTEN
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.
Op het grafisch plan worden de bestemmingszones weergegeven. Deze kaart bevat tevens enkele
nadere aanduidingen in overdruk. Het document met de voorschriften somt per bestemmingszone
op welke bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van toepassing zijn. In dit document staan links
de verordenende stedenbouwkundige voorschriften. Rechts staat een artikelsgewijze toelichting bij
deze voorschriften.

7.1. Op te heffen voorschriften
Met de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden de volgende plannen binnen de
begrenzing van het plangebied opgeheven:
Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, KB 7 maart 1977. Zie paragraaf 3.2 voor de betrokken
bestemmingsgebieden.
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brabantnet – sneltram A12’, definitief vastgesteld op 23
februari 2018. Het betreft een strook met een overdruk voor landschappelijke en functionele
inpassing van de infrastructuur.
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Acacialaan’, goedgekeurd op 27 maart 2014. Het betreft
de weide achter Pilatusveld nummer 2 en 4 met een woonbestemming.

7.2. Register van plancompensaties
Een ruimtelijk uitvoeringsplan dat aan een stuk grond een nieuwe of aangepaste bestemming
geeft, kan de waarde van die grond beïnvloeden. Er zijn specifieke financiële regelingen voor
planschade, kapitaalschade en gebruikersschade, waarbij de overheid de waardevermindering van
gronden als gevolg van een planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een
belasting op de meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging.
Overeenkomstig artikel 2.2.2. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zoals geldig tot en
met 30 april 2017) moet een ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie.
Figuur 15 is een grafisch register in die zin.
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt geen
onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, naar de aanwezigheid van
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mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing noch
uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen.

Figuur 15: Grafisch register plancompensaties
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7.2.1.

PLANSCHADE

DE PLANSCHADEVERGOEDING
De planschaderegeling is een vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden die door een
bestemmingswijziging minder waard worden. Het moet gaan om een bestemmingswijziging
waarbij de grond vóór de wijziging bebouwbaar was, terwijl bouwen of verkavelen na de wijziging
niet meer toegelaten is.
HET BEDRAG VAN DE VERGOEDING
De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van
de bestemmingswijziging. De waardevermindering wordt berekend als het verschil tussen de
geactualiseerde verwervingswaarde en de waarde van de grond bij het ontstaan van het recht op
planschadevergoeding.
TOEKENNING VAN PLANSCHADEVERGOEDING
Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent
te hebben, dient een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank
beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan en stelt een deskundige aan die een
raming maakt van de geleden schade (de waardevermindering).
De aanvraag voor planschadevergoeding moet worden ingediend binnen het jaar, na:
•
verkoop van de grond of inbreng in een vennootschap;
•
weigering van een vergunning;
•
aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest.
Het recht op planschadevergoeding kan vijf jaar na de inwerkingtreding van het plan niet meer
ontstaan.
UITZONDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN
Een planschadevergoeding wordt slechts toegekend onder voorwaarden. De belangrijkste
voorwaarden zijn:
•
het perceel moet gelegen zijn aan een uitgeruste weg;
•
het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van
aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
Er gelden diverse uitzonderingen waarin geen planschadevergoeding verkregen kan worden. Zo is
er geen recht op een planschadevergoeding in volgende gevallen:
•
bij een bouwverbod dat voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing;
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•

wanneer de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de geactualiseerde
verwervingswaarde van het perceel.

MEER INFORMATIE OVER PLANSCHADE
Meer informatie over de planschaderegeling is te vinden in artikel 2.6.1 tot en met 2.6.3. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De codex kan geraadpleegd worden op
www.ruimtelijkeordening.be onder de rubriek wetgeving.
De Vlaamse regering heeft aangekondigd in de loop van 2020 een ontwerp van decreet voor te
leggen aan het Vlaams Parlement met het oog op aanpassing van de regels rond planschade.
7.2.2.

