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1 Inleiding 
De planningsprocessen voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur werden in 
uitvoering van beslissing van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 opgestart in 13 buitengebiedregio’s en 
verloopt in verschillende stappen. 

- verkenningsfase 

- planningsfase 

- uitvoeringsfase 

De doelstelling van de verkennings- en planningsfase van dit proces was om in overleg met gemeenten, provincies 
en belangengroepen een geïntegreerde en gebiedsgerichte ruimtelijke visie op te stellen die het kader vormt voor de 
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Voorliggend document is een procesnota die 
overgang maakt tussen de planningsfase en de uitvoeringsfase van dit afbakeningsproces. 

Deze nota bevat de verwerking van de adviezen over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en een 
operationalisering van het uitvoeringsprogramma. Het globale overlegproces op niveau van de volledige regio 
Hageland wordt hiermee afgerond. In de uitvoeringsfase zal verder gewerkt worden op het niveau van de individuele 
uitvoeringsacties die gefaseerd opgestart worden en voorwerp zijn van verder overleg met de betrokken besturen en 
belangengroepen. 

2 Overzicht gevoerd proces 
Het planningsproces in de regio Hageland startte begin 2005 en bestond uit: 

- infovergaderingen voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd 
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst aan 
te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw, natuur 
en bos meegenomen moeten worden in het proces (februari 2005); 

- overlegvergaderingen met provinciale diensten en bestendige deputaties waarop inzicht werd verschaft in de 
elementen die vanuit provinciale visies meegenomen moeten worden (maart-april 2005); 

- werksessies met een aantal sleutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en 
regiowerkingen (regionaal landschap, streekplatform, …) om zicht te krijgen op verwachtingen en vragen vanuit 
de rechtstreeks betrokken sectoren (maart-april 2005). 

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en 
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Hageland  werden geformuleerd. Dit op basis van een 
bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten, 
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening) en 
een aantal sleutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren 
(regiowerkingen). Deze verkenningsnota werd juni 2005 in bespreking gebracht met alle actoren. Op basis van de 
reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere Vlaamse administraties op de verkenningsnota 
werd een programma voor uitvoering en onderzoek opgesteld. In december 2005 werd dit programma toegelicht en 
overgemaakt aan alle betrokken actoren. 

Dit programma gaf aan: 

- over welke gebieden in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Het gaat over (delen van) 
grote aaneengesloten landbouwgebieden waarvoor aan de Vlaamse Regering voorgesteld wordt de 
bestemmingen van de bestaande gewestplannen te herbevestigen volgens de methodiek die de Vlaamse 
Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005. Gemeenten, provincies en belangengroepen konden hierover 
formeel advies uitbrengen tot 1 april 2006; 

- over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor 
deze gebieden werden in de periode december 2005-maart 2006 een aantal overlegsessies georganiseerd 
waarop akte genomen werd van een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de 
geformuleerde visie. 

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en op de overlegsessies werd een eindvoorstel van 
gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierover werd een informatievergadering (juni 
2006) voor alle betrokken besturen en belangengroepen georganiseerd waarop het eindvoorstel voor advies werd 
voorgelegd. Adviezen konden uitgebracht worden tot 1 november 2006. 

Op basis van de adviezen uitgebracht over het voorstel voor te herbevestigen agrarische gebieden, werd dit voorstel 
herwerkt. Op 7 juni 2006 formuleerde de strategische stuurgroep hierover een advies aan de minister bevoegd voor 
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ruimtelijke ordening met oog op een beslissing van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering besliste op 14 juli 
2007 het voorstel voor verdere bespreking aan een interkabinettenwerkgroep voor te leggen. 

De strategische stuurgroep formuleerde op 1 maart 2007 een advies aan de minister bevoegd voor ruimtelijke 
ordening over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en de binnengekomen adviezen van de actoren. 
Inhoudelijk adviseerde de stuurgroep dat op basis van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur én de 
uitgebrachte adviezen overgegaan kan worden naar de uitvoeringsfase. 

Op 19 juli 2007 nam de Vlaamse Regering kennis van: 

- Een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die uitgebracht werden over het voorstel te herbevestigen 
agrarische gebieden; 

- Het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur; 

- Een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die uitgebracht werden over het eindvoorstel van gewenste 
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma; 

- Het operationeel uitvoeringsprogramma. waarbij de acties uit het uitvoeringsprogramma bij het eindvoorstel van 
gewenste ruimtelijke structuur worden onderverdeeld in vijf categorieën: 

I. Gebieden waarvoor onmiddellijk gestart kan worden met de voorbereiding van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP). Op basis van de uitgebrachte adviezen moet het mogelijk zijn op korte termijn tot 
een compromis te komen voor deze gebieden. Voor een eerste reeks1 van gebieden kan een concreet 
afbakeningsvoorstel uitgewerkt worden en besproken worden met de betrokken lokale actoren. Een 
afgewerkt voorontwerp RUP kan voor deze reeks vervolgens aan de minister bevoegd voor ruimtelijke 
ordening voorgelegd worden met de vraag de decretale procedure op te starten (plenaire vergadering).  

II. Gebieden waarvoor verder overleg en/of onderzoek nodig is: vb. impact op landbouwbedrijven, naar 
eigendomssituatie of pachtsituatie, mogelijkheden tot kavelruil en grondmobiliteit, instandhouding van 
habitats en soorten… vooraleer met de opmaak van een gewestelijk RUP gestart kan worden. 
Gewestelijke RUP’s voor (delen van) deze gebieden kunnen zowel agrarische, natuur- en 
bosbestemmingen al dan niet met overdruk natuurverweving bevatten. Delen die niet in een gewestelijk 
RUP opgenomen worden, kunnen alsnog herbevestigd worden als agrarisch gebied. 

III. Gebieden waarvoor de opmaak van een gewestelijk RUP op korte termijn niet mogelijk is. Voor een eerste 
reeks is dat omdat de resultaten van nog lopende onderzoeken of planningsprocessen afgewacht moeten 
worden (bv. lopende ruilverkavelingen, inrichtingsstudies stadsbossen, afbakeningsproces stedelijk 
gebied of poort, bekkenbeheersplan, bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan…) vooraleer een afgewogen en 
onderbouwde beleidsbeslissing genomen kan worden. Voor een tweede reeks is dat omdat er best nog 
een beperkt planningsproces opgestart wordt om over de visie tot overeenstemming te komen alvorens 
een gewestelijk RUP op te maken. 

IV. Gebieden waarvoor de opmaak van een gewestelijk RUP op korte termijn weinig meerwaarde heeft ten 
opzichte van de bestaande bestemmingen op de plannen van aanleg. Het gaat bv. om gebieden waar vrij 
recent gewestplanwijzigingen werden doorgevoerd voor landbouw, natuur en bos en weinig fundamentele 
bestemmingswijzigingen aan de orde zijn. Desgewenst kan ook voor deze gebieden via beleidsbeslissing 
een herbevestiging van het bestaande gewestplan gebeuren. 

V. In een aantal gevallen zal uit de uitgebrachte adviezen en de verwerking ervan door het projectteam 
blijken dat de visies van verschillende actoren fundamenteel tegenstrijdig zijn en er geen compromis tot 
stand gebracht kan worden via overleg. Voor deze gebieden zal de Vlaamse Regering een fundamentele 
beleidskeuze moeten maken. De stuurgroep stelt dat deze vorm van besluitvorming in een zeer beperkt 
aantal gevallen kan toegepast worden. 

De Vlaamse Regering hechte haargoedkeuring aan: 

- Het voorstel over de te herbevestigen agrarische gebieden, volgens de methodiek vastgelegd in de beslissing 
van 3 juni 2005, op basis van het advies van de strategische stuurgroep hierover; 

- De acties categorie I en II van het operationeel uitvoeringsprogramma 

                                                           
1 De omvang van deze eerste reeks en de planning van volgende reeksen hangt samen met de personeelscapaciteit die ingezet 
kan worden voor de opmaak van deze gewestelijke RUP’s. 
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3 Operationeel uitvoeringsprogramma 
De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2007 het voorstel voor de tussentijdse herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor een reeks agrarische gebieden goed, 
alsook de acties omschreven in categorie I en II. 

3.1 Deelruimte 1. Rasterlandschap van Begijnendijk en Baal 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

1.  Landbouwgebied Willekensberg 
(HAG 1) 

1 1.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor een aantal kleinere landbouwgebieden tussen 
Begijnendijk en Betekom. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

2.  Rasterlandschap van Begijnendijk en 
Baal 

1 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
6.1, 6.2, 6.3 

Opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere en versnipperde landbouwgebieden tussen Begijnendijk, 
Tremelo en Aarschot (1.1) 

- Het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Meerloop (3.1) en Balenberg (5.1). 

- Het versterken van de bosstructuren rond Aarschot, tussen Meetshoven (6.1) en de Meertsels (6.2) (richtcijfer 
bosuitbreiding Meetshoven: 30 ha).  

- Het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos (2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

Afstemmen met provinciaal afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Aarschot. 
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3.2 Deelruimte 2. Heuvelbossen 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

3.  Bossen en verwevingsgebieden 
tussen Aarschot en Averbode 

2 8.1, 8.3, 8.4, 9.1, 
10.1, 10.2, 11.1, 
11.2, 11.3, 11.4, 
11.5, 12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 13.1, 
14.1 

Opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos tussen Aarschot en Averbode. 

- Het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Molenbeek (Herseltseloop/Kalsterloop) (9.1) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

Afstemmen met het integraal plan voor het plattelandsproject De Merode. 

4.  Bossen en verwevingsgebieden 
tussen Averbode en Tessenderlo 

2 8.2, 10.3, 11.6, 
11.7, 12.4, 12.5, 
12.6, 12.7, 14.1 

Opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos tussen Averbode en Tessenderlo. 

- Het versterken van de bosstructuur tussen Averbode en Tessenderlo (richtcijfer bosuitbreiding Gerhagen-
Nachtegaalbossen (12.5) 50 ha). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

Afstemmen met het integraal plan voor het plattelandsproject De Merode. 

5.  Vallei van het Zwart Water – Kleine 
Beek en omgeving 

2 8.5, 8.6, 9.2, 10.4, 
12.8, 12.9, 12.10, 
12.11, 13.2, 14.1 

Opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos tussen Engsbergen en Diest. 

- Het versterken van de natuurwaarden in de vallei van het Zwart Water-Kleine Beek (9.2). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

3.3 Deelruimte 3. Demervallei - Diestiaanheuvels 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

6.  Landbouwgebied Grote Laakbeek – 
Veldonkhoeve-Putteberg (HAG 2) 

3A 19.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied van de 
Grote Laakbeek t.h.v. de Veldonkhoeve en het gebied Putteberg.  
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van de differentiatie van (delen van) het 
agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied voor de vallei van de Grote Laakbeek. Dit gebied wordt toegevoegd aan 
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Demervallei van Aarschot tot Werchter”. 

7.  Landbouwgebied Putkapel-Rotselaar 
(HAG 3) 

3A 16.2, 19.2 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor landbouwgebieden tussen Putkapel en 
Rotselaar (Kwade Hoek (16.2) en deel van de Wingevallei (19.2)). 

8.  Landbouwgebied Vin (HAG 4) 3A 25.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied Vin, tussen Middelberg en 
Wijngaardberg. 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van de differentiatie van (delen van) het 
agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied i.f.v. een openruimteverbinding tussen Middelberg en Wijngaardberg 
(25.1). Dit gebied wordt toegevoegd aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Getuigenheuvels ten 
zuidwesten van Aarschot (Wezemaal, Gelrode)”. 

9.  Landbouwgebied Vlasselaar-
Appelweg (HAG 5) 

3A 19.1, 25.2 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied Vlasselaar-Appelweg. 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van de differentiatie van (delen van) het 
agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied i.f.v. een openruimteverbinding tussen Benniksberg en Wingevallei 
(25.2). Dit gebied wordt toegevoegd aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Getuigenheuvels ten 
zuidwesten van Aarschot (Wezemaal, Gelrode)”.  

10.  Samenhangend landbouwgebied van 
Gelrode en Rillaar (HAG 6) 

3A 15.1, 27.1, 27.2 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Gelrode en Rillaar (15.1) met uitsluiting van het gebied Hofheide waarvoor de provincie Vlaams-Brabant een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan maakt voor een crematorium. 

11.  Samenhangend landbouwgebied van 
Scherpenheuvel (HAG 7) 

3B 15.2, 23.4, 23.5, 
23.6, 27.3 

Bevestigen van de agrarische bestemming voor het aaneengesloten landbouwgebied van Scherpenheuvel (15.2) en 
de natuur-, bos- en overige groene bestemmingen op de gewestplannen (23.4, 23.5, 23.6). 

12.  Samenhangend landbouwgebied 
tussen Assent en Diest (HAG 8) 

3B 15.2, 27.4 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (delen van) het landbouwgebied tussen Assent 
en Diest. 

13.  Samenhangend landbouwgebied van 
Assent en Loksbergen (HAG 9) 

3B 15.3, 19.5, 24.5, 
27.5 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Assent en Loksbergen (15.3).  

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van de differentiatie van (delen van) het 
agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied voor:  

- de heuvelflanken t.h.v. Tumulus, Rijnrodeberg, Kluisberg, Molenberg (27.5). 

- gebied ten oosten van Gasthuisbos, vallei van de Leugebeek (19.5). 

De differentiatie als natuurverwevingsgebied voor het gebied ten oosten van Gasthuisbos en de heuvelflanken t.h.v. 
Tumulus/Rijnrodeberg zal opgenomen worden in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Vallei van de 
Begijnenbeek”. 

De differentiatie als natuurverwevingsgebied voor het gebied Kluisberg/Molenberg zal opgenomen worden in het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Vallei van de Ijzerenbeek” en/of “Vallei van de Velpe”. 

14.  Samenhangend landbouwgebied van 
Hulst (HAG 10) 

3C 15.4, 23.7 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
zuidoost Tessenderlo (Hulst) (15.4). 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

15.  Samenhangend landbouwgebied van 
Schaffen, Meldert en Paal (HAG 11) 

3C 15.5, 15.6, 17.4, 
20.8, 20.9, 23.9, 
27.6 

Bevestigen van de agrarische bestemming voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen Schaffen, Meldert en 
Paal (15.5, 15.6, 17.4) en de natuur-, bos- en overige groene bestemmingen op de gewestplannen (17.4, 20.9, 20.8).  

Voor de oostelijke uitloper van de Venusberg (27.6) zal een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden 
in functie van de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied. Dit gebied zal 
toegevoegd worden aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Vallei van de Zwarte Beek”. 

16.  Samenhangend landbouwgebied van 
Mellaar en Genenbos (HAG 12) 

3C 15.7, 20.14 Bevestigen van de agrarische bestemming voor het aaneengesloten landbouwgebied van Mellaar-Geeneiken (15.7) 
en de natuur-, bos- en overige groene bestemmingen op de gewestplannen (20.14). 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

17.  Demervallei tussen Werchter en 
Aarschot 

3A 7.1, 18.1, 18.2, 
19.1, 24.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie van de vallei van de Demer (18.2) en de vallei 
van de Grote Laakbeek (18.1), het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en 
waterberging (19.1) (richtcijfer bosuitbreiding Ossebeemden tussen Grote en Kleine Laak: 30 ha). 

RUP als onderdeel van “strategisch project Demervallei” dat eind 2006 erkend is en in 2007 opgestart wordt als 
“strategisch project in uitvoering van het RSV”. Opmaak van RUP ter realisatie van de opties van het 
Ontwikkelingsplan Demer en het ontwerp bekkenbeheersplan Demer (o.m. acties A28, A29, A30...) en na afstemming 
met de opties vanuit het provinciaal planningsproces voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot inzake 
de mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwland. 

Specifiek zal dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een oplossing bieden aan de problematiek van de niet vervallen 
verkavelingsvergunningen in VEN langs de Heirbaan in Rotselaar waarbij voldaan wordt aan de bepalingen van art. 
36ter van het natuurdecreet inzake speciale beschermingszones.. 

18.  Demervallei tussen Aarschot en Diest 3B 7.1, 18.6, 19.4, 
24.4, 21.2, 22.5, 
25.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Demervallei en het nader uitwerken van 
de verweving landbouw, natuur en bos in de Demervallei. 

- Het versterken van de bosstructuren op de Diestiaanheuvels (richtcijfer bosuitbreiding Vinkenberg (22.5): 10 ha) 

RUP als onderdeel van “strategisch project Demervallei” dat eind 2006 erkend is en in 2007 opgestart wordt als 
“strategisch project in uitvoering van het RSV”. Opmaak van RUP ter realisatie van de opties van het 
Ontwikkelingsplan Demer en het ontwerp bekkenbeheersplan Demer (o.m. acties A28, A29, A30...). 

19.  Vallei van de Drie Beken, vallei van 
de Winterbeek van E313 tot 
Engsbergen en de Diestiaanheuvels 
van Vleugt 

3C 15.4, 15.5, 16.7, 
18.11, 20.7, 22.6, 
22.7, 26.4, 23.8, 
24.6, 26.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Tessenderlo, Deurne en 
Paal (15.4, 15.5, 16.7)  

- Het versterken van de natuurwaarden in van de vallei van de Winterbeek en de vallei van de Drie Beken (18.11) 

- Het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren op de Diestiaanheuvels van Vleugt (Kenisberg, 
Kruisberg, Hooilandse Berg, Busselenberg) (20.7, 22.6, 22.7) 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

Relatief grote delen agrarisch gebied met weinig actieve landbouw in de vallei van de Drie Beken o.m. tussen Deurne 
en Vleugt als uitgangspunt voor de opmaak van een RUP op korte termijn. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

20.  Wingevallei 3A 16.3, 16.4, 17.1, 
17.2, 18.3, 18.4, 
19.2, 19.3, 20.2, 
24.3, 25.3, 26.1 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de kleinere landbouwgebieden in de vallei van de Winge 
tussen Holsbeek en Sint-Joris-Winge (16.3, 16.4) 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie (18.4) en het nader uitwerken van de 
verweving van landbouw, natuur en bos (17.1, 17.2, 19.2, 19.3) in de Wingevallei; 

- het versterken van de bosstructuren (richtcijfer bosuitbreiding Troostembergbos (20.2) 5 ha, bebossing rond Plas 
van Rotselaar (26.1) 5 ha); 

- het vrijwaren van de openruimteverbinding tussen Vierbunders – Dunbergbroek en Braambos – Chartreuzenbos 
(25.3) (richtcijfer kleinschalige bosuitbreiding 2 ha). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

21.  Walenbos – Tienbunderbos – 
Mostingbos en Vallei van de Tieltse 
Motte 

3A 
3B 
(7) 

15.1, 17.3, 18.5, 
18.8, 19.5, 20.1, 
20.5, 23.2, 24.3, 
25.4, 27.1 
(50.2) 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Nieuwrode, Houwaart, 
Tielt en Sint-Joris-Winge (15.1, 50.2) 

- het versterken van de natuurwaarden Walenbos/vallei van de Nieuwe Motte (18.5) en Tieltse Motte (18.8) 

- het versterken van de bosstructuren (richtcijfer bosuitbreiding Tienbunderbos-Mostingbos (20.1) 15 ha; Herenbos 
(20.5) 6 ha; 

- het vrijwaren van de openruimteverbinding tussen Tienbunderbos-Mostingbos en Walenbos t.h.v. Neringe (25.4). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

22.  Vallei van de Motte en bosstructuur 
ten zuiden van de Demervallei, 
tussen Rillaar en Scherpenheuvel 

3B 16.5, 16.6, 20.4, 
19.6, 22.3, 18.7, 
18.10 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden t.h.v. tussen Rillaar en 
Scherpenheuvel (16.5, 16.6) 

- het versterken van de bosstructuren t.h.v. Bruul, Wijngaardberg, Waaiberg, Mannenberg, Vanhoverbos en 
Heidebos (Messelbroek-Scherpenheuvel) (20.4) 

- het versterken van de natuurfunctie in de vallei van de Motte (18.10) en de Ossebeekvallei (18.7). 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

23.  Vallei van de Begijnenbeek en 
Diestiaanheuvels tussen Assent en 
Diest 

3B 15.2, 18.9, 17.3, 
19.5, 20.6, 22.4, 
24.5, 27.4 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden in de Begijnenbeekvallei en op 
de Diestiaanheuvels (15.2): 

- Het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Begijnenbeek (18.9) en 
versterken van de natuurwaarden op de hellingen van de Diestiaanheuvels (17.4, 22.4, 27.4) 

- het versterken van de bosstructuur rond Gasthuisbos (20.6) (richtcijfer bosuitbreiding 15 ha). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

Afstemmen met provinciaal planningsproces afbakening kleinstedelijk gebied Diest. 

24.  Diestiaanheuvels van Zelem en 
Meldert 

3C 15.5, 15.6, 17.4, 
17.5, 20.10, 20.11, 
22.8, 22.9, 27.6 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Schaffen en Paal (15.5, 
15.6, 17.4, 17.5) 

- Het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren op de Diestiaanheuvels van Zelem en Meldert (Hees, 
Hertenrodeberg, Venusberg) (richtcijfer bosuitbreiding Venusberg: 10 ha (22.9)). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

25.  Vallei van de Zwarte Beek 3C 16.8, 16.9, 16.10, 
17.5, 18.12, 19.7, 
20.15, 24.7 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Beringen en Diest (16.8, 
16.9, 16.10) 

- het versterken van de natuurwaarden (18.12) en het nader uitwerken van de verweving tussen landbouw, natuur 
en bos in de vallei van de Zwarte Beek (19.7); 

- het versterken van de bosstructuur in de omgeving van Tervant (20.15) (richtcijfer bosuitbreiding: 20 ha). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

26.  Diestiaanheuvels tussen Zelem en 
Lummen 

3C 16.11, 16.12, 
20.12, 20.13 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Zelem en Lummen (16.11, 
16.12) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de bosstructuren op de Diestiaanheuvels tussen Zelem en Lummen 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Goerebeek (onderdeel 18.12) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

27.  Vallei van Demer, Mangelbeek en 
Laambeek tot Schulen 

3C 16.13, 16.14, 17.6, 
18.13, 19.8, 21.3, 
23.10, 23.11, 24.8 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Lummen en Schulen 
(16.13, 16.14, 17.6) 

- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Demer en Mangelbeek (18.13) en het vijvergebied rond 
Tiewinkel/Muggenhoek (21.3)  

- het nader uitwerken van de verweving tussen landbouw, natuur en bos in de vallei van de 
Mangelbeek/Laambeek (19.8) en het gebied rond Muggenhoek-Tiewinkel en Berbroek-Schulen (16.14, 17.6) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

28.  Vallei van de Demer van Schulen tot 
Diest 

3C 18.13, 19.8, 26.2, 
26.3, 24.9, 25.6 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Demervallei (18.3) (richtcijfer 
bosuitbreiding Sint-Jansbergkasteel: 10 ha) en het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos 
en waterberging (19.8, 26.2) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

29.  Getuigenheuvels ten zuidwesten van 
Aarschot (Wezemaal, Gelrode) 

3A 15.1, 16.1, 20.3, 
21.1, 22.1, 22.2, 
23.1,23.3, 24.2, 
25.1, 25.2 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Wezemaal, Gelrode en 
Aarschot (15.1, 16.1) 

- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren op de Diestiaanheuvels (22.1, 22.2, 20.3) (richtcijfers 
bosuitbreiding Kapittelberg (20.3) 5 ha; Benniksberg (22.1) 19 ha). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

Opstarten specifieke onderzoeksopdracht zonevreemde landbouw Wijngaardberg (22.2) i.f.v. een objectieve evaluatie 
van de socio-economische betekenis van het gebied voor de agrarische macrostructuur, de potenties voor 
natuurontwikkeling en de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone als basis voor verdere 
besluitvorming omtrent opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Afstemmen met provinciaal planningsproces afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot. 
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3.4 Deelruimte 4. Diestiaanheuvels Leuven 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

30.  Samenhangend landbouwgebied 
Kortrijk-Dutsel en Lubbeek (HAG 13) 

4 29.1, 30.3, 31.14, 
33.2 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Kortrijk-Dutsel, Pellenberg en Lubbeek. 

31.  Samenhangende landbouwgebieden 
van Chartreuzenberg en 
Lemingbeekvallei (HAG 14) 

4 30.1, 30.5 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwgebieden in de vallei van de 
Lemingbeek (30.1) en Chartreuzenberg.(30.5) 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

32.  Diestiaanheuvels Leuven 4 30.2, 30.3, 30.4, 
30.6, 31.1, 31.2, 
31.3, 31.4, 31.5, 
31.6, 31.7, 31.8, 
31.9, 31.10, 31.11, 
31.12, 31.13, 32.1, 
33.2, 34.1, 34.2, 
35.1 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden tussen Holsbeek, Linden en 
Pellenberg (30.2, 30.3, 30.4, 30.6) 

- Het versterken van de bosstructuren en het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos op de 
Diestiaanheuvels (richtcijfers bosuitbreiding: Chartreuzenbos (31.1) 10 ha; Bleekbos-Rondebos-Kratenberg 
(31.4) 28 ha; Gasthuisbos (31.5) 10 ha); hellingbossen t.h.v. Lastberg en Herendaalhof (31.11) 5 ha; 
hellingbossen van Bergenhof-Nederblok (31.9) 10 ha). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

3.5 Deelruimte 5. Beekvalleien Leuven 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

33.  Landbouwgebied van Haasrode en 
Mollendaal (HAG 15) 

5 
(6) 

36.1 
(46.2) 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied ten 
westen van Mollendaalbeek (36.1). 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt voor de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied 
als natuurverwevingsgebied voor de oostrand van Mollendaalbos. Dit gebied wordt toegevoegd aan het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor “Heverleebos-Meerdaalwoud”. 

34.  Landbouwgebied van Lovenjoel en 5 36.2, 41.3 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

Bierbeek (HAG 16) (4) (30.4) Mollendaalbeek en Velpe (36.2) en de landbouwgebieden rond Lovenjoel/Pellenberg (30.4). 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt voor: 

- de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied voor de hellende 
landbouwgebieden grenzend aan de valleien van Molenbeek, Mollendaalbeek en Bovenheidebeek, tussen E40 
en N3 (37.1, 38.1, 38.2). Deze gebieden zullen toegevoegd worden aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor de “valleien van Molenbeek, Weterbeek en Bruulbeek” en/of “vallei van Mollendaalbeek”. 

- de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor zone tussen Mollendaal 
en Opvelp. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

35.  Valleien van de Molenbeek, 
Weterbeek en Bruulbeek 

5 38.1, 38.3, 40.1, 
40.3, 40.4, 41.1, 
41.2, 42.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Molenbeek (38.1) en Weterbeek - Bruulbeek (38.3) en 
het nader uitwerken van de verweving tussen landbouw, natuur en bos in de vallei van de Mollendaalbeek. 

- het versterken van de bosstructuren (40.3 en 40.4) (richtcijfer bosuitbreiding Bruulbos (40.3): 10 ha) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

36.  Vallei van de Mollendaalbeek 5 37.1, 38.2, 39.1, 
40.1, 40.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Mollendaalbeek-Bovenheidebeek (38.2) en het 
versterken van de bosstructuur (40.1 en 40.2). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

3.6 Deelruimte 6. Heverleebos-Meerdaalwoud 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

37.  Landbouwgebieden t.h.v. Blanden 
(HAG 17) 

6 43.1, 43.2, 47.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwgebieden t.h.v. Konijnenhoek 
(43.1) en Grootveld (43.2). 
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I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

38.  Heverleebos en Meerdaalwoud 6 44.1, 45.1, 45.2, 
46.1, 46.2, 47.1, 
47.2, 47.3, 48.1, 
48.2, 49.1 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de kleinere landbouwgebieden rond Vaalbeek (44.1) 

- Het versterken van de bosstructuren Meerdaalwoud-Mollendaalbos (46.2) (richtcijfers bosuitbreiding: buffering 
oostrand Meerdaalwoud: 20 ha, zuidrand Meerdaalwoud: 20 ha en noordrand Meerdaalwoud: 15 ha) + 
herbestemmen eventueel vrijkomende delen militair domein. 

- Het versterken van de bosstructuur Heverleebos (46.1) (richtcijfer bosuitbreiding Heverleebos: 15 ha) 

- Het realiseren van een verbinding tussen Heverleebos en Meerdaalwoud (47.3) (richtcijfer bosuitbreiding: 35 ha) 
en behoud openruimteverbinding (48.2) 

Opmaken RUP ter realisatie en ondersteuning ruimtelijke opties en acties uit “Structuurvisie Heverleebos-
Meerdaalwoud” (o.a. verbeteren toeristisch-recreatieve ontsluiting, inrichten toegangspoorten en onthaalinfrastructuur, 
ontsnipperingsmaatregelen...). 

3.7 Deelruimte 7. Valleien en heuvelruggen van Velpe en Gete 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

39.  Landbouwgebieden van Lubbeek tot 
Halen, ten noorden van de Velpe 
(HAG 18) 

7 50.1, 50.2, 51.1, 
53.1, 53.3, 53.5, 
54.11, 56.2, 56.3, 
56.6 

Bevestigen van de agrarische bestemming voor de aaneengesloten landbouwgebieden van Lubbeek, Tielt-Winge, 
Glabbeek, Kortenaken, Bekkevoort en Halen, ten noorden van de Velpe (50.1, 50.2) en de natuur-, bos- en overige 
groene bestemmingen (54.11) op de gewestplannen. 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied als 
natuurverwevingsgebied wordt opgemaakt voor:  

- vallei van de Ijzerenbeek van Loksbergen tot Halen (53.5). 

- vallei van de Velpe van Kortenaken tot Halen (53.3) 

- vallei van de Broekbeek t.h.v. Butshove en Wever (56.2) 

De differentiatie als natuurverwevingsgebied voor deze gebieden zal opgenomen worden in het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de “Vallei van de Velpe”. 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied als 
natuurverwevingsgebied wordt opgemaakt voor:  

- vallei van de Vosselbeek (en zijloop) aansluitend bij het Tafelbos 

De differentiatie als natuurverwevingsgebied voor deze gebieden zal opgenomen worden in het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de “Bosstructuren tussen Meensel-Kiezegem en Molenbeek-Wersbeek”. 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

40.  Landbouwgebieden van Tienen tot 
Halen, tussen Velpe en Grote Gete 
(HAG 19) 

7 50.3, 53.4, 54.13, 
54.16, 54.17, 
54.18, 56.2, 56.4, 
56.5 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied op de 
heuvelrug tussen Velpevallei en vallei van de Grote Gete, van Tienen tot Halen (50.3) en de natuur-, bos- en overige 
groene bestemmingen (54.13, 54.16, 54.17) op de gewestplannen. 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van: 

- de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor de zone: 

- tussen St.-Margriete-Houtem en Utsenaken; 

- tussen Schrabaerdebos en Velpevallei, t.h.v. Hoeleden; 

- de differentiatie van (delen van) agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied voor: 

- vallei van Roelbeek tussen Budingen en Geetbets (53.4, 56.4); 

- bossen ter hoogte van Rotem en kasteel van Blekkom (Halen) (54.18). 

De differentiatie als natuurverwevingsgebied voor deze gebieden en het bouwvrij agrarisch gebied t.h.v. 
Schrabaerdebos zal opgenomen worden in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Vallei van de Velpe” 
en/of “Vallei van de Gete”. 

41.  Landbouwgebieden van Melkwezer 
en Zoutleeuw, tussen Kleine en Grote 
Gete (HAG 20) 

7 50.4, 56.4 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied op de 
heuvelrug tussen vallei van de Grote Gete en Kleine Gete (50.4) en het landbouwgebieden t.h.v. Zoutleeuw (50.5). 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van de differentiatie van het agrarisch gebied als 
bouwvrij agrarisch gebied voor de zone tussen Melkwezer en Orsmaal. 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

42.  Vallei van de Velpe van Vertrijk tot 
Vissenaken 

7 52.2, 58.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Velpe van Vertrijk tot 
Vissenaken (52.2). 

Opmaak RUP o.m. ter realisatie van de opties uit het ruilverkavelingsplannen Willebringen en Vissenaken en acties 
uit ontwerp bekkenbeheersplan Demer. 

43.  Vallei van de Velpe van Vissenaken 
tot Hoeleden  

7 53.2, 58.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur, bos en waterberging in de vallei van de Velpe van 
Vissenaken tot Hoeleden (53.2). 

Opmaak RUP o.m. ter realisatie van de opties uit het ruilverkavelingsplan Vissenaken en acties uit ontwerp 
bekkenbeheersplan Demer. 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

44.  Vallei van de Velpe van Hoeleden tot 
Kortenaken 

7 52.3, 53.2, 54.14, 
54.17, 54.18, 56.2, 
58.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie en het nader uitwerken van de verweving 
landbouw, natuur, bos en waterberging in de vallei van de Velpe van Hoeleden tot Kortenaken (52.3, 53.3) en 
versterking bosstructuur (54.14, 54.17, 54.18). 

Opmaak RUP o.m. ter realisatie van de acties uit ontwerp bekkenbeheersplan Demer. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

45.  Butselbos 7 
(5) 

50.1 54.1 
(36.2) 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de landbouwgebieden rond Butselbos (50.1, 36.2) 

- het versterken van de bosstructuur van het Grootbos-Butselbos (54.1) (richtcijfer bosuitbreiding Butselbos: 20 
ha) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

46.  Bossen t.h.v. Lubbeek-Binkom 7 51.1, 54.2, 55.1, 
57.1, 58.1 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de landbouwgebieden rond de bossen van Lubbeek-Binkom 
(51.1) 

- Het versterken van de bosstructuren tussen Lubbeek en Binkom (54.2) (richtcijfer bosuitbreiding Boskouter-
Heurbeek-Leenberg: 30 ha) en het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos (51.1). 

- Het vrijwaren van de openruimteverbinding tussen het Tafelbos en het kasteelbos Leenberg over de N223 (57.1) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

47.  Bovenlopen van de Winge 7 50.2, 52.1, 55.1, 
58.1 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de landbouwgebieden rond bovenlopen van de Winge (50.2) 

- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Winge-Molenbeek (52.1) en het versterken van de 
bosstructuren op de hellingen Molendries-Wauwerdries (55.1) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

48.  Bosstructuren tussen Meensel-
Kiezegem en Molenbeek-Wersbeek 

7 54.3, 54.4, 54.5, 
54.6, 54.7, 54.21, 
54.22, 55.3, 56.3, 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de landbouwgebieden rond de bosstructuren van Meensel-
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

56.7 Kiezegem, Glabbeek en Molenbeek-Wersbeek (50.2) 

- het versterken van de bosstructuren, richtcijfers bosuitbreiding: Krimmelbos-Kleisebos (54.5) 7 ha; Netelzeep 
(54.7) 10 ha; Tafelbos (54.21) 5 ha; Pijnbeek (54.22) 5 ha; Eikelarenbos (55.3) 10 ha. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

49.  Bosstructuren van Waanrode en  
Kortenaken 

7 50.2, 54.8, 54.9, 
54.10, 54.12, 56.2, 
58.2 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de landbouwgebieden rond de bosstructuren tussen 
Waanrode, Miskom, Kortenaken en Loksbergen (50.2) 

- het versterken van de bosstructuren: richtcijfers bosuitbreiding Begijnenbos (54.8) 30 ha; Klein Frankrijk (54.10) 
20 ha; Molenbos (54.10) 15 ha; Kerkevinne (54.9) 6.5 ha. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

50.  Bosstructuren tussen de Velpe en de 
Grote Gete 

7 50.3, 54.13, 54.15, 
55.4 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de landbouwgebieden rond de bosstructuren tussen 
Bunsbeek, Hoeleden, Ransberg en Oplinter (50.2) 

- het versterken van de bosstructuren tussen Velpe en Grote Gete, richtcijfers bosuitbreiding: Oudenbos-Groot 
Gasthuisbos-Rukenbos (54.13) 40 ha; 

- het versterken van de bosstructuren op de hellingen (54.15, 55.4) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

51.  Vallei van de Grote Gete van Tienen 
tot Budingen 

7 52.4, 53.4, 54.19, 
56.4, 58.3 

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie en het nader uitwerken van de verweving van 
landbouw, natuur, bos en waterberging in de vallei van de Grote Gete (52.4, 53.4, 54.19, 54.20, 56.4). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

52.  Vallei van de Gete van Dormaal tot 
Klein Vinne 

7 52.5, 53.4, 58.3 De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei (52.5, 53.4) en de verweving van 
landbouw en natuur in delen van de vallei. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 
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3.8 Deelruimte 8. Leemplateau van Droog Haspengouw 

0. Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving 

53.  Landbouwgebied van Willebringen, 
tussen de Velpevallei en de vallei van 
de Molenbeek-Mene ten zuiden van 
de N3 (HAG 21) 

8 60.1, 65.4 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de 
Velpevallei en de vallei van de Molenbeek-Mene ten zuiden van de N3 (60.1). 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van de differentiatie van (delen van) het 
agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor: 

- zone tussen Opvelp/Neervelp en Honsem/Willebringen 

- zone tussen Vertrijk en Willebringen (Grote Kouter) 

- zone tussen Willebringen en Hoksem 

54.  Landbouwgebied van Hoegaarden 
tussen de vallei van de Molenbeek-
Mene en de vallei van de Grote Gete 
ten zuiden van de N3 (HAG 22) 

8 60.2, 61.1, 61.2 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de 
vallei van de Molenbeek-Mene en de vallei van de Grote Gete Mene ten zuiden van de N3 (60.2). 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt voor: 

- de differentiatie van agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied voor landschappelijk en ecologisch 
waardevolle gebieden in de vallei van de Schoorbroekbeek en Nermbeek (61.1, 61.2). Deze gebieden worden 
toegevoegd aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de “Vallei van de Grote Gete en de Hoegaardse 
valleien”. 

- de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor: 

- zone tussen Meldert en Hoegaarden 

- zone tussen St.-Katrien-Houtem/Hoegaarden en Oorbeek/Tienen 

- zone tussen Kumtich en de vallei van de Mene 

55.  Landbouwgebied tussen de vallei van 
de Grote Gete en de vallei van de 
Kleine Gete ten zuiden van de N3 
(HAG 23) 

8 60.3 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de 
Velpevallei en de vallei van de Molenbeek-Mene ten zuiden van de N3 (60.3). 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt voor de differentiatie van (delen van) het agrarisch gebied 
als bouwvrij agrarisch gebied voor 

- zone rond Outgaarden en rond Goetsenhoven 

- zone tussen Hakendover en Eliksem/Ezemaal 

56.  Landbouwgebieden vallei Kleine Gete 
stroomopwaarts N3 (HAG 24) 

8 63.4 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwgebieden in de vallei van de 
Kleine Gete, aansluitend bij de herbevestigde gebieden in de regio Haspengouw-Voeren. 



OPERATIONEEL UITVOERINGSPROGRAMMA  19 juli 2007 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Hageland 19/77 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

57.  Vallei van de Velpe en zijbeken 
(Kleine Vondelbeek, Grote 
Vondelbeek en Vloetgracht, 
Kleinbeek)  

8 62.1, 63.1, 65.5,  Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei (62.1) en het nader uitwerken van 
de verweving van landbouw, natuur en bos in delen van de vallei (63.1) 

Opmaak RUP o.m. ter realisatie van de opties uit het ruilverkavelingsplannen Willebringen. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

58.  Vallei van de Kleine Gete 
stroomopwaarts N3 

8 63.4, 65.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging in de vallei (63.4) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor 
waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

59.  Vallei van de Molenbeek/Mene en 
zijbeken (Kleine Beek, Bosbeek, 
Fonteinbeek) 

8 62.2, 62.3, 63.2, 
64.1, 65.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei (62.2, 62.3) en het nader uitwerken 
van de verweving van landbouw, natuur en bos in delen van de vallei (63.2) 

- het versterken van de bosstructuur van het alluviaal bos (64.1) 

Opmaak RUP op korte termijn weinig meerwaarde t.o.v. bestaand RUP Hoegaardse valleien (RUP fase 1). Overige 
delen opstarten na afronden provinciaal planningsproces voor afbakening kleinstedelijk gebied Tienen. 

60.  Vallei van de Grote Gete en 
Hoegaardse valleien 
(Schoorbroekbeek, Nermbeek) 

8 61.1, 61.2, 62.4, 
65.1, 65.3, 63.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de valleien (62.4) en het nader uitwerken 
van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei (63.3) 

Opmaak RUP op korte termijn weinig meerwaarde t.o.v. bestaand RUP Hoegaardse valleien (RUP fase 1). Overige 
delen opstarten na afronden provinciaal planningsproces voor afbakening kleinstedelijk gebied Tienen. 
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4 Bijlage - Verwerking adviezen eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur 
De verwerking van de adviezen van gemeenten, provincies en belangengroepen over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en het programma voor uitvoering van 
juni 2006 is in bijlage bij dit operationeel uitvoeringsprogramma toegevoegd. 

Het eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en het programma voor uitvoering werd voor advies voorgelegd aan gemeenten, provincies en belangen groepen in juni 2006. 
Adviezen konden ingediend worden tot 1 november 2006. 

Volgende actoren brachten een schriftelijk advies uit: 

- Provincies Vlaams-Brabant en Limburg 

- Gemeenten Zoutleeuw, Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem, Rotselaar, Lubbeek, Linter, Leuven, Herk-De-Stad, Geetbets, Diest, Bierbeek, Beringen, Bekkevoort en  
Begijnendijk. 

- Watering Van Schakkebroek en Terbermen, Watering Het Velpedal, Watering De Molenbeek, Vlaamse Sportfederatie, Toerisme Vlaanderen, Steunpunt Toerisme en 
Recreatie, Natuurpunt Oost-Brabant, Natuurbeschermingsactie Limburg VZW, Intercommunale Waterbedeling in Vlaams-Brabant, Boerenbond Limburg, Boerenbond 
Leuven en Bedrijfsgilde Boerenbond Tielt-Winge. 

Terminologie: 

- “aandachtspunt”: punt dat inhoudelijk in de lijn ligt van de beleidsdoelstelling of concepten, waarmee in principe akkoord gegaan kan worden en dat verder opgenomen en 
afgewogen of geconcretiseerd zal worden indien er een planningsinitiatief wordt opgezet. 

- “discussiepunt”: punt dat inhoudelijk niet in de lijn ligt van de beleidsdoelstellingen of concepten of waarover fundamentele discussie bestaat tussen verschillende 
actoren; zal het voorwerp van verder overleg en discussie zijn indien er een planningsinitiatief wordt opgezet. 

4.1 Opmerkingen bij de plannings- en afbakeningsmethodiek 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

1.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het is te betreuren dat er in dit uitvoeringsprogramma geen prioriteiten worden 
aangeduid, waardoor een fasering en afstemming met de mogelijke acties op 
provincieaal niveau niet mogelijk is. 

Voorliggend operationeel uitvoeringsprogramma bevat de fasering en 
prioriteitsstelling en is opgemaakt op basis van de verwerking van de adviezen 
over de gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma. 

2.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het blijft na dit proces heel onduidelijk wat als VEN en IVON zal worden 
aangeduid. In de visie staat soms wel vermeld dat ‘delen onderdeel uitmaken 
van het Vlaams Ecologisch Netwerk’ of dat ‘delen kunnen worden aangeduid als 
natuurverwevingsgebied’. Bij de mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau is 
de actie vaag geformuleerd als ‘het versterken van natuurwaarden of 
bosstructuren’. De verdere concrete afbakening van VEN en IVON blijft 
achterwege terwijl de verschillende agrarische gebieden op de gewestplannen 
verder bevestigd worden in de ‘mogelijke uitvoeringsacties’. Na de afwerking van 
de gewenste ruimtelijke structuur, zal er dus nog altijd verwarring bestaan hoe 
en wanneer de ruimtelijke concepten vertaald zullen worden naar VEN en IVON. 
Dit stelt tevens problemen naar de provinciale en gemeentelijke taakstellingen 
rond de afbakening van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur 

In de ruimtelijke visie is op niveau van de ruimtelijke concepten en daarbij 
geselecteerde gebieden duidelijk aangegeven voor welke gebieden een 
hoofdfunctie natuur vooropgesteld wordt en afbakening als onderdeel van het 
VEN aan de orde kan zijn, dan wel de functies landbouw, natuur en bos eerder 
verweven voorkomen en het differentiëren van gebieden als 
natuurverwevingsgebieden aan de orde zal zijn. 

De concrete afbakening en vertaling naar een gedetailleerd bestemmingsplan is 
echter het voorwerp van het verder detailonderzoek en overleg bij de opmaak 
van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die op basis van de principes 
uit de ruimtelijke visie verder uitgewerkt moeten worden. 

Indien de provincie RUP’s wil maken voor natuurverbindingsgebieden en 
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van bovenlokaal en lokaal belang. ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang, kan dat vandaag perfect op 
basis van de selecties in het provinciaal structuurplan. Daar is geen enkele 
onduidelijkheid over. 

3.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Meer duidelijkheid is gewenst over de interpretatie van de tabel van de 
uitvoeringsacties met betrekking tot de relevante ruimtelijke concepten. Zo 
worden bijvoorbeeld bij actie 5 drie relevante ruimtelijke concepten vermeld 
(15.1, 27.1, 27.2), terwijl bij de actie enkel wordt verwezen naar één ruimtelijk 
concept (15.1). 

Bij de beschrijving van de “actie” wordt enkel het belangrijkste of meest relevante 
ruimtelijk concept aangehaald. Het is niet de bedoeling hier de volledige 
ruimtelijke visie te herhalen, daarvoor wordt verwezen naar de tekst. Voor de 
duidelijkheid wordt onder “relevante ruimtelijke concepten” nog eens expliciet 
verwezen naar alle concepten uit de visie de van belang kunnen zijn bij het 
uitwerken van de actie. 

4.  Provincie Limburg Hetgeen niet uit voorliggende nota resulteert zijn de échte probleemgebieden 
van het buitengebied waarbij een planologische ruil doorgevoerd moet worden 
tussen agrarische gebieden met hoge natuurwaarde en groengebieden in 
landbouwgebruik.  

De planningsopdracht uit het RSV kan niet herleid worden tot ‘een planologische 
ruil’. Planologische ruil kan in de uitvoeringsfase op detailniveau bij de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan een oplossing zijn voor zeer specifieke 
knelpunten. Planologische ruil is geen ruimtelijk concept. De visievorming 
vertrekt vanuit de ruimtelijke principes en concepten van het RSV. 

5.  Provincie Limburg Natuurrijke historische landbouwgebieden (landbouwgronden die al van voor de 
opmaak van het gewestplan in gebruik waren door beroepslandbouw) in of bij 
grote aaneengesloten landbouwgebieden van provinciaal belang en die in 
gebruik zijn door grondgebonden beroepslandbouw, moeten niet worden 
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, maar worden best geselecteerd 
als natuurverwevingsgebieden. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. Het bestaand landbouwgebruik is een 
belangrijk element in de afweging, doch zal geëvalueerd moeten worden binnen 
z’n ruimtelijke context. 