PLANBATEN

DE PLANBATENHEFFING
De planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een grond krijgt door een
bestemmingswijziging. Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare
gronden herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone.
HET BEDRAG VAN DE HEFFING
De planbatenheffing bedraagt tussen 1% en 30% van de geschatte meerwaarde van het perceel.
De meerwaarde wordt onderverdeeld in opeenvolgende schijven waarop een stijgend percentage
tussen 1 en 30 van toepassing is. Hoe groter de meerwaarde, hoe meer die dus belast wordt.
INNING VAN DE PLANBATENHEFFING
De eigenaar van een perceel waarop een planbatenheffing rust, ontvangt een aanslagbiljet van de
Vlaamse Belastingdienst. Een heffingsplichtige kan bij de Vlaamse Belastingdienst een bezwaar
indienen tegen de aanslag. De voorwaarden zijn vermeld op het aanslagbiljet.
De planbaten worden in principe slechts betaald op het moment dat de meerwaarde wordt
gerealiseerd (bijvoorbeeld bij verkoop van de grond of het bebouwen van de grond). Wie vroeger
betaalt, kan echter een vermindering krijgen.
UITZONDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN
Op de planbatenregeling gelden een aantal uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste:
•
er is geen planbatenheffing verschuldigd, wanneer de bestemmingswijziging die planbaten
veroorzaakt, op minder dan 25% van het perceel betrekking heeft of op minder dan 200 m²;
•
percelen waarop een vergunde zonevreemde woning of bedrijf staat zijn vrijgesteld van
planbatenheffing indien de grond wordt bestemd voor woningen of bedrijven;
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•

er is geen planbatenheffing verschuldigd, wanneer de bestemmingswijziging niet tot gevolg
heeft dat voor de grond een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning
kan verkregen worden.

Er geldt een vrijstelling van de planbatenheffing, als percelen worden onteigend of in der minne
worden overgedragen ten algemenen nutte. Voorwaarde is wel dat geen rekening gehouden
wordt met de meerwaarde en dat de overdracht gebeurt ten laste van de heffingsplichtige.
MEER INFORMATIE OVER PLANBATEN
Meer informatie over de planbatenregeling is te vinden in artikel 2.6.4. tot een met 2.6.19. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De codex kan geraadpleegd worden op
www.ruimtelijkeordening.be onder de rubriek wetgeving.
De Vlaamse regering heeft aangekondigd in de loop van 2020 een ontwerp van decreet voor te
leggen aan het Vlaams Parlement met het oog op aanpassing van de regels rond planbaten.

7.3. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten weer van de bestemmingswijzigingen per
gebiedscategorie.
VAN 

NAAR

BEDRIJVIGHEID

WONEN

OVERIG GROEN

BEDRIJVIGHEID

3,8 HA

0 HA

0 HA

W ONEN

5,7 HA

0,2 HA

0,1 HA

Per saldo leidt dit ruimtelijk uitvoeringsplan tot de volgende wijzigingen per gebiedscategorie:
•
Gebiedscategorie Bedrijvigheid
+ 5,7 hectare.
•
Gebiedscategorie Wonen
– 5,8 hectare.
•
Gebiedscategorie Overig groen
+ 0,1 hectare.
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7.4. Overzicht
Type plan of aanduiding

Binnen het plangebied

Aangrenzend

gewestplan

Halle-Vilvoorde (KB 7/3/1977)

Halle-Vilvoorde (KB 7/3/1977)

gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

Brabantnet – sneltram A12
(BVR 23/2/2018)

Brabantnet – sneltram A12
(BVR 23/2/2018)

provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan

-

-

gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

Acacialaan (goedgekeurd
27/3/2014)

Acacialaan (goedgekeurd
27/3/2014)

algemeen plan van aanleg

-

-

bijzonder plan van aanleg

-

Bijzonder plan van aanleg
Acacialaan (MB 3/8/1967)

verkavelingsvergunning

-

beschermde monumenten

-

-

beschermde stads- en
dorpsgezichten

-

-

beschermde landschappen

-

-

ontwerp van lijst van voor
bescherming vatbare
monumenten, stads- en
dorpsgezichten
buurt- en voetwegen

-

-

Buurtweg 23
Voetweg 61
Voetweg 52

Buurtweg 1
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vogelrichtlijngebied

-

-

habitatrichtlijngebied

-

-

Vlaams ecologisch netwerk
(VEN)

-

-

natuurreservaten

-

-

bosreservaten

-

-

beschermingszone
grondwaterwinning

-

-

bevaarbare waterlopen

-

-

onbevaarbare waterlopen

-

-
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