6.  Provincie Limburg Algemeen kan de Afdeling Milieu en Natuur de voorgestelde gewenste ruimtelijk 
structuur en het programma voor uitvoering in belangrijke mate onderschrijven.  

/ 

7.  Provincie Limburg Zonder bijkomende (ruimtelijke) voorwaarden vervaagt het hiërarchisch verschil 
tussen natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingen, een verschil dat 
bijvoorbeeld in het RSV wel degelijk gemaakt wordt. Daarin wordt immers 
aangegeven dat in natuurverwevingsgebieden de functies landbouw, bos en 
natuur nevengeschikt zijn en alle andere functies ondergeschikt. In 
natuurverbindingsgebieden daarentegen is de natuurfunctie ondergeschikt aan 
de andere functies. De concrete vertaling van dit verschil laten afhangen van de 
goodwill van de diverse (mede-)opstellers van eventuele RUP’s lijkt in een tijd 
waar de open ruimte meer dan ooit onder druk van exploitatie staat, niet 
aangewezen. Een onderscheid zoals dat bij de gewestplannen werd gemaakt 
door de overdruk ‘agrarisch gebied met ecologische waarde’ lijkt haalbaar, 
werkbaar en aangewezen. 
Om te vermijden dat het vormelijk opwaarderen van het concept 
‘natuurverwevnig’ zou leiden tot een degradatie van ‘natuurverbinding’, wordt 
gevraagd om de in het RSPL geselecteerde zoekzones voor natuurverbindingen 
ook expliciet in de gewenste ruimtelijke structuur en als aanduiding op het 
kaartmateriaal op te nemen. 

De doelstellingen van het natuurdecreet m.b.t. het VEN en IVON worden niet in 
vraag gesteld. 

De provinciale bevoegdheid voor de afbakening van de 
natuurverbindingsgebieden wordt niet in vraag gesteld. In dit planningsproces 
wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor de provincies om de invulling op 
terrein verder aan te vullen bv. door het aanduiden van 
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van lokaal en 
bovenlokaal belang. 

8.  Provincie Limburg Er wordt opgemerkt dat bij de opmaak van gewestelijke RUP’s landbouw 
evenwaardig benaderd moet worden als de andere functies. Dit houdt in dat men 
kennis neemt van de landbouwbedrijvigheid als voornaamste ruimtelijk drager en 
dat ook hier versterkende maatregelen kunnen genomen worden. Thans wordt 
uitgegaan van verweving van landbouw met natuur en bos en versterking van 
natuurwaarden. 

Niet akkoord. De ruimtelijke visie wordt uitgewerkt binnen de uitgangspunten en 
principes vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het aanduiden 
van bijkomende natuur- en bosgebieden, het differentiëren van een deel van de 
agrarische gebieden als natuurverwevingsgebieden zijn daarbij, naast de 
afbakening van het agrarisch gebied, belangrijke planningsopdrachten waar dit 
planningsproces een invulling aan moet geven. 
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9.  Provincie Limburg Binnen het afbakeningsproces voor landbouw- en bosgebieden moet rekening 
gehouden worden met de eventuele zonevreemde economische (=industriële) 
activiteiten die gelegen zijn binnen ofwel de afbakeningsperimeter ofwel de 
invloedzoen van de afbakeningsgebieden. De waardevermindering van het 
onroerend goed kan ernstig zijn of de leefbaarheid van de bestaande 
bedrijfsvoering kan ernstig in het gedrang komen (vb. ernstige beperkingen van 
activiteit). Dit moet alleszins beperkt worden of er moeten oplossingen voor 
gedupeerden aangereikt worden. 
Er moet ook voldoende ruimte en mogelijkheden blijven in het buitengebied om 
een flankeren beleid te kunnen (blijven) voeren ten aanzien van de 
plattelandseconomie (niet landbouwgebonden). 
Wanneer bedrijven zich moeten herlokaliseren, moet verzekerd worden dat 
voldoende ruimte binnen de gemeente beschikbaar is. 
Er moet voldoende aandacht gaan naar de differentiatie van de activiteit van 
oorspronkelijk (para-)agrarische bedrijven. Bepaalde vergunningsmogelijkheden 
moeten voorzien worden zodat ze ter plaatse in landbouwgebied kunnen blijven. 
Eenzelfde probleem stelt zich voor de bedrijven die bijvoorbeeld 
landbouwloonwerk, waarbij bepaalde functiewijzigingen vergund moeten kunnen 
worden. 

Planningsinitiatieven voor lokale bedrijventerreinen in het buitengebied kunnen 
genomen worden op basis van opties in gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen. 

Mogelijke functiewijzigingen in agrarische gebieden zijn bepaald in een 
uitvoeringsbesluit en zijn voorzien in typestedenbouwkundige voorschriften voor 
agrarische gebieden. 

10.  Provincie Limburg Er moet rekening gehouden worden met decreten uit andere sectoren, wat 
betreft ontginningsgebieden, die veelal gelegen zijn in het buitengebied. Zo zijn 
er het zanddecreet en het grinddecreet. Er moet ook rekening gehouden worden 
met de noden van de ontginningsgebieden zal een van de openruimtefuncties en 
–activiteiten. Eventuele beperkende maatregelen ingevolge de afbakening 
mogen pas van toepassing zijn op de actieve ontginningsgebieden op het 
ogenblik dat de nabestemming gerealiseerd is. 

Plannen in uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet hebben eigen 
decretaal vastgelegd plannings- en goedkeuringstraject waarop binnen dit 
proces niet op vooruitgelopen wordt. Het grinddecreet is niet relevant voor het 
Hageland. Het Zanddecreet bestaat niet. 

11. j
e

Provincie Limburg Infrastructuren moeten gevrijwaard worden tijdens de afbakening van het 
buitengebied m.n. belangrijke wegen, reservatiestroken, waterweginfrastructuur, 
spoorwegen,… De afbakening mag niet zonder afweging deze infrastructuren 
hypothekeren. 

Het bestaan en behoud van infrastructuren worden in dit planningsproces niet in 
vraag gesteld. 

12.  Provincie Limburg Bij de tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de gebieden. Sommige worden zuiver herbevestigd (Hulst), 
andere worden herbevestigd met mogelijkheid van een gewestelijk 
uitvoeringsplan (Loksbergen). Onder deze rubriek mogen enkel de zuiver te 
herbevestigen gebieden ondergebracht worden. De herbevestiging met RUP 
moet naar de volgende rubriek overgeheveld worden. 

De Vlaamse Regering heeft bij de herbevestiging van agrarische gebieden in 
andere buitengebiedregio’s reeds beslist dat voor een aantal van deze gebieden 
nog een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan i.f.v. de differentiatie van het 
agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied opgemaakt moet worden.  

13.  Provincie Limburg Bij de herbevestiging van agrarische gebieden samen met de opmaak van een 
RUP (vb. vallei Winterbeek) moet uitgegaan worden van een goede analyse van 
de agrarische situatie. Enkel dan kan er een evenwichtige afbakening gebeuren. 
Het thans voorliggende concept is niet in evenwicht, men gaat alleen uit van de 
versterking van natuurwaarden. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

14.  Stad Herk-De-Stad Inhoudelijke of cartografische verfijningen zijn nog niet opgenomen. De Gecoro 
blijft dan ook bij zijn standpunt van 5 september 2005: “Met de algemene 
principes is men het eens. Van belang is echter welke principes waar worden 
toegepast en dat is in de verkenningsnota en de cartografische weergave niet 
steeds duidelijk. Voor een grondig advies wordt daarom de concrete inhoudelijke 

De algemene principes of beleidsdoelstellingen werden voor elke deelruimte 
vertaald in een visie, weergegeven d.m.v. ruimtelijke concepten en een 
structuurschets. Een exacte begrenzing van de verschillende bestemmingen zal 
bepaald worden bij het uitwerken van concrete afbakeningsvoorstellen. Deze 
afbakeningsvoorstellen zijn het voorwerp van verder overleg. 
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invulling en cartografische afbakening afgewacht.” 

De gemeentelijke landbouwraad merkt op dat de ruimtelijke visie van het 
Hageland vaag en algemeen is. 

Er wordt gesteld dat het conflict tussen natuur en landbouw vermeden moet 
worden. 

15.  Boerenbond Limburg De afbakeningslijnen van de voorgestelde te herbevestigen landbouwgebieden 
zijn vaak vrij onlogisch getrokken. Zo wordt heel wat landbouwoppervlakte (in 
huidige landbouwbestemming) niet mee opgenomen in gebied waartoe het 
volgens bestemming en overdruk duidelijk bij hoort. Advies: in de gebieden die 
voorgesteld worden als te herbevestigen landbouwgebied de afbakeningslijnen 
trekken op de grens met een andere bestemming. 

16.  Boerenbond Limburg De sector merkt dat bij de afbakening van de te herbevestigen agrarische 
structuur angstvallig afstand wordt bewaard ten opzichte van beken. Zelden of 
nooit wordt herbevestigd tot tegen de beek. Dit is fout. Bij beken die doorheen 
agrarisch gebied lopen moet de gewestplanbestemming van het omliggende 
gebied een harde randvoorwaarde zijn. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

17.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Bij bosuitbreiding, uitbreiding van natuur, aanduiding van 
natuurverwevingsgebied wordt er in het huidige document gebruik gemaakt van 
vage structuurschetsen en vage omschrijvingen. Met een beetje geluk wordt er 
nog een doelstelling geformuleerd (bvb realiseren van 6 ha bosuitbreiding) maar 
dan nog is het in de verste verte niet duidelijk om welke percelen het gaat. We 
dringen er dus op aan dat op het ogenblik dat er duidelijker kaarmateriaal ter 
beschikking komt er nog voldoende inspraak moet komen van alle betrokken 
actoren. 

De afbakening tot op perceelsniveau gebeurt pas bij de uitwerking van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn het 
voorwerp van verder overleg. 

18.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Wanneer voor een gebied de visie ‘behoud en versterking grasland’ aangegeven 
wordt, dan dient dit zich –gezien de huidige regelgeving- noodgedwongen te 
vertalen in ‘opname in de natuurlijke structuur’ (mogelijk VEN, eventueel als 
verwevingsgebied). Naast de kwantitatieve optie dient immers ook een 
kwalitatieve doelstelling toegevoegd: vb. afstemming op overstromingsfunctie, 
hoge grondwaterstanden, combinatie met dicht netwerk van elementen met 
‘klein water (sloten, poelen, plassen).  

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

19.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Wat de regelgeving m.b.t. differentiatie van teelten betreft, wordt geadviseerd om 
onder punt 1 de zin ‘een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van 
teelten is niet nodig’ minstens te nuanceren m.b.t. het scheuren van graslanden, 
het landbouwgebruik in valleigebieden (om intensieve akkerteelt of fruitteelt ‘af te 
stemmen op de fysische structuur cfr. Het RSV) alsook om de omschakeling 
naar hobbylandbouw (paardenhouderij,…) te kunnen sturen. De mogelijkheid tot 
het opleggen van deze voorwaarden wordt in deze nota best opgenomen, zodat 
hier achteraf ook concreet kan worden naar verwezen bij de uitwerking van 
specifieke ruimtelijke concepten waarbij de aard van het agrarisch grondgebruik 
in sterke mate bepalend is voor betreffend concept. 

Het is een expliciet uitgangspunt dat binnen de ruimtelijke ordening niet 
gedifferentieerd wordt in functie van teelten (RSV, toelichting bij decreet RO). 
Behoud van graslanden wordt geregeld via sectorale regelgevingen. Binnen 
natuurverwevingsgebieden kan slechts een stimulerend beleid op vrijwillige basis 
gevoerd worden in functie van het behoud of de ontwikkeling van bepaalde 
natuurwaarden. De op te maken natuurrichtplannen moeten dit nader uitwerken. 

20.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Het principe van ontsnippering en afstemming op de fysische structuur dient 
volgens de doelstellingen van het VEN vertaald naar de gebieden waar nog een 
samenhang mogelijk is. Dus de gebieden van het VEN dienen zo veel mogelijk 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 



OPERATIONEEL UITVOERINGSPROGRAMMA  19 juli 2007 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Hageland 24/77 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

een ‘weerbaar’ geheel te vormen waar verstorende, vervuilende, verdrogende… 
effecten kunnen door gebufferd worden. In dit verband is ook het bijkomend 
aanduiden van bouwvrije agrarische gebieden in verschillende deelruimtes een 
absoluut minimum. Als gevolg de bepalingen in het Natuurrapport 2005 (p. 334)  
stellen wij voor de meeste valleigebieden met vernoemde bijzondere 
natuurwaarden de opname in het VEN voor. 

21.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Landbouwgebieden met –volgens de nota- belangrijke landschappelijke- en 
natuurwaarden zouden niet in aanmerking mogen komen voor onmiddellijke 
herbevestiging als agrarisch gebied. Een aantal van deze gebieden (zie verder) 
worden voorgesteld om (deels) op te nemen als verwevingsgebied of bijkomend 
VEN. Dit is een prioritair punt uit het advies van de vereniging. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

22.  Vlaamse Sportfederatie Momenteel bestaan er noch in Oost-Vlaanderen, noch in West-Vlaanderen 
terreinen waar aan zweefvliegen en hang- en paraglyding kan worden gedaan, 
zodat de sector geen specifieke opmerkingen heeft voor de regio Hageland. Ook 
in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen zijn de bruikbare 
terreinen schaars, zodat ook de luchtsport garanties moeten krijgen dat de 
huidige gebruikers daadwerkelijk worden betrokken bij de verschillende 
ruimtelijke afwegingen. Gezien de beperkte beschikbare open ruimte in 
Vlaanderen is het aangewezen om ook voor de schietterreinen te streven naar 
een multifunctionele invulling. Deze multifunctionaliteit zou kunnen bestaan uit 
een combinatie van kleischieten en een andere sport of uit een combinatie van 
de verschillende schietdisciplines op één terrein. Het kleischieten wordt heden 
op een natuurvriendelijke manier beoefend, zodat in de toekomst de 
ingebruikname van nieuwe terreinen in het licht van het recreatief medegebruik 
zeker mogelijk moet zijn in het Hageland. 

Specifieke (provinciale of gemeentelijke) planningsinitiatieven voor 
(hoogdynamische) toeristisch-recreatieve activiteiten kunnen ontwikkeld worden 
binnen de uitgangspunten die hierover bepaald zijn in het RSV.  

4.2 Opmerkingen bij inspraak- en overlegproces 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

23.  Stad Leuven De stad betwist dat er op behoorlijke wijze inspraak werd georganiseerd rond de 
gebieden die in aanmerking komen voor tussentijdse herbevestiging. Er zijn al 
gebieden voorgelegd aan de Vlaamse Regering die in de vorige fase nog 
omschreven werden als verder te onderzoeken. Met de stad Leuven werd 
hierover geen verder overleg gepleegd. Er kan ook niet gesproken worden van 
consensusgebieden. Omdat de voorliggende documenten geen gedetailleerde 
informatie geven, kan de stad niet eens inschatten welke beslissingen nu 
effectief door de administratie aan de regering werden voorgesteld. 

Alle adviezen over het voorstel van te herbevestigen agrarische gebieden 
werden verwerkt en het voorstel is op basis van deze opmerkingen aangepast.  

24.  Stad Leuven De stad wil nogmaals opmerken dat zij onmogelijk een zinvol advies kan geven 
over deze voorstellen zolang niet duidelijk is welke voorwaarden het gewest wil 
hanteren bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven. Deze 
eindvisie legt een negatieve afbakening van het stedelijk gebied aan de éne zijde 
van Leuven vast, zonder dat de stad weet welke de consequenties zijn voor de 
andere kant van Leuven. 

De stad betreurt daarom dat er omtrent het stedelijk afbakeningsproces, 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. Voor de relatie met de afbakening van 
de stedelijke gebieden wordt verwezen naar het antwoord op vragen van de 
provincie Vlaams-Brabant over hetzelfde thema. 
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ondanks de beloften, geen initiatieven zijn genomen tot overleg met de lokale 
besturen. Zij dringt daarom aan op spoedig overleg met de verantwoordelijke 
Vlaamse administratie. De stad wenst erop aan te dringen dat zeker de verdere 
planningsprocessen die worden voorgesteld in het uitvoeringsprogramma, niet 
zullen vooruitlopen op het stedelijk afbakeningsproces. De stad heeft reeds 
opgemerkt dat, zolang er geen beslissingen zijn genomen in de verdeling van de 
verschillende pakketten van de stedelijke taakstellingen (bedrijventerrein, 
wonen) over verschillende stedelijke gebieden en over verschillende stedelijke 
kernen, niet kan worden ingeschat of de afbakening van het buitengebied rond 
Aarschot, Diest, Tienen en een aantal buurgemeenten van Leuven al dan niet 
problematisch zouden zijn. 

25.  Stad Leuven Zonder dat hierover verder overleg werd gepleegd met de stad, suggereert het 
nu voorliggend eindvoorstel dat een aantal discussiegebieden toch al bij de 
Vlaamse Regering zouden voorliggen voor herbevestiging van de agrarische 
structuur. Het gaat om gebieden in de Lemingvallei, op de Chartreuzenberg en 
rond Boven-Lo. Met betrekking tot de eerste twee ziet de stad niet dadelijk 
problemen. Rond Boven-Lo zijn er een aantal bossen en parken deels gelegen 
zijn in agrarische gewestplanbestemming, die de stad op termijn wil 
herbestemmen naar een bestemming waar natuur minstens als nevenfunctie 
wordt beschouwd. In zoverre deze zones inbegrepen zouden zijn in het 
programma voor tussentijdse herbevestigen, kan de stad hiermee niet akkoord 
gaan. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Enkel die delen waar het gewestplan een accurate weergave is van de gewenste 
agrarische structuur zijn opgenomen in het voorstel van te herbevestigen 
gebieden. Gebieden waar bestemmingswijzigingen nog aan de orde kunnen zijn 
(bv. voor bossen en parken in agrarisch gebied) zijn in principe niet in het 
voorstel opgenomen. 

26.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De provincie apprecieert de wijze waarop de Vlaamse Overheid dit moeilijke 
afbakeningsproces is ingegaan en de vrij grote bereidheid tot het betrekken van 
de gemeentelijke en provinciale beleidsniveaus. 

/ 

27.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het kaartmateriaal is zeer onduidelijk en moeilijk leesbaar. Een aantal symbolen 
zijn sterk gelijkend. Zo wordt bijvoorbeeld op kaartreeks 3 het symbool voor 
‘behoud en versterking van bosstructuren’ ook gebruikt voor het concept ‘behoud 
en versterking van natuurwaarden op getuigenheuvels’, maar dan in combinatie 
met een ander symbool. Aangezien er op de kaarten de verschillende gebieden 
elkaar regelmatig overlappen is een eenduidige lezing van de kaarten moeilijk, 
zo niet onmogelijk. Indien zelfs voor geoefende kaartlezers deze kaartsymboliek 
moeilijk leesbaar is, hoe kunnen dan mindere experten een duidelijk zicht krijgen 
op de visie verwoord in deze nota? De provincie dringt er dan ook op aan dat de 
kaarten duidelijk en eenduidig aangeven welke opties naar voren worden 
gebracht. 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. 

Er is een aanzienlijke inspanning geleverd om de kaartlegendes duidelijker te 
maken, meer referentie-elementen zoals bebouwing en infrastructuren aan te 
brengen en de deelconcepten meer gedetailleerd in te tekenen t.o.v. de 
verkenningsnota. 

Ieder conceptelement dat op de structuurschetsen is aangegeven, is 
genummerd op de kaart en benoemd in de tekst. In de tekst bij het betreffende 
conceptelement is omschreven welke de beleidsopties binnen het gebied zijn.  

28.  Boerenbond Leuven In de loop van het afbakeningsproces is het erg moeilijk te achterhalen welke 
bemerkingen aanvaard werden en welke niet en wat de reden hiervan is. In het 
“programma voor uitvoering en overleg” bevond zich als bijlage de verwerking 
van de adviezen van de verkenningsnota. Heel wat bemerkingen werden 
doorverwezen naar verder bilateraal overleg of werden beschouwd als 
elementen voor verder onderzoek en overleg. 

Alle schriftelijke adviezen zijn systematisch in tabellen verwerkt en beantwoord. 
Bij de verwerking van de adviezen van de actoren werd steeds vermeld wat de 
motivering was om met een bepaalde opmerking wel of geen rekening te 
houden. 

29.  Boerenbond Leuven In het nieuwe document rond de “gewenste ruimtelijke structuur” is het helemaal 
onduidelijk welke aanpassingen er gebeurd zijn t.o.v. de vorige kaarten met 

De concepten en structuurschetsen zijn grondig herwerkt op basis van de 
schriftelijke opmerkingen op de verkenningsnota en de standpunten ingenomen 
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consensus- en discussiegebieden. 

Het was veel duidelijker geweest indien men dezelfde indeling in 
programmagebieden had aangehouden en telkens had aangegeven welke 
wijzigingen er gebeurd waren en welke uitvoeringsacties opgenomen zijn. 

door de verschillende actoren tijdens het overleg. 

Het voorstel gewenste ruimtelijke structuur is een nieuw voorstel vanuit het 
administratieoverschrijdend projectteam en een volledig ander document dan de 
verkenningsnota. Het is daarom niet mogelijk een document te maken dat iedere 
wijziging in detail aangeeft. 

30.  Boerenbond Leuven We willen er nogmaals op wijzen dat het huidige voorliggende document niet 
veel duidelijkheid verschaft over wat er nu concreet in de Getevallei gaat 
gebeuren. Op het ogenblik dat deze plannen concreet uitgewerkt worden moet 
er nog voldoende overleg voorzien worden met de verschillende sectoren. 

De gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen zullen voorwerp zijn van verder 
overleg. 

31.  Provincie Limburg Tijdens de overlegrondes werden er geen duidelijke kaarten gepresenteerd, 
terwijl deze wel in het bezit waren van het projectteam. Dit bracht verwarring en 
ontevredenheid teweeg bij de betrokkenen en maakte het tevens niet mogelijk 
om gefundeerde uitspraken te doen over bepaalde gebieden. 

Niet correct. De kaarten die het voorwerp van het overleg vormden waren de 
structuurschetsen die in de verkenningsnota opgenomen waren en voor 
iedereen beschikbaar waren. Er zijn voor iedere overleg bovendien bijkomende 
uittreksels uit stafkaarten voor de gebieden die op de agenda stonden verdeeld. 
Kaarten met een vertaling van deze structuurschetsen naar concretere 
afbakening zijn in deze fase van het afbakeningsproces niet gemaakt en dus ook 
niet beschikbaar. Er is vanuit gegaan dat betrokken actoren in principe vrij 
beschikken over basismateriaal zoals topografische kaarten of gewestplan. 

Verschillende deelnemers aan het overleg hebben eigen werkkaarten 
meegebracht, dit waren niet de kaarten die het voorwerp van discussie vormden 
en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het departement RWO.  

32.  Provincie Limburg Er wordt gepleit voor het structureel inbouwen van expliciete aandacht voor 
spelende kinderen, jongeren en jeugdwerk en voor jeugdlokalen, 
jeugdverblijfcentra en jeugdkampeerterreinen. Jeugdrecreatie in bos, natuur en 
landbouw is van groot maatschappelijk belang. De jeugdsector moet als aparte 
doelgroep behandeld en betrokken worden. 

Recreatief medegebruik is als algemeen uitgangspunt ingeschreven in de 
beleidsdoelstelling. 

33.  Provincie Limburg Er werd met enkele opmerkingen uit ons eerdere advies geen rekening 
gehouden o.a. om holle wegen expliciet als te beschermen lijnvormige structuren 
in de visietekst op te nemen. 

Behoud en herstel van landschappelijke en ecologische waardevolle structuren, 
waaronder holle wegen, is expliciet opgenomen in de beleidsdoelstellingen. 

4.3 Opmerkingen bij bestaande regelgeving, beleidsplannen of andere planningsprocessen 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

34.  Watering ‘Het Velpedal’ Wie betaalt de waardevermindering van gronden of bedrijven die getroffen 
worden door ongunstige aanpassingen? 

Voor gebieden die in VEN worden opgenomen, is er een schaderegeling 
opgenomen in het natuurdecreet. Ook in het decreet integraal waterbeleid zijn 
schaderegelingen voorzien. 

35.  Stad Diest De stad drukt nogmaals haar bezorgdheid uit m.b.t. de verschillende ruimtelijke 
planningsprocessen welke momenteel op het rondgebied van de stad gelijktijdig 
lopen. Het betreft: 

- de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos 

Bij het voorstel voor herbevestiging van de agrarische gebieden en de verdere 
afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden is voldoende marge 
gelaten voor de afbakening van de (klein)stedelijke gebieden op basis van de 
door de stad aangereikte elementen. 
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- het ontwerp-GRS Diest 

- het afbakeningsproces kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen 

- voorbereiding van de RUP’s voor de uitbreiding van het regionaal 
bedrijventerrein Diest-Webbekom en van de bedrijvenzone 
Leuvensesteenweg, deel 2. 

Er wordt gevraagd de plannen op elkaar af te stemmen. Het verzoek om bij het 
eindvoorstel en het uitvoeringsprogramma voldoende marge en 
bewegingsruimte te voorzien voor de andere planningsprocessen, zoals reeds 
hoger vermeld. 

36.  Gemeente Zoutleeuw Maatregelen of beperkingen op grondgebruik, getroffen ten gunste van natuur, 
bos en water, voor de landbouwgronden die toebehoren aan of in gebruik zijn 
door bestaande land- en tuinbouwbedrijven (gesitueerd in of bij deze gebieden), 
zijn van die aard dat het voortbestaan van deze bedrijven onder geen beding in 
gedrag wordt gebracht. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

37.  Gemeente Zoutleeuw Medegebruik voor zachte recreatie (voor wandelaars, fietsers, ruiters) en de 
vraag van de hiervoor benodigde infrastructuur (vnl. paden) is toegelaten in alle 
gebieden/bestemmingen. 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

38.  Gemeente Zoutleeuw Geen verdere beperking opleggen aan zonevreemde gebouwen en toelaten van 
meer complementaire functies in gedesaffecteerde landbouwgebouwen/hoeves. 

Uitgangspunten van de geldende regelingen in decreet en uitvoeringsbesluit 
worden niet in vraag gesteld. De typestedenbouwkundige voorschriften die in 
gewestelijke RUP’s gehanteerd zullen worden, vertrekken van dezelfde 
uitgangspunten, doch kunnen gebiedsgericht nader verfijnd worden. 

Gemeenten kunnen op basis van de opties in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan ook zelf planningsinitiatieven nemen voor de differentiatie van het 
agrarisch gebied in functie van de bebouwingsmogelijkheden. 

39.  Stad Leuven Aangezien de procedure van herbevestiging dezelfde gevolgen heeft als de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stellen wij ons de vraag in 
hoeverre deze procedure zonder openbaar onderzoek wel wettig is. 

Niet correct. De herbevestiging van de agrarische gebieden is een 
beleidsbeslissing, welke niets verandert aan de bestaande plannen van aanleg 
die hun rechtskracht onverminderd behouden. Een bestaand plan van aanleg 
blijft van kracht tot het vervangen wordt door een ander plan. 

40.  Provincie Vlaams-
Brabant 

In de nota wordt aangegeven dat ‘Om beschermingsgebieden voor grond- en 
oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren wordt een 
ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd’. Vraag is of de aanduiding als 
natuurverwevingsgebied de kwetsbare infiltratiegebieden wel afdoende kunnen 
beschermen, aangezien in verwevingsgebieden enkel op basis van vrijwilligheid 
acties ondernomen kunnen worden. Het is niet duidelijk of er nog voldoende 
beleidsmarge is opengelaten om de resultaten vanuit de processen in het kader 
van het decreet integraal waterbeheer te laten doorwerking het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Zo worden in het programma voor uitvoering voor heel wat 
gebieden de agrarische bestemming op de gewestplannen bevestigd, waardoor 
de mogelijkheid voor eventuele omzettingen naar andere bestemmingen of voor 
het opnemen van specifieke bestemmingsvoorschriften in functie van de 
resultaten vanuit het integraal waterbeheer sterk beperkt worden. Meer 
duidelijkheid rond de doorwerking van de verschillende processen vanuit 

Doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid zijn als algemene uitgangspunten 
opgenomen in de beleidsdoelstellingen en deelconcepten voor de beek- en 
riviervalleien.  

In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid zullen de verschillende 
bekkenbeheersplannen een eigen decretale goedkeuringsprocedure moeten 
doorlopen. Indien uit een bekkenbeheersplan blijkt dat er specifieke acties, bv. 
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om de bestemming te 
wijzigen i.f.v. integraal waterbeheer, nodig zijn, kan dat ook nog binnen de 
herbevestigde agrarische gebieden (zie omzendbrief RO/2005/01 hierover). 
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integraal waterbeheer is gewenst en meer specifiek rond de kwetsbare 
infiltratiegebieden. 

41.  Boerenbond Limburg Men dient rekening te houden met het landbouwgebruik, de gebieden die 
opgenomen werden in het provinciaal structuurplan Limburg als 
landbouwgebieden van minstens provinciaal belang, de aanwezige 
landbouwbedrijven en deze elementen op te nemen als inhoudelijke elementen 
en elementen voor verder overleg. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

42.  Boerenbond Limburg Er dient rekening gehouden te worden met de opgemaakte gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen (oa het grsp van Halen). 

De suggesties die vanuit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen naar de 
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 
geformuleerd worden, worden binnen dit planningsproces verder afgewogen. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

43.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Zolang er geen degelijke planschaderegeling is voor omzetting van agrarische 
bestemmingen naar groene bestemmingen kan Boerenbond enkel akkoord gaan 
met bosuitbreidingen en uitbreidingen van natuur voor zover ze zich situeren in 
die gebieden die momenteel verlaten zijn door actieve landbouwers (principe van 
planologische ruil). 

Voor gebieden die in VEN worden opgenomen, is er een schaderegeling 
opgenomen in het natuurdecreet. 

Behoud van de bestaande landbouwactiviteiten is een belangrijk uitgangspunt, 
maar ook de ruimtelijke context is sturend. In de beleidsdoelstelling is 
opgenomen dat bij bosuitbreiding rekening gehouden wordt met het bestaande 
landgebruik, de cultuurhistorische context en het fysisch systeem.  

44.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

In het document worden regelmatig voorstellen gedaan om agrarisch gebieden 
aan te duiden als natuurverwevingsgebied. Vanuit Boerenbond kunnen we enkel 
akkoord gaan met verwevingsgebieden indien aan alle volgende voorwaarden is 
voldaan: 

- Enkel stimulerende maatregelen kunnen genomen worden 
- Enkel marginale landbouwgronden, met een lage landbouwkundige waarde, 

kunnen in aanmerking komen 
- De bestaande regelgeving blijft ongewijzigd van kracht: er komen geen 

nieuwe beperkingen bij. Vrijheid van teeltkeuze blijft gegarandeerd. 
- Aanleg en onderhoud van natuur en /of landschap kan enkel op vrijwillige 

basis, gestimuleerd via beheersovereenkomsten met bijhorende 
volwaardige compenserende vergoedingen. Omkeerbaarheid en 
planologische zekerheid worden gegarandeerd. 

- Noch verdrogings- noch vernattingsmaatregelen zijn aanvaardbaar. De 
bestaande vochttoestand blijft behouden. 

- Aankoop, onteigening of recht van voorkoop door de overheid voor 
natuurdoeleinde zijn uitgesloten in het agrarische gebied en in het 
natuurverwevingsgebied? 

Uit het bilaterale overleg werd duidelijk dat vanuit natuurhoek een hele andere 
invulling gegeven wordt aan de natuurverwevingsgebieden waar we geenszins 
mee akkoord kunnen gaan. 

De criteria en definities van gebieden die in aanmerking komen om aangeduid te 
worden als natuurverwevingsgebieden zijn bepaald in het natuurdecreet en het 
RSV. Ten aanzien van landbouw blijft het uitgangspunt vanuit het natuurdecreet 
dat enkele stimulerende maatregelen op vrijwillige basis ingeschreven worden. 

45.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

In heel wat van de ruimtelijk concepten vinden we volgende (of een 
gelijkaardige) formulering terug: ‘De landbouwfunctie blijft behouden voor de 
grondgebonden landbouw, waarbij deze zoveel mogelijk wordt afgestemd op de 
natuurlijke en landschappelijke waarden.’ In heel wat van deze gebieden zijn ook 

Binnen de agrarische gebieden, behoudens in de bouwvrije of 
natuurverwevingsgebieden, kunnen landbouwbedrijven zich vestigen of 
uitbreiden, ook niet-grondgebonden. 



OPERATIONEEL UITVOERINGSPROGRAMMA  19 juli 2007 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Hageland 29/77 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

niet- grondgebonden bedrijven aanwezig. Nergens zijn er voorstellen hoe deze 
bedrijven rechtszekerheid krijgen en behouden. In de beleidsdoelstellingen op 
pg8 wordt gesteld dat binnen de gebieden van de agrarische structuur de nodige 
ruimte moet gelaten worden voor structurele bedrijfsveranderingen. We vragen 
dan ook het zinsdeel “voor de grondgebonden landbouw” te schrappen in de 
gebieden van de agrarische structuur. 

46.  Stad Herk-De-Stad In verband met de gronden in het Schulensbroek en de Demervallei wordt 
gewezen op het inkomstenverlies doordat landbouwgebied veranderd is (VEN-
afbakening en gewestelijk RUP ‘Schulsenbroek’) of wordt in natuurgebied. Er 
wordt een vergoedingsregelgeving gevraagd. 

Voor gebieden die in VEN worden opgenomen, is er een schaderegeling 
opgenomen in het natuurdecreet. 

47.  Stad Herk-De-Stad Doordat landbouwgebied in vogelgebied ligt, is er inkomstenverlies door de 
vogeloverlast. Er wordt een vergoedingregelgeving gevraagd. 

Onduidelijk wat het inkomensverlies zou zijn door vogeloverlast. Voor gebieden 
die in VEN worden opgenomen, is er een schaderegeling opgenomen in het 
natuurdecreet. Als met ‘vogelgebied’ het Europese Vogelrichtlijngebied wordt 
bedoeld, wordt verwezen naar de Europese regelgeving hieromtrent. 

48.  Provincie Limburg Er is geen integratie gebeurd met lopende Vlaamse processen, zijnde 
bekkenbeheersplannen, erfgoedlandschappen, planologische attesten, ENA,… 
Zo zijn er onder meer enkele grote onduidelijkheden over het aanduiden van 
oeverzones, erfdienstbaarheden langs waterlopen zoals opgenomen in het 
decreet integraal waterbeheer. Worden deze zones nog meegeteld bij het 
agrarisch gebied? 

Plannen in uitvoering van decreet integraal waterbeleid en landschapsdecreet 
hebben een eigen decretaal vastgelegd goedkeuringstraject, waarop binnen dit 
proces niet op vooruitgelopen wordt. Anderzijds werken de uitgangspunten 
vanuit het RSV m.b.t. het structuurbepalend zijn van het watersysteem en de 
ruimtelijke kwaliteitsaspecten van erfgoed wél door in de verschillende 
deelconcepten. 

Uitspraken over oeverzones en erfdienstbaarheden gebeuren in het kader van 
de bekkenbeheersplannen. In een aantal gevallen blijven oeverzones best deel 
uitmaken van het agrarisch gebied, in een aantal andere gevallen zal een 
bestemmingswijzing aan de orde zijn. Dit zal aangegeven worden in de 
bekkenbeheersplannen. 

49.  Provincie Limburg Wat betreft de natuurverwevingsgebieden kon tijdens de overlegrondes 
onvoldoende duidelijkheid geschapen worden wat betreft de inhoud van dit 
begrip. Er ontbreekt een duidelijke definitie met een beschrijving van de 
consequenties van de landbouwuitbating en de mogelijkheden voor toeristisch-
recreatief (mede-)gebruik. Tijdens de overlegrondes leefde de bezorgdheid in 
hoofdzaak vanuit de landbouwsector dat natuurverweving een voorloper is van 
de aanduiding als VEN-gebied. 

De bestaande definities vanuit RSV en natuurdecreet zijn duidelijk en worden 
niet ter discussie gesteld. Nergens is gesteld dat natuurverweving een voorloper 
zou zijn van VEN-gebied. Voor een uitgebreidere definitie wordt verwezen naar 
de begrippenlijst in de mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering van 8 
juni 2006 (consulteerbaar via www.ruimtelijkeordening.be). 

Bestaande sectorale regelgeving geeft hiervoor het kader. De doelstellingen voor 
natuurverwevingsgebieden uit het RSV (p. 388-389) worden vanuit dit proces 
niet in vraag gesteld: dit betekent dat een duurzame instandhouding van de 
aanwezige ecotopen moet gegarandeerd worden en dat de verweving inhoud 
dat elke functie behouden kan worden zonder de andere te verdringen. Vanuit 
het ruimtelijk beleid worden voorwaarden opgelegd voor het behoud, het herstel 
en de ontwikkeling van de aanwezige en gewenste ecotopen. 



OPERATIONEEL UITVOERINGSPROGRAMMA  19 juli 2007 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Hageland 30/77 

4.4 Opmerkingen bij de kwantitatieve randvoorwaarden 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

50.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Een ruimtelijke ontwikkelingsvisie dient steeds een volledige afweging van alle 
sectoren te behelzen, zelfs indien de finaliteit gericht is op het ontwikkelen van 
natuur en landbouw. Het is in die zin verwonderlijk dat voorliggende nota in 
hoofdstuk 2.3 wel de kwantitatieve randvoorwaarde vanuit landbouw en natuur 
opsomt, maar geen cijfers weergeeft over de nood aan bijkomende regionale 
bedrijventerreinen, zoals die in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het 
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant zijn vastgelegd en door de bevoegde 
minister zijn goedgekeurd. 

Opties uit goedgekeurde ruimtelijke structuurplannen worden per definitie niet in 
vraag gesteld. 

Dit planningsproces omvat de afbakening van landbouw, natuur en bos. als 
nadere uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en binnen de 
kwalitatieve en kwantitatieve opties ervan met het oog op de opmaak van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos. 

51.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De provincie wenst fors te reageren op de minimum oppervlakte die voor elk van 
de kleinstedelijke gebieden door middel van de grafische aanduiding werd 
voorzien. Deze aanduiding maakt het onmogelijk om zelfs maar de minste 
taakstelling die in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werden vastgelegd 
op het terrein te realiseren. Het is onmogelijk om binnen de grafische aanduiding 
van het afgebakende gebied op kaart 1 of 3b-Diest de in de bindende bepalingen 
van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant vastgelegde ruimte van 25 tot 4 
ha voor uitbreiding van de regionale bedrijvigheid te voorzien.  

52.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De voorstellen van de Vlaamse administratie laten geen enkele beleidsruimte 
voor de essentiële ontwikkeling van het desbetreffende kleinstedelijk gebied. De 
provincie vraagt dan ook uitdrukkelijk dat er elke verwijzing naar de 
afbakeningslijn van een kleinstedelijk gebied uit het rapport wordt geweerd en 
dat voldoende oppervlakte op een voldoende objectieve en maatschappelijke 
gedragen wijze gevoerd kan worden door die instantie die hiervoor door de 
wettelijke bepalingen verantwoordelijk is. 

Opties uit goedgekeurde ruimtelijke structuurplannen worden per definitie niet in 
vraag gesteld. Zie ook antwoord hoger bij dezelfde opmerkingen omtrent de 
afbakening van kleinstedelijke gebieden.  

53.  Provincie Limburg Uit de ruimteboekhouding blijkt dat in Vlaanderen sinds 1994, 10 000 ha natuur- 
en reservaatgebied is bij gekomen. Hiervan is er ruim 4000 ha in Limburg 
gerealiseerd. Is dit reeds in rekening gebracht in dit proces? 

Alle gewestplanwijzingen sinds 1994 met bijkomende oppervlakte natuur- en 
reservaatgebieden worden in mindering gebracht van de vooropgestelde 
+38.000 ha natuur- en reservaatgebied. Er is geen arbitraire regionale verdeling 
van dit cijfer over de verschillende provincies. Ruimte voor bijkomende natuur 
wordt gezocht op basis van kwalitatieve elementen (fysisch systeem, bestaande 
structuren, concrete mogelijkheden op terrein, internationale verplichtingen,…).  

54.  Provincie Limburg Er wordt vastgesteld dat de oppervlakte voor bosuitbreiding gedaald is t.o.v. het 
programma voor uitvoering (december 2005). De vraag blijft of deze daling wordt 
gecompenseerd in andere regio’s en zo ja, welke? 

De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 
ha bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen. Het cijfer is aangepast na het 
uitzuiveren van overlappingen met aangrenzende buitengebiedregio’s. 

55.  Vlaamse Sportfederatie In het kader van het huidige RSV kan er voor de sportsector geen bevredigende 
oplossing uitgewerkt worden, aangezien in de ruimtebalans van het RSV te 
weinig recreatiegebied werd voorzien (18 500 ha), waarbij bovendien nog eens 
rekening dient gehouden te worden met het feit dat deze recreatiegebieden niet 
uitsluitend voor de sportsector bestemd zullen zijn, doch dat ook het 
beleidsdomein Toerisme aanspraak zal maken op deze gebieden om er o.a. 
campings en andere verblijfsrecreatie in te planten. 

56.  Vlaamse Sportfederatie Naar aanleiding van de evaluatie van het RSV kan verwacht worden dat de 
meeste andere beleidsdomeinen tegen 2007 eveneens meer ruimte zullen 
opeisen. Dit zal uiteraard voor problemen zorgen aangezien de beschikbare 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. Dit planningsproces gaat over de 
uitvoering van het huidige RSV, niet over de herziening. 

Uitgangspunten uit het RSV voor sport en recreatie worden niet in vraag gesteld 
vanuit het afbakeningsproces.  

Het selecteren en verder uitwerken van toeristisch-recreatieve netwerken op 
knooppunten gebeurt evenwel in de provinciale en gemeentelijke 
structuurplannen en uitvoeringsplannen. Bij de opmaak van gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos zal de ‘marge’ voor 
initiatieven op gemeentelijk of provinciaal niveau bepaald moeten worden, 
vertrekkend vanuit de uitgangspunten zoals ze geformuleerd zijn in de 
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ruimte in Vlaanderen nu eenmaal beperkt is en zal blijven. Er zal in de toekomst 
een andere visie inzake ruimtelijke ordening ontwikkeld moeten worden. Hierbij 
zal men vooreerst moeten streven naar een maximale invulling van het principe 
van de verweving aan de hand van multifunctionaliteit. Teneinde tot een 
structurele en duurzame oplossing te komen voor de bovenlokale ruimtelijke 
problematiek van de sportsector, wenst deze laatste echter ook in permanent 
overleg te treden met de sector ruimtelijke ordening en met de natuursector. 

verschillende beleidsdoelstellingen. Bestaande selecties in goedgekeurde 
gemeentelijke en provinciale structuurplannen worden niet in vraag gesteld. 

57.  Boerenbond Leuven Nergens in het document vinden we nog een verwijzing terug naar de 
ruimtebalans (in de pilootprojecten werd er nog een ruimtebalans opgenomen 
per deelruimte). 

De ruimtelijke visie is in eerste instantie een kwalitatieve visie, vertrekkend vanuit 
de uitgangspunten van het RSV. In de nota werden wel indicatieve 
oppervlaktevorken op niveau van de regio weergegeven. Zij moeten garanderen 
dat op niveau van heel Vlaanderen de kwantitatieve randvoorwaarden uit het 
RSV bewaakt worden. Het verder opsplitsen van de oppervlaktevorken naar 
kleinere ruimtelijke eenheden is weinig zinvol en geeft aanleiding tot onnodige 
misverstanden en misinterpretaties.  

De uiteindelijke bestemmingswijzigingen die via ruimtelijke uitvoeringsplannen 
doorgevoerd zullen worden, zullen hoe dan ook binnen de kwantitatieve marges 
van de bindende bepalingen van het RSV moeten liggen. 

58.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

De bestaande bossen die zonevreemd liggen moeten mee opgenomen worden 
binnen de extra af te bakenen 10.000 ha bosgebied anders kan de ruimtebalans 
op Vlaams niveau nooit kloppen en zal de landbouwsector hiervan het 
slachtoffer worden. 

Het is een uitgangspunt van het RSV om voldoende ruimte te voorzien voor 
10.000 ha ‘nieuw’ bos. Bijkomende bebossing kan zowel binnen bestaande 
groengebieden van de gewestplannen als binnen bijkomend te bestemmen 
gebieden. De bijkomende oppervlakte “planologisch” bosgebied zal dus zowel 
door bestaande ‘zonevreemde’ bossen als nieuw te realiseren bossen ingevuld 
kunnen worden. 

59.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De ‘regio Hageland’ behoort tot één van de minst verstedelijkte van Vlaanderen, 
en biedt uitzonderlijk grote kansen voor natuurontwikkeling gezien de ongewoon 
talrijke gradiënten op kleine afstand. Nochtans vertaalt dit zich momenteel niet in 
een relatief groot areaal ‘groengebied’ op de huidige gewestplannen en het 
huidig afgebakende VEN. Er dient meer duidelijkheid te komen inzake het ‘waar’ 
en ‘hoeveel’ bijkomend VEN in de regio bij benadering zal worden afgebakend. 
Dit is mogelijk zonder te sterk ‘kwantitatief’ in detail te treden maar toch al 
duidelijk aan te geven in welke gebieden van welke deelruimten ‘in belangrijke 
mate’ bijkomend VEN  zal worden afgebakend. Dit al dan niet in ‘grotere 
bijkomende eenheden’ en ‘al dan niet direct aansluitend bij bestaand 
groengebied’. 

In de verschillende deelruimten van het Hageland werden in de voorgestelde 
gewenste ruimtelijk structuur heel wat gebieden opgenomen waar behoud en 
versterking van natuurwaarden en bosstructuren voorop worden gesteld. 
Natuurontwikkeling krijgt dus zeker voldoende kansen in de regio Hageland. 

Inzake de afbakening van de VEN-gebieden wordt verwezen naar de 
kwantitatieve randvoorwaarden die op pg. 7/41 van de nota voor de gewenste 
ruimtelijke structuur worden weergegeven. 

4.5 Opmerkingen bij beleidsdoelstellingen 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

60.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De nota stelt op pg. 4: “Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur 
en bos kunnen randvoorwaarden aangegeven worden voor de ontwikkeling van 
deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk afwegingskader voor deze 
functies.” Dit betekent dat deze visie door de Vlaamse Overheid gehanteerd zal 
worden als een beleidskader voor het beoordelen van alle planningsprocessen in 

De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. 
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld.  

De ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos geeft aan welke gebieden van 
belang zijn voor de natuurlijke en agrarische structuur op bovenlokaal niveau en 
mogelijk grensstellend kunnen zijn voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden. 
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deze regio, met inbegrip van de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. 

61.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De nota stelt op pg 4: “ Wanneer de afbakening van de gebieden van de 
agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de afbakening van een 
stedelijk gebied zal in de nabijheid van dit stedelijk gebied ruimte worden gelaten 
voor (toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk 
gecreëerd worden door enkel de gebieden die een ontegensprekelijke waarde 
hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de uiteindelijke 
afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog 
niet afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan worden vastgelegd.” Dit betekent dat de Vlaamse Overheid zelf 
bewust is van het feit dat er rond de stedelijke gebieden een bepaalde 
beleidsperimeter noodszakelijk is waar in een later nog te voeren 
planningsproces (door gewest of provincie) duidelijkheid gecreëerd kan worden 
over het feit of er een bepaald gebied al dan niet tot het stedelijk gebied zal 
behoren. De provincie kan met dit principe instemmen. 

62.  Provincie Vlaams-
Brabant 

In de voorliggende nota moet vastgesteld worden dat gebieden die vandaag de 
dag een ontegensprekelijke stedelijke waarde hebben (aangezien ingericht als 
regionale bedrijvenzone zoals Nieuwland te Aarschot, Webbekom te Diest,…) tot 
buitengebied worden gerekend of alleszins in de grafische aanduiding buiten de 
symbolische aanduiding van ‘ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden’ wordt 
gelegd. De provincie is niet akkoord met de minimum oppervlakte die voor elk 
van deze kleinstedelijke gebieden door middel van de grafische aanduiding werd 
voorzien. De provincie wenst hier ten stelligste tegen te reageren. Niet alleen 
wordt hiermee het subsidiariteitsprincipe ernstig geschonden. Het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen bepaalt immers dat de provincie verantwoordelijk is 
voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden en de gemeenten de 
mogelijkheid hebben om door middel van het gemeentelijk structuurplan een 
visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeenten te formuleren. Tevens 
worden hiermee de ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal sectoren buiten 
landbouw, natuur en bos ernstig geschonden of onmogelijk gemaakt en wordt 
het onmogelijk een aantal in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen vastgelegde 
taakstellingen op vlak van huisvesting en economie te realiseren. Een ernstige 
evaluatie van de voorgestelde visie en met name een aanzienlijke bijsturing van 
het voorgestelde beleid in de nabijheid van de kleinstedelijke gebieden is dan 
ook noodzakelijk. Het kan niet zijn dat door voorliggende visierapport, dat 
duidelijk vanuit een beperkt aantal sectoren tot stand is gekomen, een 
evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van een gehele regio onmogelijk, zo niet 
bijzonder moeilijk wordt gemaakt. 

63.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De beleidsdoelstellingen onder hoofdstuk 3 kan de provincie ten volle 
onderschrijven, in zoverre duidelijk bepaald wordt dat deze betrekking hebben 
op het te voeren beleid in het buitengebied, dat pas volledig gekend is nadat het 
regionaal stedelijk gebied Leuven en de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest 
en Tienen zijn afgebakend. 

De provincie stemt in met de beleidsdoelstellingen van het ruimtelijk concept 
voor de aanduiding van de ruimtelijke begrenzing van de stedelijke gebieden. Er 
kan evenwel niet ingestemd worden wanneer in de volgende paragraaf gesteld 

Voor die gebieden waar vanuit de afbakeningsprocessen van de stedelijke 
gebieden duidelijk nog vragen zijn naar bv. bijkomende bedrijventerreinen zullen 
geen gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor deze 
landbouw, natuur of bosgebieden vooraleer het planningsproces voor deze 
stedelijke gebieden afgerond is en duidelijk is op welke wijze de specifieke 
taakstellingen in de stedelijke gebieden gerealiseerd kunnen worden. Op die 
wijze wordt bij de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur 
voldoende marge gelaten voor de afbakening van de stedelijke gebieden en 
hypothekeert de visie op landbouw, natuur en bos deze afbakeningen niet. 

In de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos zijn de kleinstedelijke 
gebieden slechts zeer symbolisch aangegeven en is duidelijk gesteld dat de 
concrete afbakening het voorwerp zal zijn van een (nog te voeren) provinciaal 
planningsproces. Het verder overleg over deze planningsprocessen moet 
duidelijk maken op welke wijze deze grens nader bepaald kan worden, rekening 
houdend met de bovenlokale openruimtestructuren. 
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wordt dat dit deelconcept van toepassing is op volgende gebieden 7.1, 28.1 en 
59.1. Immers wordt door deze uitdrukkelijke aanduiding en de grafische indicatie 
op de bijhorende plannen reeds een impliciete afbakeningslijn van de 
kleinstedelijke gebieden bepaald. Dit is in contradictie met het 
subsidiariteitsbeginsel dat bepaalt dat de provincie het aangewezen niveau is 
voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. Bovendien is deze 
aanduiding volledig in contradictie met de stelling die geformuleerd staat op pg 4 
van deze nota i.v.m. het vooruitlopen van de afbakening van de gebieden van de 
agrarische en natuurlijke structuur op de afbakening van een stedelijk gebied. De 
aangeduide afbakeningslijn sluit niet alleen een aantal gebieden die niet 
ontegensprekelijk een waarde hebben voor landbouw, natuur of bos uit het 
afbakeningsproces uit, maar gaat nog verder en legt zelfs een aantal gebieden 
die vandaag een uitdrukkelijke stedelijke bestemming hebben buiten het stedelijk 
gebied vast. Het betreft hier ondermeer de bestaande bedrijvenzone Webbekom 
te Diest en een deel van de bestaande bedrijvenzone Nieuwland te Aarschot. 

64.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Wat betreft het concept ontwikkelen van landschappelijke en ecologische 
waardevolle lineaire elementen wordt vastgesteld dat deze verbindingen worden 
geselecteerd terwijl aangegeven wordt dat dit een provinciale of gemeentelijke 
bevoegdheid is. Gelet op het subsidiariteitsbeginsel kan het Vlaams Gewest 
deze verbindingen ook enkel maar opnemen als suggestie naar provincie of 
gemeente en zeker niet bindend vastleggen of bepalen dat de provincie of 
gemeente met deze gesuggereerde verbindingen rekening dient te houden. De 
natuurverbindingsgebieden van provinciaal belang zijn in het ruimtelijke 
structuurplan Vlaams-Brabant indicatief aangegeven en zullen later in een 
ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd kunnen worden. Deze opmerking is van 
toepassing op de deelgebieden 13.1, 13.2, 23.1, 23.4, 23.7, 33.1, 33.2, 41.1, 
41.2, 41.3, 47.1, 47.3, 56.1, 56.2, 65.1, 65.2, 65.4, 65.5. 

De selecties vanuit het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden niet in vraag 
gesteld. De provincie is bevoegd om deze uit te werken. De in de visie 
aangegeven ecologische verbindingen kunnen verder uitgewerkt en 
gedifferentieerd worden binnen provinciale of gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en kunnen dus als suggestie naar provincies en gemeenten 
beschouwd worden 

65.  Provincie Limburg De beleidsdoelstellingen kunnen in belangrijke mate onderschreven worden. 
Belangrijke vraag blijft wel of en op welke manier deze zullen omgezet worden 
naar reële situaties.  

/ 

 

66.  Provincie Limburg Er werd gevraagd om holle wegen expliciet als te beschermen lijnvormige 
structuren in de visietekst op te nemen. Noot: Onder het begrip ‘holle weg’ 
zouden ook de schouders (= de strook begroeiing bovenaan het talud, tussen de 
holle weg en het bewerkte of bebouwde perceel) moeten worden verstaan, waar 
mogelijk tot een breedte van 10m. Ook blijft het begrip ‘ecologische verbinding’ 
opduiken, zonder dat het ergens gedefinieerd wordt. Het is onduidelijk of het hier 
al dan niet om een ‘natuurverbinding’ gaat, zoals omschreven in het 
natuurdecreet en/of het RSV. 

Er wordt verwezen naar de begrippenlijst in de mededeling aan de Vlaamse 
regering van 8 juni 2006 (consulteerbaar op www.ruimtelijkeordening.be). 

67.  Provincie Limburg De beleidsdoelstellingen ter vrijwaring van de samenhangende gebieden voor de 
beroepslandbouw worden onderschreven. Het is echter nodig hier aan toe te 
voegen dat niet alleen beroepslandbouwgebieden nood hebben aan zekerheid 
doch ook de bedrijfszetels zelf. In bepaalde perifere gebieden en gebieden waar 
de landbouw in regressie is, is het noodzakelijk dat ook gebieden met een 
beperktere schaal (< 100 ha) vastgelegd worden. Als de landbouw in bepaalde 
gebieden verankerd moet worden of nieuwe kansen gegeven, dan zijn 
beperktere afbakeningen eveneens noodzakelijk. Verder moet aangegeven 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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worden dat voor het stimuleren van functies in verbreding of medebeheer steeds 
moet uitgegaan worden van een realistische invoeging in de bedrijfsexploitatie 
(seizoen, mechanisatie) en rekening gehouden wordt met de andere regels 
waaraan landbouwbedrijfexploitaties zijn gebonden (mestwetgeving, sanitaire 
regels, EU-reglementering). 

68.  Gemeente Begijnendijk Het college heeft een positief advies gegeven op het eindvoorstel van de 
gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma betreffende de 
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos Hageland. 

/ 

69.  Gemeente Bierbeek De uitbreiding van de natuurlijke structuur dient prioritair in de valleigebieden te 
worden gerealiseerd. 

Niet tegenstrijdig met de voorgestelde ruimtelijke visie. 

70.  Gemeente Bierbeek Bosuitbreiding van bestaande boscomplexen moet voorrang krijgen. Niet tegenstrijdig met de voorgestelde ruimtelijke visie. Uitgangspunt voor 
ecologische bosuitbreiding uit het RSV (p. 390) stelt dat “ecologisch 
verantwoorde bosuitbreiding vooral moet gerealiseerd worden aansluitend bij 
bestaande bossen, als buffer, in functie van natuurontwikkeling en –verbinding of 
in de nabijheid van stedelijke gebieden (onder meer stadsrandbossen in 
bosarme streken)”. 

71.  Gemeente Bierbeek Goede landbouwgronden dienen maximaal gevrijwaard te worden. 

72.  Gemeente Bierbeek De leefbaarheid van de landbouwbedrijven mag niet in het gedrang komen noch 
gedreigd worden. 

Uitgangspunten die zijn opgenomen in de beleidsdoelstellingen. 

73.  Gemeente Linter Het college gaat akkoord met het voorstel zoals beschreven in de eindnota 
ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, maar benadrukt dat de bestaande 
landbouwstructuren dienen behouden te blijven. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

74.  Gemeente Bekkevoort Het college geeft gunstig advies aan ‘het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke 
structuur en het uitvoeringsprogramma – juni 2006’. 

/ 

75.  Watering ‘De 
Molenbeek’ 

Het bestuur heeft geen opmerkingen omtrent de bundel ‘gewenste ruimtelijk 
structuur’ en ‘programma voor uitvoering’ voor landbouw, natuur en bos in het 
Hageland. 

/ 

76.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De visie in voorliggende nota geeft geen invulling aan de 
ontwikkelingsperspectieven die werden geformuleerd in het richtinggevend 
gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (p. 393) wat betreft het 
gebiedsgericht beleid voor de natuurlijke structuur en het ruimtelijk beleid van 
rivieren en beken. 

Niet akkoord. De uitgangspunten van het RSV zijn opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen en werken door in de verschillende ruimtelijke concepten. 

77.  Boerenbond Leuven Ook in de minder homogene, aaneengesloten landbouwgebieden komen nog 
erg waardevolle landbouwbedrijven voor die eveneens nood hebben aan 
voldoende ruimte. Hier zien we vaak dat de claims van andere sectoren zo groot 
zijn dat deze bedrijven in hun voortbestaan bedreigd worden. De Boerenbond 
pleit ervoor dat ook in deze gebieden voldoende ruimte blijft voor de ontwikkeling 
van deze landbouwbedrijven. Indien dit onmogelijk zou zijn, moet voor de 
betrokken bedrijven een alternatieve oplossing uitgewerkt worden. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. Het bestaand landbouwgebruik is een 
belangrijk element in de afweging, doch zal geëvalueerd moeten worden binnen 
z’n ruimtelijke context.  

In minder homogene, aaneengesloten landbouwgebieden zal zeker rekening 
gehouden met de mogelijke behoeften aan ruimte voor kleinschalige landbouw. 

78.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-

Bouwvrije zones moeten tot het minimum beperkt worden en moeten als 
doelstelling hebben de grondgebonden landbouw en de karakteristieke open 

Uitgangspunten uit het RSV (p. 396) voor bouwvrije zones worden niet in vraag 
gesteld vanuit het afbakeningsproces. Er wordt geen bestaande bebouwing 
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Winge ruimte te beschermen. Naast de bedrijfszetels moet er ook een voldoende 
aanpalende oppervlakte uitgesloten worden om de (ruimtelijke) 
ontwikkelingsperspectieven van de bedrijven te vrijwaren. 

opgenomen in bouwvrije zones. Behoud van ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijfsgebouwen net buiten de 
bouwvrije zone is een uitgangspunt. Bouwvrije gebieden kunnen daarnaast bv. 
ook aangeduid worden om veiligheidsredenen of in het kader van integraal 
waterbeheer. 

79.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Verlaten bedrijfszetels in het agrarische gebied moeten prioritair voorbehouden 
worden voor de beroepslandbouw en in tweede orde voor de para-agrarische 
bedrijven. Andere functies zijn maar mogelijk mits, via een landbouw-
effectenrapport aangetoond kan worden dat deze geen hinder zullen 
veroorzaken aan de omliggende landbouw. Nieuwe bewoners moeten respect 
hebben voor de eigenheid (voor- en nadelen) van het agrarisch gebied. 

Bestaande regelgeving inzake functiewijzigingen wordt niet in vraag gesteld 
vanuit het afbakeningsproces. 

80.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Binnen het agrarische gebied moeten de maatregelen voor erosiebestrijding, 
natuurlijke waterberging, … beperkt blijven tot beheersovereenkomsten op 
vrijwillige basis. De erosieproblematiek, waterproblematiek mag niet misbruikt 
worden om binnen het agrarisch gebied ‘pseudo’ natuurgebiedjes te creëren. 

De uitwerking van erosiebestrijding en natuurlijke waterberging wordt 
opgenomen in specifieke inrichtingsprojecten. 

81.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Bij de afbakening van de natuurlijke structuur moet in eerste plaats rekening 
worden gehouden met het huidige landbouwgebruik en met de landbouwkundige 
waarde van het gebied. Potentiële mogelijkheden voor natuur en bos situeren 
zich dus in de eerste plaats in de agrarische gebieden van het gewestplan die 
momenteel niet meer in landbouwgebruik zijn (zie Boerenbondinventarisatie). 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. Het bestaand landbouwgebruik is een 
belangrijk element in de afweging, doch zal geëvalueerd moeten worden binnen 
z’n ruimtelijke context. 

82.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Natuurverbindingsgebieden moeten beperkt blijven tot punt- en lijnvormige 
elementen in het landschap. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staan 
immers geen oppervlakterichtlijnen opgenomen voor de 
natuurverbindingsgebieden. 

Definities uit natuurdecreet en RSV worden niet in vraag gesteld. 

Aanduiding van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

83.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Beschermde landschappen en erfgoedlandschappen: 
De landbouw is in veel gebieden de drager en maker van het landschap. 
Typische landbouwlandschappen gaan bevriezen via beschermende 
maatregelen is uit den boze. Landbouw is nog steeds een economische gegeven 
en de sector moet de mogelijkheid behouden om mee te evolueren met de 
markt. Beschermende maatregelen mogen dus de exploitatievrijheid niet gaan 
inperken. Enkel via vrijwillige beheersovereenkomsten kunnen 
landschapsmaatregelen worden geïmplementeerd. 

Specifieke acties worden via de bestaande sectorale regelgeving en 
instrumenten gerealiseerd. Uitgangspunten m.b.t. beheersovereenkomsten en 
vrijwillig karakter ervan worden niet in vraag gesteld. 

Ten aanzien van kleine landschapselementen moet binnen het agrarisch gebied 
een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit gegarandeerd worden. De ecologische 
basiskwaliteit heeft, voor wat het ruimtelijk aspect betreft, betrekking op het 
voorkomen van natuurlijke elementen in het landschap en op de 
structuurkenmerken ervan. Behoud van de bestaande elementen en kenmerken 
moet gegarandeerd blijven. 

84.  Boerenbond Leuven Nieuwe loodsen bundelen kan enkel wanneer de landbouwer/fruitteler hierdoor 
geen extra kosten dient te doen. Het kan niet dat men op zijn eigendom geen 
loods mag zetten maar wel op een ander waarvoor extra betaald dient te 
worden. 

In de bouwvrije agrarische zones wordt geen bestaande bebouwing opgenomen. 
Behoud van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische 
bedrijfsgebouwen net buiten de bouwvrije zones is een uitgangspunt. 

85.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Bebossing in het afgebakende agrarische gebied (ook compenserende 
bebossing) wordt uitgesloten, tenzij in uitvoering van de Europese 
plattelandsverordening. 
Bosuitbreiding kan uitsluitend op landbouwkundig minder geschikte gronden, in 
agrarisch structureel minderwaardig gebied en aansluitend bij bestaande 
bossen. 
‘Bosuitbreiding moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, 

In de beleidsdoelstellingen is opgenomen dat bij bosuitbreiding rekening 
gehouden zal worden met het bestaande landgebruik, de cultuurhistorische 
context en het fysisch systeem. 

Geschiktheid van gronden voor landbouw kan geen absoluut uitsluitingcriterium 
zijn voor bosuitbreiding. Ook ruimtelijke, ecologische, landschappelijke of 
cultuurhistorische criteria moeten in de afweging opgenomen kunnen worden. 
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landschappelijke en ecologische kwaliteit van een gebied, zonder de bestaande 
functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen …’ 
Bosuitbreiding moet zich dus beperken tot die zones in het agrarisch gebied die 
niet meer in landbouwgebruik zijn (zie landbouwinventaris van Boerenbond). 
 

86.  Boerenbond Tielt-
Winge 

Bebossing in het afgebakende agrarische gebied (ook compenserende 
bebossing) wordt uitgesloten, tenzij in uitvoering van de Europese 
plattelandsverordening. 

Uitgangspunten uit het RSV m.b.t. ecologische bosuitbreiding (p. 390) worden 
niet in vraag gesteld: “De ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet vooral 
gerealiseerd worden aansluitend bij bestaande bossen, als buffer, in functie van 
natuurontwikkeling en –verbinding of in de nabijheid van stedelijke gebieden 
(onder meer stadsrandbossen in bosarme streken).” 

87.  Boerenbond Leuven “Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal 
waterbeleid ondersteunen, …” 
Wanneer men een gebied gaat inrichten als GGG = Gecontroleerd Gereduceerd 
getijden Gebied die dagelijks onder water lopen dan is dit gebied voor landbouw 
niet meer bruikbaar en mag het zeker niet tot de agrarische structuur gerekend 
worden. Deze gebieden zullen dan onteigend moeten worden. 
Wanneer men een gebied gaat inrichten als GOG = Gecontroleerd 
OverstromingsGebied die maximaal eenmaal tot tweemaal per jaar overstromen 
dan is dit gebied in veel gevallen nog wel bruikbaar voor landbouw. Deze 
gebieden kunnen nog wel meegerekend worden bij de agrarische structuur, best 
als natuurverwevingsgebied. Beheersovereenkomsten vormen hier echter niet 
het aangewezen inrichtingsinstrument maar een duidelijke en afdoende 
schaderegeling moet worden voorzien. Ook onteigening en het afsluiten van 
gebruiksovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden. 

Opmerking niet relevant. Er zijn geen getijderivieren in het Hageland. 

Gebieden die waterberging en landbouw als nevenfunctie hebben, voldoen niet 
noodzakelijk aan criteria voor natuurverwevingsgebieden. 

Beheer van overstromingsgebieden wordt uitgewerkt op basis van de 
sectorregelgeving. 

88.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

“ Het landbouwgebruik en recreatief medegebruik in rivier- en beekvalleien moet 
de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem respecteren.” 
Het omgekeerde geldt eveneens. Het waterbeleid zou ook respect moet hebben 
voor het omliggende landbouwgebruik. Nu wordt door een slecht ruimingsbeleid 
heel wat landbouwgebied in de valleien geleidelijk aan onbruikbaar voor 
landbouw, zonder dat hier sprake is van enige vergoeding of compensatie en 
zonder dat de ruimtelijke bestemmingen hiermee in overeenstemming is. Binnen 
het agrarisch gebied zijn vernattingsmaatregelen onaanvaardbaar. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Het kader voor het beheer van de waterlopen wordt gegeven door de sectorale 
regelgeving en plannen inzake integraal waterbeleid. 

89.  Boerenbond Leuven Enkel in heel specifieke situaties kunnen bredere oeverzones noodzakelijk zijn 
binnen het agrarisch gebied. Indien dit het geval is, wordt deze oeverzone als 
natuurverwevings- of natuurverbindingsgebied aangeduid. Bijkomende 
beperkingen in deze verbrede oeverzones kunnen enkel gerealiseerd worden via 
vrijwillige betoelaagbare beheersovereenkomsten met bijkomende volwaardige 
compenserende vergoeding.  
Wanneer het gebruik van oeverzones in die mate aan banden gelegd wordt dat 
een normale landbouwuitbating niet meer mogelijk is, dient op vraag van de 
eigenaar de oeverrand door de overheid aangekocht te worden. 

Uitspraken over oeverzones gebeuren in het kader van de 
bekkenbeheersplannen. In een aantal gevallen blijven oeverzones best deel 
uitmaken van het agrarisch gebied, in een aantal andere gevallen zal een 
bestemmingswijziging aan de orde zijn. 

90.  Vlaamse Sportfederatie Binnen de ruimtelijke concepten van de deelruimten is er duidelijk plaats gelaten 
voor sport en recreatie. 

Specifieke planningsinitiatieven voor sport en recreatie worden door gemeenten 
en provincies genomen op basis van de opties in gemeentelijke en provinciale 
ruimtelijke structuurplannen. Bij de opmaak van concrete ruimtelijke 
uitvoeringsplannen zal zeker rekening gehouden worden met deze opties voor 
de lokale sport- en recreatievoorzieningen. 

91.  Vlaamse Sportfederatie Er wordt voor de regio Hageland o.a. voorzien dat de natuurwaarden van grote 
open waters moeten worden behouden en versterkt in combinatie met recreatie 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
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daar waar het mogelijk is. Belangrijk hierbij is dat daar waar recreatie reeds de 
hoofdfunctie is, dit zo zal blijven en dat de kanalen verder ontwikkeld dienen te 
worden als dragers van recreatieve ontwikkelingen. Voor waterski is het 
bijgevolg belangrijk dat zij in deze deelruimten de zekerheid krijgen dat zij de in 
gebruik zijnde waterplassen en de kanalen zullen kunnen blijven bevaren en dat 
er actief gewerkt zal worden aan een verdere ontwikkeling van de recreatieve 
functies van deze watervlakken en kanalen. 

uitwerking van de uitvoeringsacties. Er zijn o.i. geen kanalen in het Hageland. 

92.  Provincie Limburg De gehanteerde terminologie ‘laagdynamisch’ vs. ‘hoogdynamisch’ is niet 
concreet uitgewerkt, noch gestaafd met voorbeelden, waardoor het risico op 
uiteenlopende interpretaties blijft. 

Er wordt verwezen naar de begrippenlijst in de mededeling aan de Vlaamse 
regering van 8 juni 2006 (consulteerbaar op www.ruimtelijkeordening.be). 

93.  Provincie Limburg In de beleidsdoelstelling 3.6 ‘Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open 
ruimte’ wordt de ontwikkeling van laagdynamische toeristisch-recreatieve 
activiteiten voornamelijk toegespitst op de herbestemming van bouwkundig 
erfgoed. Dit is een te ondersteunen optie, doch, door enkel deze vorm van 
toeristische voorziening specifiek te benoemen, te beperkend gesteld voor de 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling en ontsluiting van de open ruimte. Binnen de 
laagdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten in het buitengebied moet ook 
de verdere ontwikkeling, inrichting en ondersteuning van de toeristische 
routenetwerken (wandelen, fietsen, ruiteren, varen) gerekend worden. Hierbij 
kan niet-limitatief gedacht worden aan bv. toeristisch infopunt, plaatselijk 
bezoekersonthaal, parkings, halte- en picknickplaatsen, bewegwijzering en 
infoborden, ondersteunende horeca, diverse vormen van kleinschalige 
verblijfsgelegenheden,… die eveneens een verantwoorde plaats moeten kunnen 
vinden in het buitengebied, uiteraard afgestemd op de directe omgeving.  

94.  Provincie Limburg Jeugdtoerisme zou vermeld moeten worden bij de vormen van recreatief 
medegebruik. 

95.  Toerisme Vlaanderen Recreatief medegebruik moet in de verschillende gebieden mogelijk zijn en moet 
ingeschreven worden in de verschillende ruimtelijke concepten. Het Hageland 
wenst zich ook toe te leggen op het ontwikkelen van natuurgerichte recreatie. 

96.  Toerisme Vlaanderen Er wordt voor gepleit om erop toe te zien dat binnen heel deze ruimtelijke visie 
voldoende toeristische en culturele kansen en mogelijkheden voor de 
toeristische ontwikkeling en de publieksgerichte cultuurhistorische ontsluiting van 
het landschap van het Hageland mogelijk zijn. 

97.  Toerisme Vlaanderen De uitbouw van hoeve- en plattelandstoerisme moet gestimuleerd worden om 
het beperkte logiesaanbod in het Hageland te verbeteren. Er wordt gevraag om 
in de visie meer uitwerking te geven van de ontwikkelingsperspectieven van het 
recreatief medegebruik. 

98.  Toerisme Vlaanderen Er moet aan hoevegebouwen (bij voorkeur karaktervolle) of andere 
merkwaardige gebouwen (molens,…) in agrarisch gebied de mogelijkheid 
geboden worden om kleinschalige verblijfsaccommodatie, in de vorm van 
kamers met toeristische dienstverlening, huurvakantiewoningen of kamperen bij 
de boer, uit te bouwen. Ook moeten nieuwe jeugdlogies binnen het bestaande 
bouwvolume van actieve of niet-actieve landbouwbedrijven mogelijk zijn. 

Toeristisch-recreatief medegebruik in de open ruimte staat ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. Toegankelijkheid van natuur- en bosgebieden wordt 
geregeld op maat van de gebieden o.a. via de sectorale beheersplannen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

Het selecteren en verder uitwerken van toeristisch-recreatieve netwerken of 
knooppunten gebeurt in de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Bestaande selecties in goedgekeurde gemeentelijke en 
provinciale structuurplannen worden niet in vraag gesteld. Voor de ontwikkeling 
van hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen in voor landbouw, 
natuur of bos belangrijke gebieden gelden daarbij de uitgangspunten zoals 
omschreven in het RSV. 

Bij de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, 
natuur en bos zal de ‘marge’ voor initiatieven op gemeentelijk of provinciaal 
niveau bepaald moeten worden, vertrekkend vanuit de uitgangspunten zoals ze 
geformuleerd zijn in de verschillende beleidsdoelstellingen. 

Behoud van bestaand cultuurhistorisch patrimonium en een zinvol hergebruik op 
maat van het gebied is opgenomen in de beleidsdoelstellingen. In de 
stedenbouwkundige voorschriften zullen desgevallend gebiedsspecifieke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor o.a. toeristisch-recreatief hergebruik van 
bestaande bebouwing opgenomen worden. 
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99.  Toerisme Vlaanderen Nieuwe hoogdynamische toeristische ontwikkelingen moeten niet alleen in af 
aansluitend bij de kernen en stedelijke gebieden kunnen, maar ook in de 
toeristisch-recreatieve knooppunten. Met deze gebieden moet rekening 
gehouden worden bij de afbakening van natuur-, bos- en landbouwgebieden. 

100.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Er zou geen onderscheid gemaakt mogen worden in de mogelijkheden voor 
hoevetoerisme en plattelandstoerisme. 

101.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Het is niet altijd duidelijk waar potentiële verweving met recreatie wordt 
gestimuleerd en waar het wordt belemmerd. In de voorliggende gewenst 
ruimtelijke structuur is duidelijk waar de mogelijkheden beperkt worden, maar de 
aanduiding van gebieden waar de mogelijkheden worden gestimuleerd, 
ontbreekt of beperkt zich tot het erkende bouwkundig erfgoed. 

102.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Zoals in de beleidsdoelstelling wordt gesteld, versterkt het behoud van de 
erfgoedelementen de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de streek. Het 
grootste knelpunt blijft echter de ontsluiting van deze elementen. Dit aspect is 
volgens het STER onderbelicht in de gewenste ruimtelijke structuur. Er zijn 
acties nodig om de toegankelijkheid van deze erfgoedelementen te verbeteren. 
Er kan aangegeven worden in welke gebieden aanpassingen of nieuwe 
recreatieve verbindingen doorheen de gave landschappen mogelijk zijn en in 
welke gebieden de toeristisch-recreatieve ontsluiting dient beperkt te worden. De 
algemene beleidsdoelstelling van de toeristische ontsluiting van de open ruimte 
is onvoldoende gebiedsgericht ingevuld om hier antwoord op te geven. 

103.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Ook bij het multifunctioneel karakter van bossen wordt het voornemen om de 
toeristische ontsluiting te verbeteren niet vertaald in concepten of concrete 
actielijnen. 

104.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Het STER beseft dat om de natuurwaarden te behouden en te versterken het 
nodig is het recreatief medegebruik te kanaliseren. Het STER is echter van 
mening dat dit niet kan leiden tot het verdringen van (zachte) recreatie. Er moet 
meer belang gehecht worden aan het multifunctionele aspect van de 
natuurcomplexen. 

105.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Het STER mist de vertaling van de beleidsdoelstellingen voor de toeristisch-
recreatieve ontsluiting van de open ruimte naar concrete conceptelementen of 
geplande acties. 

106.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Hoewel recreatief medegebruik In de valleigebieden gekanaliseerd kan worden, 
mag (zachte) recreatie niet verdrongen worden. Bepaalde zones moeten 
hiervoor kunnen blijven openstaan. 

107.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

De conceptelementen geven de indruk dat de discussie omtrent structurele 
plattelandsverbreding, o.a. ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve 
potenties van de streek, uitgesloten is. 

108.  Toerisme Vlaanderen De natuurlijke en ecologische functie van kasteelparken en –bossen moet 
ondergeschikt blijven aan de landschappelijke en culturele functie ervan. Een 
inpassing van deze parken in een toeristisch-recreatief netwerk moet mogelijk en 
prioritair blijven. 

Het bepalen van de hoofdfunctie van specifieke kasteelparken en –bossen zal 
gebiedsspecifiek worden uitgewerkt bij de opmaak van de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, de natuurrichtplannen en/of de sectorale beheersplannen. 
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109.  Toerisme Vlaanderen Naast de toeristisch-recreatieve netwerken, de cultuurhistorische routes en de 
bos- en groengebieden dient ook aandacht geschonken worden aan water- en 
oevergebonden recreatie. Niet alle beken en rivieren zullen zich hiertoe lenen, 
maar de mogelijkheid voor recreatief medegebruik moet opengelaten worden. 
De Demer, Grote Gete en een stukje van de Kleine Gete worden nu reeds 
gebruikt voor kajak- en kanovaren. 

Recreatief medegebruik van waterlopen wordt geregeld via sectorale 
regelgeving. 

110.  Watering ‘Het Velpedal’ m.b.t. het behoud en de versterking van valleistructuren voor natuurlijke 
waterberging, wordt opgemerkt dat door goed onderhoud van waterlopen en het 
regelmatige verwijderen van slib, een groter buffervermogen voor 
waterstokkering wordt verkregen. 

Beheersaspect dat opgenomen kan worden in het kader van specifieke sectorale 
waterbeheersplannen of inrichtingsprojecten  

111.  Watering van 
Schakkebroek en 
Terbermen 

Het bestuur heeft het voorstel voor ruimtelijke structuur en 
uitvoeringsprogramma goedgekeurd 

/ 

112.  Intercommunale voor 
Waterbedeling in 
Vlaams-Brabant 

Vermits geen IWVB-gemeenten in de betrokken nota aan bod komen, wensen 
wij geen opmerkingen in verbad met de ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos 
in de regio Hageland te formuleren. 

/ 

4.6 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 1. Rasterlandschap van Begijnendijk en Baal” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

113.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Bij het behoud en versterking van bosstructuren wordt gesteld dat de uitbreiding 
van de bosstructuur rond Meetshoven mogelijk is, al dan niet in functie van een 
stadsbos voor Aarschot. Dit betekent ook dat afhankelijk van het standpunt dat 
wordt ingenomen (al dan niet stadsbos) Meetshoven wel of niet binnen de 
afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Aarschot gerekend moet worden. 
Indien Meetshoven beschouwd wordt als stadsbos voor Aarschot, betekent het 
ook dat een bepaalde recreatief medegebruik wordt toegelaten (gestimuleerd?) 
en dat het gebied Meetshoven binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk 
gebied gelegen moet zijn. Indien Meetshoven niet beschouwd wordt als 
stadsbos dan valt het buiten de afbakeningslijn. De definitieve uitspraak hierover 
zal pas gekend zijn na het afronden van het afbakeningsproces voor het 
kleinstedelijk gebied Aarschot. 

In deze visie worden alle structuurbepalende landbouw, natuur en bosgebieden 
opgenomen, omdat de visie in principe gebiedsdekkend hoort te zijn. Daar waar 
vanuit de processen rond stedelijke gebieden in het verleden reeds discussies 
gevoerd zijn en/of beslissingen genomen zijn omtrent de opties voor deze 
openruimtegebieden nemen we deze opties over in de visie op landbouw, natuur 
en bos als vast gegeven en stellen we die niet opnieuw in vraag. Daar waar er 
nog ruimte voor discussie is, zullen we vanuit dit buitengebiedproces mogelijk 
een aantal elementen aanreiken die richtinggevend kunnen zijn voor deze 
afbakeningsprocessen of bepaalde keuzes kunnen motiveren. 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

114.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Actie 1: oplossen van tegenstrijdigheid door het Meetshovenbos zowel op te 
nemen binnen het VEN en zowel te laten functioneren als stadsbos met een 
hoge recreatieve waarde (deelgebied 6.1) 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

115.  Boerenbond Leuven De formulering “Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 
voor kleinere versnipperde landbouwgebieden tussen Begijnendijk, Tremelo en 
Aarschot.” Is veel te vaag + op de bijgevoegde kaarten kunnen we ook niet 
terugvinden over welke gebieden het nu juist gaat. Wij blijven dus vragende partij 
om aanpassingen te kunnen doen op het ogenblik dat de kaarten duidelijker 
worden. 

In deze fase van het planningsproces wordt de gewenste ruimtelijke structuur 
van het Hageland aangegeven op macroniveau. Een exacte begrenzing van de 
verschillende bestemmingen zal bepaald worden bij het uitwerken van concrete 
afbakeningsvoorstellen. Deze afbakeningsvoorstellen zijn het voorwerp van 
verder overleg. 

116.  Boerenbond Leuven Bosuitbreiding tussen Meetshoven en de Meertsels: Ten NW van Meetshoven 
zijn er heel wat gronden verlaten door landbouw. Hier kunnen mogelijkheden zijn 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
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voor bosuitbreiding. In de omgeving van Palingspot is er nog wel een uitgebreid 
landbouwgebruik, bosuitbreiding moet hier stoppen. 

uitwerking van de uitvoeringsacties. 

117.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Het aanduiden van gebieden voor landbouw moet gebeuren met oog voor 
optimaal hydrologisch herstel van de aanliggende zones met hoofdfunctie natuur 
(valleigebieden en verwevingsgebied Meren-Balenberg-Demer (gebied 2.1) en 
Meetshoven-Meertsels (gebied 2.2). Ook de bosuitbreiding (gebieden 6.1., 6.2., 
6.3) moet gepaard gaan met hydrologisch herstel en rekening houdend met 
belangrijke natuurwaarden uit de open sfeer en oa. het voorkomen van zeer 
zeldzame fauna. In het zuidoosten van het gebied 2.1. stellen we voor dit uit te 
breiden met het gebied de Molenberg. Kleinschalige landschapselementen zijn 
in dit deze ganse deelruimte zeker van het grootste belang, met oa. te herstellen 
restanten van een historisch zeer dicht netwerk van houtkanten (knoteiken met 
cultuurhistorisch belang). De vereniging stelt voor de oefening inzake aanduiden 
in deze zone van te herbevestigen agrarisch gebied, bijkomend VEN, 
natuurverwevings- en bosuitbreidingsgebied, mee vooraan te brengen in het 
programma voor uitvoering. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

118.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Ter hoogte van het brongebied van de Merenloop (ten oosten van de spoorweg) 
moet de aansluiting gemaakt worden met de vallei van de Kalsterloop. 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. 

119.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De vereniging ondersteunt de visie in de nota dat het randstedelijk gebied van 
Aarschot westelijk begrensd wordt op de momenteel op het gewestplan 
voorziene bufferzone voor het bestaande industrieterrein en de westelijke ring 
nabij de gemeentegrens met Begijnendijk.  

/ 

120.  Vlaamse Sportfederatie Het behouden van oriëntatielopen in agrarisch gebied aan de hand van 
medegebruik moet perfect mogelijk zijn. Volgende gebieden worden gebruikt 
voor de oriëntatiesport: Meetshoven (6.1). 

121.  Toerisme Vlaanderen Er wordt nergens melding gemaakt van de toeristische en recreatieve 
medegebruiksfunctie (zoals zachte recreatie, kleinschalig verblijfstoerisme) in de 
kleinschalige landbouwgebieden. Recreatief medegebruik moet in de 
verschillende gebieden mogelijk zijn en moet ingeschreven worden in de 
verschillende ruimtelijke concepten. 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

4.7 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 2. Heuvelbossen” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

122.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

In de omgeving van de Abdij van Averbode wordt te weinig rekening gehouden 
met de verweving van de erfgoedwaarde en de toeristische functie. De 
algemene beleidsdoelstelling met betrekking tot toerisme moet zich vertalen in 
concrete conceptelementen, anders zal de toeristische functie overschaduwd 
worden door de andere ruimtegebruikers. 

123.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Voor de toeristisch-recreatieve potenties door de waardevolle natuurlijke 
omgeving, het landschap en het cultuurhistorisch aanbod in deze deelruimte, 
wordt in het kader van de plattelandsontwikkeling een integraal plan opgemaakt 
met kerngebied ‘de Merodebossen’. Het integraal plan wil een visie uitwerken 
voor de uitbouw van een gebiedsoverschrijdend toeristisch-recreatief netwerk. 
De provincie ondersteunt dit project wegens de selectie van Scherpenheuvel-

Toeristisch-recreatief medegebruik in de open ruimte staat ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. Toegankelijkheid van natuur- en bosgebieden wordt 
geregeld op maat van de gebieden o.a. via de sectorale beheersplannen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

Het selecteren en verder uitwerken van toeristisch-recreatieve netwerken of 
knooppunten gebeurt in de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Bestaande selecties in goedgekeurde gemeentelijke en 
provinciale structuurplannen worden niet in vraag gesteld. Voor de ontwikkeling 
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Zichem als een toeristisch-recreatief knooppunt op provinciaal niveau. De 
provincie wenst het toeristisch-recreatief Demernetwerk, waarvan 
Scherpenheuvel-Zichem deel uitmaakt, verder uit te bouwen door enerzijds 
gebruik te maken van de landschappelijke kwaliteiten en anderzijds 
hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur te bundelen in de 
toeristisch-recreatieve knooppunten. Daarom dient binnen het concept van het 
‘behoud en versterken ven bosstructuren’ en het concept ‘vrijwaren en 
versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden’ expliciet in 
beleidsruimte te worden voorzien voor het verder uitbouwen van de toeristisch-
recreatieve infrastructuur. Meer specifiek gaat het hier om deelgebied 11.6 en 
14.1. 

124.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Actie 2: expliciet aangeven van beleidsruimte voor de uitbouw van de toeristisch-
recreatieve infrastructuur (deelgebied 14.1). 

125.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Actie 3: expliciet aangeven van beleidsruimte voor de uitbouw van de toeristisch-
recreatieve infrastructuur (deelruimte 11.6). 

126.  Toerisme Vlaanderen Een opwaardering van de infrastructuur van het recreatiedomein De Vijvers, 
samen met een vlotte verbinding naar de abdij van Averbode, zal de toeristisch-
recreatieve ontwikkeling van dit attractiepunt bevorderen. 

127.  Toerisme Vlaanderen Een uitbreiding van het aantal speelbossen is gewenst. In het project ‘domein de 
Merode’ van de VLM wordt de toeristisch-recreatieve waarde van de bossen in 
dit gebied erkend. Men wil de bossen rond Avebode beter toegankelijk maken 
voor de recreant. In de bossen moet ruimte voorzien worden voor kleinschalige 
infrastructuurvoorzieningen (picknickbanken, zitbanken, vuilbakken,…). 

van hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen in voor landbouw, 
natuur of bos belangrijke gebieden gelden daarbij de uitgangspunten zoals 
omschreven in het RSV. 

Bij de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, 
natuur en bos zal de ‘marge’ voor initiatieven op gemeentelijk of provinciaal 
niveau bepaald moeten worden, vertrekkend vanuit de uitgangspunten zoals ze 
geformuleerd zijn in de verschillende beleidsdoelstellingen. 

128.  Provincie Vlaams-
Brabant 

In de visie is aangegeven dat het uitwerken van de ecologische verbinding een 
provinciale of gemeentelijke taak is, terwijl de uitwerking van het concept (13.1, 
13.2) is opgenomen in de lijst van de mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams 
niveau (zie ook actie 4). 

Indien voor het betrokken gebied een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
de afbakening van het agrarisch gebied opgemaakt wordt, zal er een 
beleidsmarge blijven voor gemeenten of provincies om dit al dan niet verder te 
differentiëren i.f.v. een ecologische verbinding op provinciaal of lokaal niveau. 

129.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het concept ‘behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden’ 
conflicteert mogelijk met de bestaande camping ‘De Vijvers’, waarvoor door de 
provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgesteld en waarvoor in het kader 
van het project Merodebossen een vraag tot uitbreiding voorligt. 

Bestaande goedgekeurde provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen worden niet 
in vraag gesteld. 

130.  Boerenbond Limburg Hoe gaan de landbouwgebieden aangegeven op pg 14 van de nota opgenomen 
worden in de agrarische structuur? Heel het gebied is opgenomen in het 
programma voor uitvoering en nergens vinden we een voorstel van RUP terug 
om de landbouwgebieden in deze regio de nodige zekerheid te geven! 

131.  Boerenbond Limburg Er wordt voorgesteld de verweving tussen landbouw, natuur en bos tussen 
Engsbergen en Diest verder uit te werken. In dit gebied zijn echter nog twee 
landbouwbedrijfszetels aanwezig die momenteel reeds zwaar onder druk staan 
van natuur en VEN-afbakening. Deze bedrijven moeten ook in de toekomst de 
nodige kansen krijgen: verdere uitbreiding van natuur kan enkel in overleg met 
deze bedrijfsleiders. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Bij de nadere uitwerking van deze gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 
perceelsniveau zal uitgeklaard worden welke delen van deze agrarische 
gebieden al dan niet als natuurverwevingsgebied gedifferentieerd kunnen 
worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de bestaande 
landbouwbedrijfszetels die principieel niet in het natuurverwevingsgebied 
opgenomen zullen worden. 

132.  Natuurpunt Oost- De vereniging wenst de voorgestelde beleidsopties met prioriteit voor natuur- en / 
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Brabant landschapsontwikkeling in deze deelruimte uitdrukkelijk te ondersteunen. Dit sluit 
ook aan bij Vlaams pilootproject ‘De Merode’ uit het ‘programma voor 
plattelandsontwikkeling’.  

133.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Ten opzichte van eerdere voorstellen worden in de nota een aantal belangrijke 
natuurgebieden erkend, zoals het gebied ‘Catselt’ (11.6) die nog de enige 
corridor vormt tussen Averbode Bos & Heide en de Demervallei en prioritair 
moeten gesteld worden in het uitvoeringsprogramma. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

134.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Ter hoogte van het gebied 8.3. moet in de vallei van de Kalsterloop het 
internationaal erkende natuurgebied ‘de Langdonken’ bijkomende 
ontwikkelingsruimte krijgen. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

135.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

In deze sterk met woongebieden verlinte regio (bebouwing en vertuining) steunt 
onze vereniging de voorgestelde ecologische en open ruimte verbindingen. 

/ 

136.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

In het programma voor uitvoering moeten nog meer corridors gespecificeerd 
worden. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

137.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De verwevingsgebieden worden gerealiseerd via grondgebonden landbouw 
waarbij enkel via stimulerende maatregelen afstemming gebeurd met natuur- en 
landschapswaarden. Voor de verschillende verwevingsgebieden gebieden (8.1 
tot 8.6) geldt dat ze nog zeer belangrijke natuurwaarden bevatten waarvoor een 
specifiek en afdwingbaar natuurgericht beheer noodzakelijk is. Hier zal verder 
moeten gedifferentieerd worden naar VEN en eventueel bosuitbreidingsgebied. 
Bovendien vormen verschillende van deze gebieden de verbinding tussen zeer 
belangrijke natuurgebieden. Deze verbindingen moeten ook kwalitatief behouden 
of ontwikkeld worden. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Bij de gedetailleerde uitwerking van een ruimtelijk uitvoeringsplan blijft het 
mogelijk om het gebied verder te differentiëren in functie van verschillende 
bestemmingen. Naar gelang de omvang en het belang van de aanwezige 
natuur- of boselementen in het agrarische gebied kan een specifieke 
bestemming als bos- of natuurgebied aangewezen zijn. 

138.  Vlaamse Sportfederatie Het behouden van oriëntatielopen in agrarisch gebied aan de hand van 
medegebruik moet perfect mogelijk zijn. Volgende gebieden worden gebruikt 
voor de oriëntatiesport:  

Schoterse Bossen (11.7), Averbodebos en Averbodeheide (12.4), Gerhagen-
Nachtegaalbossen (12.5), Houterenberg-Achterheide (12.6), Rodenberg 
(Tessenderlo) (12.7). 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

139.  Provincie Limburg De formulering “de landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden 
landbouw” is hier te eng geformuleerd. Men moet rekening houden met de 
werkelijke specialisaties van de bedrijven. De hier gevoerde formulering biedt 
geen perspectieven voor de dynamiek van de landbouw. De hier geformuleerde 
functie gaat te sterk uit van een statisch gegeven waarbij de dynamiek op de 
omgeving ligt. Het zou andersom moeten zijn, uitgaan van de dynamiek van de 
bedrijven en daaraan een statisch gegeven t.a.v. de omgeving toevoegen. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Het vrijwaren van aaneengesloten onbebouwde landbouwgebieden voor de 
grondgebonden landbouw is een belangrijke beleidsdoelstelling. Daarnaast moet 
de nodige ruimte die gelaten worden voor structurele bedrijfsveranderingen in de 
gebieden van de agrarische structuur. Het agrarisch gebied wordt niet 
gedifferentieerd in functie van teelten of specialisaties, wel in functie van de 
bebouwingsmogelijkheden, bv. door het aanduiden van bouwvrije agrarische 
gebieden.  

140.  Provincie Limburg Voor de gebieden 11.7 ‘Schoterse Bossen’ en 12.5 ‘Gerhagen-
Nachtegaalbossen’ wordt een behoud van versterking van de bosstructuur en de 
natuurwaarden vooropgesteld; echter hebben deze gebieden hoofdzakelijk een 
recreatieve bestemming op het gewestplan. In de gewenste ruimtelijke structuur 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

Een groot gedeelte van de bedoelde bossen hebben via BPA’s reeds een 
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en de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos voor de regio Hageland 
worden voor deze gebieden dus duidelijk andere ruimtelijke opties genomen dan 
zoals voorzien in de gewestplannen. Met het opheffen of herbestemmen van de 
recreatiegebieden volgens het gewestplan kan enkel akkoord gegaan worden als 
een zeker recreatief gebruik mogelijk blijft binnen de nieuwe bestemming 
(wandelen, fietsen, ruiteren, jeugdactiviteiten) én onder de absolute voorwaarde 
dat de verloren oppervlakte recreatiegebied – in het kader van de 
ruimteboekhouding en ruimtebalans -  enkel gecompenseerd wordt in Limburg. 
Een hoge mate van betrokkenheid en noodzaak van afstemming met de 
provincie en de toeristische sector bij opmaak van het bedoelde gewestelijke 
RUP voor het gebied tussen Averbode en Tessenderlo is evident en moet 
gegarandeerd worden. 

andere bestemming gekregen en zijn actueel al niet meer in de 
ruimteboekhouding als recreatiegebied gerekend. 

4.8 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 3: Demervallei - Diestiaanheuvels” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

141.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

Ter hoogte van het toeristisch knooppunt Scherpenheuvel-Zichem geven de 
conceptelementen de indruk dat de discussie omtrent structurele 
plattelandsverbreding, o.a. ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve 
potenties van de streek, uitgesloten is. 

Het selecteren en verder uitwerken van toeristisch-recreatieve netwerken op 
knooppunten gebeurt in de provinciale en gemeentelijke structuurplannen en 
uitvoeringsplannen. Voor de ontwikkeling van hoogdynamische toeristisch-
recreatieve voorzieningen in voor landbouw, natuur of bos belangrijke gebieden 
gelden daarbij de uitgangspunten zoals omschreven in het RSV. 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

142.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

In de gewenste ruimtelijke structuur wordt geen rekening gehouden met de 
mogelijkheid om te kajakken en te kanovaren op de Demer. De discussie 
hieromtrent dient open gehouden te worden. 

Het recreatief medegebruik van waterlopen voor kajakken of kanovaren wordt in 
principe geregeld via de sectorale regelgeving. Geen element van ruimtelijke 
ordening.. 

143.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Bij het concept ‘behoud en versterking van landbouw in een gevarieerd 
heuvellandschap’ dient uitdrukkelijk melding gemaakt te worden van de 
mogelijkheden voor de realisatie van (1) crematorium Hofheide (cfr. Provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan in openbaar onderzoek), (2) uitbreidingsmogelijkheden 
voor bestaande bedrijventerrein Diest Webbekom, zoals aangeduid in het 
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en (3) mogelijkheden bedrijvenzone 
langs de Leuvensesteenweg zoals opgenomen in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaams-Brabant en verder verfijnd in afbakeningsproces kleinstedelijk gebied 
Diest. Dit betekent dat de paragraaf waarin gesteld wordt dat “functiewijzigingen 
in samenhangende agrarische gebieden zo veel mogelijk vermeden worden. 
Nieuwe functies zijn enkel mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen, 
geen grote verkeersmobiliteit genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke 
en ecologische kwaliteiten van het gebied’”  wordt aangepast of verder verfijnd. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Goedgekeurde gemeentelijke plannen worden in principe niet in vraag gesteld. 
Opties in plannen in voorbereiding zijn voorwerp van concreet overleg over de 
planvoorstellen. 

144.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het concept ‘behoud en versterking van landbouw en ruimte voor ontwikkeling 
voor landschappelijk waardevolle elementen’ kan grotendeels onderschreven 
worden. Wel vraagt de provincie ter hoogte van de omgeving Kwadehoek (16.4) 
rekening te houden met de opmerkingen zoals die geformuleerd werden n.a.v. 

Kaart is aangepast op basis van de vraag van de provincie. 
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de bespreking van de kaarten voor de bevestiging van de agrarische structuur.  

145.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Voor de omgeving Gemp (16.4) vraagt de provincie rekening te houden met 
ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden dat in contradictie is met het 
subsidiariteitisprincipe en de bepalingen op pg. 4 van voorliggende nota. 

Opmerking naast de kwestie. Gebied 16.4 sluit op geen enkele wijze aan bij een 
kleinstedelijk gebied. 

146.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het concept ‘behoud en versterking van complexen van ecologische en 
landschappelijke waarden verweven met landbouw’, is onder meer van 
toepassing op gebied 17.3 Kloosterberg. Volgens het gewestplan is een deel van 
dit gebied bestemd als woonuitbreidingsgebied, dat volledig aansluit bij de 
bebouwde historische kern van de stad Diest. Dit gebied komt volgens de atlas 
van de woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk in aanmerking voor het aansnijden 
(cfr. Principieel akkoord en gemeentelijk structuurplan). Het is wenselijk dat ofwel 
de perimeter van dit gebied wordt bijgestuurd op de grafische plannen ofwel een 
in de tekst bijzondere vermelding krijgt. 

Een exacte begrenzing op de grafische aanduiding is niet bepaald en zal 
bepaald worden bij het uitwerken van concrete afbakeningsvoorstellen. Deze 
afbakeningsvoorstellen zijn het voorwerp van verder overleg. 

Indien woonuitbreidingsgebieden geschrapt worden, wordt rekening gehouden 
met de inschatting van de lange termijnbehoefte zoals in de gemeentelijke 
woonbehoeftenstudie werd opgenomen en na overleg met en akkoord van de 
betrokken gemeente/provincie. 

147.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Wat betreft het concept ‘behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden 
in valleien met ruimte voor waterberging’ dient uitdrukkelijk gesteld dat de 
vermelding dat ‘grootschalige ontwikkelingen in de valleien, zoals een verdere 
uitbreiding van bedrijventerreinen bij Aarschot of Diest zijn vanuit dit oogpunt niet 
wenselijk’ in contradictie is met het standpunt verwoord op pg. 4 waarin gesteld 
wordt dat zolang het afbakeningsproces van de kleinstedelijke gebieden nog niet 
afgerond is, enkel de gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor 
landbouw, natuur of bos afgebakend zullen worden. Uit de kaart waarop de 
natuurwaarden en landbouwwaarden zijn aangeduid, blijkt niet dat de 
onmiddellijke omgeving van de bedrijvenzone Nieuwland een ontegensprekelijke 
natuur- of landbouwwaarde heeft. Wel heeft het gebied een slechte reputatie op 
het vlak van overstromingen, maar deze opmerking geldt voor quasi de hele stad 
Aarschot en zal steeds een specifiek aandachtspunt bij het afbakeningsproces 
van het kleinstedelijk gebied Aarschot vormen. Het kan niet dat nu reeds een 
impliciete voorafname vanuit één bepaalde invalshoek wordt opgelegd zonder 
dat een volledige afweging van de pro’s en contra’s vanuit de verschillende 
sectoren is opgesteld. 

Een zelfde motivering geldt voor de aanduidingen Diest waar de bestaande 
bedrijvenzone Koudijs (18.6) opgenomen is evenals het Provinciedomein De 
Halve Maan (18.12). 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

De voorstellen vanuit naar uitbreiding van bedrijventerreinen in de Demervallei 
zullen binnen die processen vooral verder afgewogen moeten worden ten 
aanzien van de principes van het integraal waterbeheer. 

148.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het symbool voor ‘behoud en versterking van bosstructuren’ komt ook op ander 
plaatsen op de kaart voor dan enkel de gebieden die onderaan zijn opgenomen. 

Het bossymbooltje komt ook voor in het concept ‘behoud en versterking van 
natuurwaarden op getuigenheuvels’. 

149.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Bij het concept ‘vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen’ wordt 
vastgesteld dat gebied 25.6 Wijngaardberg midden in kleinstedeijk gebied Diest 
is gelegen. Ook hier geldt de contradictie met pg. 4 van de visienota en het 
subsidiariteitsprincipe dat stelt dat de provincie bevoegd is voor het afbakenen 
van de kleinstedelijke gebieden. Deze openruimteverbinding kan enkel 
gesuggereerd worden. 

De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. 
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld. 

In deze visie worden alle structuurbepalende landbouw, natuur en bosgebieden 
opgenomen, omdat de visie in principe gebiedsdekkend hoort te zijn. Daar waar 
vanuit de processen rond stedelijke gebieden in het verleden reeds discussies 
gevoerd zijn en/of beslissingen genomen zijn omtrent de opties voor deze 
openruimtegebieden nemen we deze opties over in de visie op landbouw, natuur 
en bos als vast gegeven en stellen we die niet opnieuw in vraag. Daar waar er 
nog ruimte voor discussie is, zullen we vanuit dit buitengebiedproces mogelijk 
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een aantal elementen aanreiken die richtinggevend kunnen zijn voor deze 
afbakeningsprocessen of bepaalde keuzes kunnen motiveren. 

150.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Concepten 27.1 t.e.m. 27.6 (vrijwaren van waardevolle reliëfelementen) worden 
in het programma van uitvoering vermeld als relevante ruimtelijke concepten 
zowel bij het ‘tussentijds herbevestigen van de agrarische gebieden’ als bij de 
‘Mogelijke uitvoeringacties op Vlaams niveau. Maar een aantal van deze 
concepten (27.1, 27.2, 27.3) worden niet expliciet vermeld bij de uitvoering van 
de actie zelf. Ook voor de gebieden 27.1, 27.2 en 27.3 is een aanduiding als 
natuurverwevingsgebied wenselijk. 

Bij de beschrijving van de “actie” wordt enkel het belangrijkste of meest relevante 
ruimtelijk concept aangehaald. Het is niet de bedoeling hier de volledige 
ruimtelijke visie te herhalen, daarvoor wordt verwezen naar de tekst. Voor de 
duidelijkheid wordt onder “relevante ruimtelijke concepten” nog eens expliciet 
verwezen naar alle concepten uit de visie de van belang kunnen zijn bij het 
uitwerken van de actie. 

151.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Opmerkingen bij gebieden en uitvoeringsacties: 

Gebied 52.4 (delen van de vallei van de Gete t.h.v. het Getebos) concreet 
opnemen als VEN-gebied. 

Actie 5: ruimte reserveren voor de inplanting van het arrondissementeel 
crematorium Hofheide (deelgebied 15.1). 

Actie 7: ruimte reserveren voor een eventuele bestemmingswijziging zoals 
opgenomen binnen het RSVB in het kader van het afbakeningsproces regionaal-
stedelijk gebied Leuven in de omgeving Kwadehoek-Rotselaar (deelgebied 
16.2). 

Actie 9: ruimte reserveren voor bijkomende ontwikkelingen langs de N2 in het 
kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Diest (deelgebied 15.2) 

Actie 10: ruimte reserveren voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein 
Webbekom in het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Diest 
(deelgebied 15.3). 

Actie 14: afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied 
Aarschot en voldoende (beleids)ruimte reserveren voor de uitbreiding van het 
regionaal bedrijventerrein Nieuwland (deelgebied 18.2 en 24.1). 

Actie 15: ruimte reserveren voor de inplanting van het arrondissementeel 
crematorium Hofheide (deelgebied 15.1); overlapping met actie 5. 

Actie 16: ruimte reserveren voor het door de minister goedgekeurde provinciaal 
RUP RWZI Tielt-Winge (deelgebied 16.4). 

Actie 17: ruimte reserveren voor de inplanting van het arrondissementeel 
crematorium Hofheide (deelgebied 15.1); overlapping met actie 5 en 15. 

Actie 18: afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied 
Aarschot en ruimte reserveren ten oosten van Diest in het kader van het 
masterplan stationsomgeving Diest (deelgebied 18.6). 

Actie 20: ruimte reserveren voor bijkomende ontwikkelingen langs de N2 in het 
kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Diest (deelgebied 15.2); 
overlapping met actie 9. 

Actie 26: formuleren van het concept ‘vrijwaren van waardevolle 
openruimteverbinding Wijngaardveld’ als een suggestie aan de provincie 

Aandachtspunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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aangezien deze openruimteverbinding gelegen is in het stedelijk gebied Diest 
(deelgebied 25.6). 

152.  Boerenbond Limburg Actie 10: Samenhangend landbouwgebied van Assent en Loksbergen dient 
volledig te worden herbevestigd als agrarisch gebied en dient uitgebreid te 
worden. Op pg. 18/41 staat dat “agrarische ontwikkelingen op hellingen van 
Diestiaanheuvels met bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten worden 
afgestemd op deze kwaliteiten”. Om Deze afstemming te realiseren voorziet men 
o.a. de mogelijkheid om bufferstroken te creëren. Boerenbond Limburg is tegen 
deze opgelegde bufferstroken in HAG. 

Voor gebied 15.3 dient het te herbevestigen landbouwgebied uitgebreid te 
worden in zuidelijke richting (richting Ijzerbeek): We adviseren om in deze fase 
het te herbevestigen landbouwgebied uit te breiden tot aan de risicozone 
overstroming, dat in die zin complementair is aan het aangegeven 
landbouwgebied van minstens provinciaal belang. 

Actie 12: Samenhangend landbouwgebied van Assent en Loksbergen dient 
volledig te worden herbevestigd als agrarisch gebied en dient uitgebreid te 
worden. Deze zone die oorspronkelijk voor herbevestiging in aanmerking kwam 
(dd03) moet worden uitgebreid, in zoverre dat het gebied 16.10 mee wordt 
opgenomen. 

Omgeving Venusberg: niet opgenomen in te herbevestigen agrarisch gebied : 
Ook moet de mogelijkheid om een RUP op te maken om een gedeelte als 
natuurverwevingsgebied (voor de oostelijke uitlopen van de Venusberg) in te 
kleuren worden geschrapt.  Herbebossing van percelen die niet in 
landbouwgebruik zijn is een optie na overleg met de lokale landbouwers, 
verweving voor de omliggende percelen is echter niet wenselijk. 

De sector stelt tevens voor het gebied 15.7 te verbinden met het gebied 15.5 om 
zo een groot aaneengesloten te herbevestigen gebied te creëren. Hiervoor is het 
wel noodzakelijk de claim 19.7 te laten vallen.  

 inkrimpen van het te herbevestigen gebied dd03 kan niet. Het gaat 
om een groot aaneengesloten geheel van landbouwgebieden dat zich 
uitstrekt van Geenhout tot Katermeer. Dit gebied moet behouden 
blijven. 

Actie 21: De beekvalleien gegroepeerd onder 18.11 zijn op de structuurschetsen 
veel breder vormgegeven dan in werkelijkheid het geval is. Hierdoor lijkt het er 
sterk op dat in het gebied verschillende hectaren landbouwgrond die nog steeds 
in gebruik zijn verloren zullen gaan. Dit kan niet. De versterking van de 
beekvallei dient zich te beperken tot de verbetering van de structuurkwaliteit van 
de huidige groenstructuren. 

De zone langsheen de winterbeek op het grondgebied van de gemeente 
Tessenderlo is volledig in landbouwgebruik en dit dient zo te blijven. Op de 
structuurschetsen wordt deze zone aangegeven als een zone met uitgesproken 
natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging. Dit is voor de sector 
niet toelaatbaar. Het gaat om een strook van minstens 50 hectare. Deze mag 

Adviezen over het voorstel voor een tussentijdse herbevestiging van de 
bestaande gewestplannen konden uitgebracht worden tot 1 april 2006 en zijn 
verwerkt. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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niet opgegeven worden. In het gebied zijn ook enkele bedrijfszetels gevestigd.  

Dezelfde opmerking kan gemaakt worden voor het gebied omheen Brelaar. Ook 
hier wordt op de structuurschetsen de hoeveelheid natuur en natuurontwikkeling 
gemaximaliseerd en de aanwezige landbouw geminimaliseerd. Dit strookt niet 
met de werkelijkheid en is ook in de toekomst niet realistisch. 

Actie 22: Bosuitbreiding ter hoogte van de Venusberg kan enkel op de percelen 
die niet meer in gebruik zijn door beroepslandbouwers. 

Actie 23: Het overgrote deel van gebied 19.7 is in landbouwgebruik. De sector is 
er dan ook voorstander van om gebied 15.5 te verbinden met gebied 15.7 om zo 
één groot te herbevestigen landbouwgebied te maken. In het gebied 18.12 moet  
het huidige landbouwgebruik in het gebied behouden blijft. Een aanduiding 
waarin de aanwezige landbouw duidelijk zijn plaats heeft en ook in de toekomst 
kan behouden is dan ook meer op zijn plaats. De gebieden in deze zone die 
momenteel geel zijn op het gewestplan dienen te worden herbevestigd, er is 
bijgevolg geen ruimte voor een bredere invulling van de Goerebeek of voor 
bosuitbreiding. In dit gebied dient men in deze fase zeker ook rekening te 
houden met de grote aaneengesloten landbouwgebieden van minstens 
provinciaal belang. 

Actie 25: Het is aangewezen zone 17.6 te laten aansluiten bij zone 16.13 en ze 
als zuivere landbouwzones te behandelen/bevestigen. Ook moet erover gewaakt 
dat de aanwezige landbouwwaarden ter hoogte van Tiewinkel/Muggenhoek 
bewaakt/bewaard blijven. Een versterking van het bos in gebied 17.6 is niet 
wenselijk. Dit zou zorgen voor een verdere fragmentatie van het landbouwgebied 
en dit is niet wenselijk. 

Bij de opsomming van de te herbevestigen agrarische gebieden voor de kleinere 
landbouwgebieden tussen Lummen en Schulen (16.13, 16.14, 17.6): Hierin 
deelgebied 23.11 mee opnemen ter herbevestiging(is blijkbaar over het hoofd 
gezien).  

153.  Boerenbond Leuven Het herbevestigen van gebied rond Veldonkhoeve  wordt ondersteund door 
Boerenbond. Boerenbond gaat echter niet akkoord met de opdruk van 
verwevingsgebied omdat het gaat om een aaneengesloten landbouwgebied 
tussen Veldonkhoeve, Ossebeemden en Broek waar de leefbaarheid van het 
aanwezige melkveebedrijf voorop moet staan. 
 
Actie 14: Demervallei tussen Werchter en Aarschot: o.a. in de omgeving van 
Betekom is er nog heel wat landbouwgebruik langs de Demer. Op de drogere en 
vruchtbare komgronden wordt nog heel wat akkerbouwteelten gewonnen. Dit 
gebied is dus niet geschikt voor waterberging. 
19.1 Versterken van graslandgebruik kan hier enkel via stimulerende 
maatregelen. 
 
Actie 21: Vallei van de Drie Beken, vallei van de winterbeek 
In het gebied ten zuidoosten van Rot zijn vijf landbouwbedrijven aanwezig. Dit 
gebied moet mee in herbevestiging worden opgenomen. De ecologische 
verbinding van noord naar zuid kan niet gerealiseerd worden, ook niet als 
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verwevingsgebied. Het gaat hier immers om een uitstekend akkerbouw- en 
rundveegebied. 

154.  Boerenbond Leuven Actie 15: Getuigenheuvels ten zuidwesten van Aarschot: Bosuitbreiding rond 
Benniksberg is weinig mogelijk, aangezien de meeste gronden rond huidige bos 
nog in landbouwgebruik zijn. Rond Kapittelberg liggen een aantal verlaten 
agrarische gebieden, zodat bosuitbreiding zich in deze gebieden zou moeten 
situeren. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

155.  Boerenbond Leuven Voor de Wijngaardberg is er vraag naar gele RUP of op zijn minst dat 
toekomstkansen voor de huidige fruitteeltbedrijven blijven. In het document dat 
nu voorligt blijft men rond de pot draaien en doet men geen uitspraak over de 
bestemming van dit gebied. 

Er werd geen akkoord bereikt binnen het gevoerde proces. Specifiek verder 
onderzoek en overleg zal noodzakelijk zijn. 

156.  Boerenbond Leuven - 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Actie 16: Wingevallei: 
In Rotselaar moet waterberging stoppen aan Hertogbeemden waar nog veel 
gronden in landbouwgebruik zijn. Ter hoogte van Tielt-Winge heeft er nog een 
ruilverkaveling plaatsgevonden in de omgeving van het valleigebied. Men vindt 
hier nog heel wat akkerbouwpercelen uitgebaat door actieve landbouwers. 
Selectie gebeurt opnieuw erg vaag: wanneer spreekt men nog over het 
valleigebied? 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. De consensus uit de ruilverkavelingen zal 
daarbij gerespecteerd worden. 

157.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Actie 17: Het versterken van natuurwaarden in Walenbos: 
Het landbouwgebied rond grote hoeve kan op geen enkel manier in aanmerking 
komen voor bosuitbreiding. Dit is van de beste landbouwgrond in de omgeving 
maar vreemd genoeg werd dit gebied niet mee opgenomen in het herbevestigde 
gebied Vg01. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

158.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Actie 17: Het versterken van natuurwaarden in Walenbos: 
Het versterken van de bosstructuren Tienbunderbos/Mostingbos: 
Bosuitbreiding kan enkel in samenspraak met de betrokken landbouwers, op 
gronden met een lage landbouwkundige waarden. Het landbouwgebied op de 
Houwaartse berg en aan beide zijde van de Haldertstraat dient zeker behouden 
en herbevestigd worden. Ter hoogte van Walenbos vormt de landbouw een 
buffer tussen de natuur en de bewoning. 

159.  Boerenbond Tielt-
Winge 

Het versterken van de bosstructuur en bosuitbreiding ter hoogte van het 
Troostembergbos kan enkel in samenspraak met de landbouwers van ter plaatse 
op gronden met een lage landbouwkundige waarde. 

Zie antwoord op vraag 135. 

160.  Boerenbond Leuven Actie 18: Demervallei tussen Aarschot en Diest: o.a. in de omgeving van 
Langdorp en Rillaar is er nog heel wat landbouwgebruik langs de Demer. Op de 
drogere en vruchtbare komgronden worden ook hier nog heel wat 
akkerbouwteelten gewonnen. Dit gebied is dus niet geschikt voor waterberging. 

161.  Boerenbond Leuven Actie 18: Demervallei tussen Aarschot en Diest: o.a. in de omgeving van 
19.4 Versterken van graslandgebruik kan hier enkel via stimulerende 
maatregelen. 

162.  Boerenbond Leuven Actie 20: Vallei van de Begijnenbeek en de Diestiaanheuvels tussen Assent en 
Diest en Het versterken van de natuurwaarden en waterbergingsfunctie in de 
vallei van de Begijnenbeek 
Op de plateaus liggen belangrijke landbouwgebieden met waardevolle gronden. 
Heel wat actieve landbouwbedrijven zijn hier betrokken partij en vele liggen zelfs 
met bedrijfszetel in discussiegebied. Uitbreiding van natuur kan enkel op 
gronden met lage landbouwkundige waarde en in overleg met de betrokken 
landbouwers. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Het bestaand landbouwgebruik is een belangrijk element in de afweging, doch 
zal geëvalueerd moeten worden binnen z’n ruimtelijke context. 
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163.  Stad Beringen De stad kan akkoord gaan met het behoud en de versterking van landbouw en 
het deels versterken van de bosstructuur voor het gebied Tervant, onder 
voorwaarde dat het gebied nabij de kern van Tervant (tussen de Kerkhofstraat, 
Beverlosesteenweg en Albertkanaal) niet wordt herbevestigd voor landbouw, 
aangezien de stad een BPA-procedure heeft opgestart op deze gronden 
(grotendeels gebruikt voor recreatieve doeleinden) te herbestemmen naar een 
zone voor dagrecreatie. Het BPA is voorlopig aanvaard door de gemeenteraad. 

Goedgekeurde gemeentelijke plannen worden in principe niet in vraag gesteld. 
Opties in plannen in voorbereiding zijn voorwerp van concreet overleg over de 
planvoorstellen. 

164.  Stad Beringen Ook voor het gebied in de omgeving van de Hek kan behoud van de landbouw 
bijgetreden worden, met uitzondering van de zone ter hoogte van Beringen 
Haven en omgeving (Paalsesteenweg – Commelo). De stad wenst er een 
gebiedsgerichte oplossing voor een aantal zonevreemde bedrijven of bedrijven 
die nood hebben aan uitbreiding. Ook wenst de stad de windhondenrenbaan 
mits randvoorwaarden (o.a. beperken van gebouwen) als activiteit daar te 
behouden. 

Goedgekeurde gemeentelijke plannen worden in principe niet in vraag gesteld. 
Opties in plannen in voorbereiding zijn voorwerp van concreet overleg over de 
planvoorstellen. 

165.  Stad Beringen In de gewenste openruimte structuur van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Beringen wordt voor het gebied Brelaar, het gebied, Tempels 
(tussen Tessenderlo en Paal) en het gebied Dalenberg-Venusberg-Geenhout 
een agrarische bestemming vooropgesteld en is ook een versterking van de 
natuurlijke structuur (verwevingsgebied) ter hoogte van de Winterbeek en de 
Zwarte beek aangegeven.  

166.  Stad Beringen Ter hoogte van de Paalse Plas wenst de stad echter de recreatieve functies 
(golf, waterrecreatie, fietsen en wandelen,…) te behouden en te versterken. 

Aandachtspunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

167.  Stad Beringen De visie voor het versterken van de natuurwaarden op de getuigenheuvels 
Busselberg en Venusberg kan bijgetreden worden. 

/ 

168.  Stad Beringen Ter hoogte van het afrittencomplex (langs Paalsesteenweg tot Buitingstraat) is 
de agrarische functie achterhaald. In het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Beringen wordt daar een dienstenfunctie vooropgesteld. 

Goedgekeurde gemeentelijke plannen worden in principe niet in vraag gesteld. 
Opties in plannen in voorbereiding zijn voorwerp van concreet overleg over de 
planvoorstellen. 

169.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Aangezien binnen het herbevestigde agrarische gebied weinig of geen garanties 
kunnen geboden worden naar landschappelijke en ecologische kwaliteiten, 
stellen we voor de begrenzing van het prioritaire landbouwgebied 15.1 grondig te 
evalueren. De uitstulping van het voorgestelde agrarisch gebied ten noorden van 
de steenweg Leuven-Aarschot te Gelrode met de Ijzerenberg en het 
verbindingsgebied tussen de Europese habitatgebieden van Vosrdonkbos-
Turfputten en de Vijvers dient deel uit te maken van de natuurlijke structuur en 
als VEN of verwevingsgebied te worden aangeduid. Op het gewestplan is een 
groot gedeelte reeds als natuurgebied voorzien. Ook de zuidelijke helling van de 
Wijngaardberg (verlengde E 314) moet als natuurgebied in oostelijke richting 
aansluiting krijgen op het gebied ‘de Beek’ (N gebied, kloof met bos en heide in 
Diestiaanheuvel) en vervolgens met een ecologische corridor de verbinding te 
maken met het gebied Kloesebos – ’s Hertogenheide (21.1). Voor het plateau 
van de Wijngaardberg blijft de vereniging erbij dat het huidige N statuut van de 
gewestplannen onverkort wordt gehandhaafd. Andere heuvels van hetzelfde 
kaliber (zelfs in N gebied van het gewestplan) werden in de gemeente Rotselaar 
omzeggens volledig verkaveld en achteraf nog omgevormd tot bouwzones. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

170.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

“De ruimtelijk kleinere landbouwgebieden, vaak versnipperd door bebouwing, 
worden gevrijwaard voor de grondgebonden landbouw.” Hier moet goed 
gekeken worden of hiermee geen ruimtelijke versnippering voor de natuurlijke 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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structuur wordt in stand gehouden; soms betreft het relatief recent ontgonnen 
bosgebieden. In het gebied 16.3 (verkeerdelijk ‘Lozenhoek’ geheten, beter 
‘omgeving Geesthoeve’) moeten harde en kwalitatieve garanties naar de 
verbinding van de habitatgebieden Wingevallei en Chartreuzenbos ingebouwd 
worden, terwijl ook meer bosuitbreiding hier aangewezen is. Een deel van de 
historisch beboste oppervlakte van de Wingevallei is hier trouwens verkeerdelijk 
als agrarisch gebied op de gewestplannen bestemd, dit deel is bovendien 
Europees habitatrichtlijngebied. Onmiddellijke herbevestiging als agrarisch 
gebied is voor de vereniging dan ook uitgesloten. Voor het gebied 16.1 
(Dubbeek en omgeving te Aarschot) is een bestemming als verweving 
noodzakelijk om een groene corridor ten zuiden van Aarschot te garanderen 
tussen de zeer belangrijke natuurgebieden ten westen en ten oosten van het 
stedelijk gebied  (van 16.1 naar 18.6).  

171.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Ook in de gebieden Hompelstraat (16.5) en Keiberg (16.6) moeten eerst 
garanties worden bepaald naar de betere bescherming van de vallei van de 
Ossenbeek en de bosuitbreiding tussen Messelbroek en Scherpenheuvel. Ook 
voor deze gebieden is het voorstel in de nota, met name onmiddellijke 
herbevestiging als agrarisch gebied, voor de vereniging onaanvaardbaar. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Binnen het concept 16.6 is het concept 20.4 ‘behoud en versterking van 
bosstructuren’ opgenomen, waar bosuitbreiding tussen Messelbroek en 
Scherpenheuvel ingepast kan worden. 

172.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Voor de vallei van de Grote laak en Demer stroomafwaarts Aarschot (gebied 
19.1) pleit de vereniging nogmaals voor het behoud en versterking van 
uitgesproken natuurwaarden en dus via het uitvoeringsprogramma snel 
bijkomende delen in het VEN worden ondergebracht. Eventueel herbevestigen 
van agrarisch gebied moet integraal deel uitmaken van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringplan, dus niet deels onmiddellijk te herbevestigen zoals in de nota 
voorgesteld.  Belangrijke oppervlaktes zijn weinig geschikt voor de huidige 
landbouwbedrijfsvoering en al een tijd effectief verlaten. Voor andere delen 
dienen verregaande hydrologische herstelmaatregelen genomen om deze vallei 
als prioritair riviersysteem terug te laten te functioneren zoals bepaald in het 
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

Ook voor de vallei van de Demer stroomopwaarts Aarschot (19.4) dient de 
hoofdfunctie natuur voorop te staan.  

In de Wingevallei stroomafwaarts de E 314 (gebied 19.2) dient het gedeelte 
aanleunend tegen het centrum van Wezemaal (Kerkebroek en Rigessel) een 
prioritaire natuurfunctie te krijgen waarbij het behoud en herstel van de unieke 
moerassige graslanden en blauwgraslanden voorop staat. Bosuitbreiding is in 
deze zone vanuit natuuroogpunt een onverantwoorde optie. In het 
uitvoeringsprogramma staat de herbevestiging als agrarisch gebied van de 
Wingevallei (19.2) in het vooruitzicht terwijl de natuurwaarde hier bijkomend VEN 
en verwevingsgebied vereist.  

Ook de vallei van de Zwarte beek stroomopwaarts Meldert (19.7) moet één 
geheel vormen met de VEN gebieden stroomop- en stroomafwaarts, dus de 
hoofdfunctie natuur moet aaneensluitend zijn in deze qua natuur belangrijkste 
beekvallei van Vlaanderen.  

Wij pleiten hier nogmaals voor een verbindende corridor tussen de valleien van 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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Zwarte Beek en de vallei van de Drie Beken (18.11) over de Venusberg (22.9) 
en de Busselenberg (22.7). Het gebied tussen de Busselenberg en de vallei van 
de Drie Beken is één van de weinige gebieden in het Hageland met reële kansen 
voor het vormen van een aaneensluitend VEN geheel van vallei tot 
Diestiaanheuvel. 

173.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De flanken van de Diestiaanheuvels vertegenwoordigen dikwijls unieke natuur- 
en landschapswaarden op Vlaams niveau. Voor veel van deze hellingen is het 
herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden noodzakelijk en dienen bijgevolg 
bijkomend in het VEN ondergebracht te worden, in het bijzonder de gebieden 
van de Houwaartseberg, St. Jobsweg, Luienberg en Rijnrodeberg (westelijke 
punt) (gebieden 27.1, 27.2, 27.4 en delen van 27.5). Voor de meeste van deze 
gebieden wordt zelfs de onmiddellijke herbevestiging als agrarisch gebied in het 
vooruitzicht gesteld; nochtans zijn een aantal van deze hellingen zelfs aangeduid 
als Europees habitatrichtlijngebied waarvoor kwalitatieve doelstellingen naar 
natuur verplicht moeten worden ingevuld. Ook het gebied van de Kloosterberg te 
Diest moet samen met de zone rond de Leugebeek deels gedifferentieerd 
worden als verwevingsgebied en mag dus in het uitvoeringsprogramma niet als 
te herbevestigen agrarisch gebied opgenomen worden. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

174.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Oostwaarts van Aarschot stellen we voor om ter hoogte van de Demervallei de 
afbakening van het stedelijk gebied ook hier te laten samenvallen met de 
ringweg, conform de afbakening van het Europese vogelrichtlijngebied. 

De afbakening van het kleinstedelijk gebied is een provinciale planningstaak. 

175.  Gemeente Tielt-Winge De gemeente selecteert in haar gemeentelijke ruimtelijk structuurplan de 
‘Zuidelijke Heuvels’. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor dit gebied bestaat 
voornamelijk uit het behoud van de bestaande structuur met een maximalisatie 
van de ontwikkelingskansen voor de landbouw, een behoud van de kleine 
landschapselementen en een afwerking en kwalitatieve bijsturing van de 
nederzettingsstructuur. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

176.  Gemeente Tielt-Winge Voor de ‘Centrale Hagelandse Vallei’ wordt als belangrijkste aangegeven dat de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling enerzijds voorziet in een versterking van de 
natuurlijke structuur door het bufferen van de bosranden en het versterken van 
de continuïteit in de beekvalleien en anderzijds in een vermindering van de 
landschappelijke impact van (storende) constructies door ingroening. Landbouw 
en natuur worden op een harmonieuze wijze naast elkaar gezet, waarbij de 
leefbaarheid van de landbouwbedrijven ondersteund moet worden en waarbij de 
afwenteling van milieueffecten op de natuurlijke structuur moet vermeden 
worden. De landbouw zal instaan voor het in stand houden van de kleine 
landschapselementen. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

De geformuleerde doelstellingen zullen ook hun uitwerking moeten krijgen via 
lokale plannen, waarvoor er in dit gewestelijk planningsproces de nodige 
beleidsruimte wordt gelaten. 

177.  Gemeente Tielt-Winge Het hoofddorp Tielt is gelegen binnen de afbakening van de te herbevestigen 
agrarische gebieden. Omwille van het toekomstig gewenste gemeentelijk beleid 
en de mogelijke tegenstrijdigheid met de herbevestigde agrarische structuur is 
het aangewezen om de zone tussen de Stenenhuisstraat – Heuvelstraat – 
Horenweg en Diestsesteenweg niet op te nemen in de grote aaneengesloten 
agrarische gebieden op Vlaams niveau. Er wordt voorgesteld om ter hoogte van 
deze zone (Stevenstraat-Horenweg) de afbakening van de te herbevestigde 

Binnen dit afbakeningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor de 
verdere lokale invulling op het terrein door gemeenten en provincies. 
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agrarische structuur ten zuiden van de N2 (Diestsesteenweg) te situeren. 

178.  Gemeente Tielt-Winge De aanleg van de ontbrekende linken voor de padenstructuur situeert zich in de 
te herbevestigen agrarische gebieden. Het gaat hier hoofdzakelijk over de 
ontbrekende link tussen de Vlooibergstraat en de Oude Leuvensebaan (ten 
noorden van de N2). 

179.  Gemeente Tielt-Winge Het gebied Looikenstraat-Tiensesteenweg-Gouden Kruispunt in de woonkern St-
Joris-Winge is ook opgenomen binnen de afbakening van de te herbevestigen 
agrarische gebieden. De gemeente heeft haar structuurplan voorzien om een 
deel van het niet ontwikkeld woonuitbreidingsgebied in Meensel te ruilen. De 
gemeente zal hiervoor een gemeentelijk RUP opstellen. Er wordt voorgesteld om 
dit agrarisch restgebiedje niet op te nemen in de afbakening van de te 
herbevestigde agrarische structuur. 

180.  Gemeente Tielt-Winge De beperkte uitbreiding voor de sportinfrastructuur is opgenomen binnen de 
afbakening van de te herbevestigen agrarische gebieden. De gemeente voorziet 
in een ruil met het deel van het niet te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied in 
Meensel waarvoor een gemeentelijk RUP opgemaakt zal worden. Het nog niet 
ontwikkelde deel van het woonuitbreidingsgebied in Meensel kan hierdoor een 
agrarische bestemming krijgen. 

Dit zijn lokale aangelegenheden die door de gemeente verder uitgewerkt kunnen 
worden en waarvoor er in dit gewestelijk planningsproces de nodige 
beleidsruimte wordt gelaten. 

181.  Gemeente Tielt-Winge De gemeente voert een ondersteunend beleid voor de natuurgebieden die door 
het Vlaams gewest of door de Provincie zijn geselecteerd. De gemeente stelt 
voor om de gebieden Troostembergbos (gebied 20.2) en Houwaarste Berg (deel 
van het  Tienbunderbos, gebied 20.1) mee op te nemen in de volgende fase van 
afbakening van de natuurlijke structuur. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

182.  Vlaamse Sportfederatie De Landelijke Rijverenigingen beschikken over volgende verenigingen, 
opgenomen in het programma voor uitvoering: 
- Rijvereniging Aarschot en Gelrode en Rillaar 

- Vereniging Schoonderbuken en Zichem 

- Vereniging Schaffen en Paal 

- Vereniging Lummen en Meldert 

- Rijvereniging Assent en vereniging Halen 

Aangezien deze terreinen in agrarische gebieden liggen die herbevestigd zullen 
worden, dient verzekerd te worden dat het recreatief medegebruik er mogelijk zal 
blijven in de toekomst. 

183.  Vlaamse Sportfederatie Het behouden van oriëntatielopen in agrarisch gebied aan de hand van 
medegebruik moet perfect mogelijk zijn. Volgende gebieden worden gebruikt 
voor de oriëntatiesport: 

Hees (20.11), Willekesberg (20.13), Wallen van Diest (24.9), Kleinstedelijk 
gebied Diest (28.1). 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

184.  Gemeente 
Scherpenheuvel-

Zoals in het richtinggevend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
wordt weegegeven, adviseert de gemeente: 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. 

De problematiek van de zonevreemde illegale terreinen of gebouwen en 
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Zichem De doelstellingen naar een gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur zijn: 
- het bestaande ‘groene’ areaal behouden en waar nodig versterken of 

herwaarderen; 
- het bufferen van de natuurfunctie t.o.v. eraan grenzende (storende) functies 
- het saneren van illegale terreinen of gebouwen en individuele 

weekendverblijven in natuurgebieden of bosgebieden; 
- zachte vormen van medegebruik zo veel mogelijk stimuleren; 
- streven naar publiek beschikbare natuur. 

individuele weekendverblijven, is een lokale aangelegenheid waarvoor een 
gemeentelijk beleid gewenst is. Binnen dit afbakeningsproces wordt hiervoor de 
nodige beleidsruimte gelaten. 

185.  Gemeente 
Scherpenheuvel-
Zichem 

De gemeente ondersteunt het bovenlokaal belang van de Demervallei en de 
Averbodebossen als dragers van de natuurlijke structuur op regionaal vlak. De 
gemeente haalt het Vierkensbroek en de Kloosterbeemden aan als belangrijke 
natuurgebieden in de Demervallei en wijzen op de wenselijkheid van enkel 
natuurgerichte recreatie in deze gebieden. Buiten deze ecologische kernen 
streeft het gemeentebestuur naar verweving van landbouw en recreatief 
medegebruik in de vallei, mits natuur als belangrijke toetssteen wordt aanzien. 
Voor de Averbodebossen wordt gestreefd naar het opstellen van prioritaire 
sectorale beleidsinitiatieven betreffende milieubeleid en het tegengaan van 
verdere versnippering van de bosstructuur door het vermijden van bebouwing of 
het rooien van bossen. 

Niet tegenstrijdig met de voorgestelde ruimtelijke visie. 

186.  Gemeente 
Scherpenheuvel-
Zichem 

Er wordt gestreefd naar het behoud en het bufferen van de natuurfunctie t.o.v. 
omliggende harde functies van de beboste getuigenheuvels met historisch 
waardevolle graslanden. Zij fungeren als groene stapstenen in een ecologisch 
netwerk. Buffering kan gebeuren door de ruimere omgeving te vrijwaren van 
storende elementen zoals vertuining, achterliggende gebouwen, speelterreinen, 
verdere verkaveling van achterliggende gebieden. Op de beboste 
getuigenheuvels moet de natuurfunctie vooropgesteld waar zachte recreatie 
mogelijk blijft. 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. 

Zachte recreatie is mogelijk in het hele open ruimtegebied, zoals staat 
ingeschreven in de beleidsdoelstellingen. 

187.  Gemeente 
Scherpenheuvel-
Zichem 

De gemeente streeft naar een maximale ontwikkeling van de landbouw in het 
zuidoosten van de gemeente, mits behoud en versterking van de 
landschappelijke kwaliteiten. Het betreft de omgeving Kaggevinne en 
Schoonderbuken. De nadruk wordt gelegd op grondgebonden agrarische 
bedrijven. Agrarische verbreding wordt ook voorgesteld. In gebieden met 
kleinschalige en versnipperde landbouw wordt verweving met natuur en behoud 
van KLE’s vooropgesteld. Volgende vormen van structurele en agrarische 
verbreding kunnen toegelaten worden, rekening houdend met de 
landschappelijke en/of recreatieve kwaliteit van het gebied:  
- hoeveverkoop 
- nieuwe economische dragers zoals tuinaanleg, veeartsen,… 
- beperkte recreatieve mogelijkheden: kinderboerderijen, 

maneges,zorgboerderijen,… 
- horeca, aansluitend op het toeristisch-recreatief netwerk 
- plattelandstoerisme, aansluitend op het toeristisch-recreatief netwerk 
- geen handel, kantoren of diensten die geen enkel verband hebben met 

landbouw in de brede zin. 

De gemeente kan op basis van de opties uit het structuurplan specifieke 
planningsinitiatieven hiervoor nemen. 

188.  Gemeente 
Scherpenheuvel-
Zichem 

De gemeente vraagt om in het kader van de afbakening van de agrarische en 
natuurlijke structuur voldoende aandacht te geven aan zonevreemde 
landbouwbedrijven. De gemeente vraagt aan het Vlaams gewest om actieve 
landbouwbedrijven, welke volgens het gewestplan gelegen zijn in een natuur- of 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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bosgebied, maar waar dit nooit gerealiseerd werd op terrein en waar het in de 
toekomst geen onderdeel kan vormen van het VEN, uit de natuurlijke structuur te 
halen en deze in de agrarische structuur te leggen. Indien de hogere overheid 
deze oefening niet meeneemt, dan kan de gemeente op haar grondgebied deze 
oefening uitvoeren ter verfijning van de afbakening op Vlaams niveau. Indien 
nodig kan zij hiervoor de nodige RUP’s opmaken. 

189.  Provincie Limburg Er zal rekening gehouden moeten worden met het concentratiegebied van 
jeugdverblijven ‘West-Limbrug’ waarin Heusden-Zolder en Beringen opgenomen 
zijn. Met betrekking tot jeugdverblijfstoerisme zijn in het RSPL vijf 
concentratiegebieden van jeugdverblijven geselecteerd. In de bindende 
bepalingen van het RSPL stelt bindende bepaling 45 dat de provincie een 
stedenbouwkundige verordening zal opstellen voor de al dan niet zonevreemde 
jeugdverblijfsinfrastructuur. Er moet voldoende marge voorzien moet worden om 
voor provinciale initiatieven hieromtrent. 

De provincie en gemeente zijn bevoegd voor het nemen van 
planningsinitiatieven voor bovenlokale en lokale jeugdvoorzieningen. In dit 
gewestelijk planningsproces wordt voldoende beleidsruimte gelaten voor deze 
initiatieven. 

190.  Provincie Limburg Bij het thema ‘behoud en versterking van landbouw in een gevarieerd 
heuvellandschap’ moet zeker voldoende aandacht gaan naar het behoud en 
herstel van KLE. Bij voorbeeld boor de regio 15.4 zuidoost Tessenderloo zijn 
KLE erg belangrijk op ecologisch en landschappelijk gebied. 

Behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren is 
ingeschreven in de beleidsdoelstellingen. 

191.  Provincie Limburg In de zones 17.5 en 17.6 moeten de mogelijkheden tot bosuitbreiding maximaal 
benut worden. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

192.  Provincie Limburg Voor het gebied 19.7 wordt gesteld dat delen ervan kunnen gedifferentieerd 
worden als natuurverwevingsgebied. Dit valleigebied is echter een noodzakelijke 
schakel in een groter samenhangend natuurlijk weefsel. De volledige aanduiding 
als natuurverwevingsgebied is een minimale en noodzakelijke voorwaarde, geen 
optie. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

193.  Provincie Limburg ‘Behoud en versterking van natuurwaarden op getuigenheuvels’ is een zeer 
goed principe, maar de natuurlijke en landschappelijke samenhang tussen de 
getuigenheuvels onderling – ook qua dwarsverbindingen – wordt onvoldoende 
benadrukt. Eigenlijk is de onderliggende structuur daar een relatief gevrijwaard 
beekdallandschap, waarbij de volledige gradiënt van heuvels tot waterloop als 
een onlosmakelijk geheel moet worden aanzien. 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. 

194.  Provincie Limburg Bosuitbreiding is in de directe omgeving van het Schulensmeer niet wenselijk 
omdat hier net een meer open landschap wordt nagestreefd met graslanden, 
poelen en vloeiweiden. 

Er is nergens bosuitbreiding voorzien rond het Schulensmeer. 

195.  Provincie Limburg Actie 10: de mogelijkheid om een GRUP op te maken i.f.v. de differentiatie van 
agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied is te vrijblijvend. Natuurverweving 
is op de aangegeven plaatsen noodzakelijk. 
Actie 11: de herbevestiging van het aangegeven gebied (15.4) kan niet 
gebeuren, los van de ontwikkeling van de verbinding 23.7 (Kleinebeek). 
Actie 12: de mogelijkheid om een GRUP op te maken i.f.v. de differentiatie van 
agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied is ook hier te vrijblijvend. 
Natuurverweving is langs 27.6 en 23.9 noodzakelijk. 
Actie 13: uit te breiden met “…, samen met opmaak van een GRUP i.f.v. de 
differentiatie van agrarisch gebied als naturuverwevingsgebied, tussen de 
gebieden 20.14 en 20.13. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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196.  Provincie Limburg De formuleringen ‘behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd 
landschap met ruimte voor ontwikkeling voor landschappelijke waardevolle 
elementen’ komen tegemoet aan de in vorige adviezen geformuleerde wensen. 
In de gebieden Loksbergen-Berbroek-Schulen moet ook aandacht besteed 
worden aan de fruitteelt en rekening gehouden met de geformuleerde wensen in 
het richtinggevend gedeelte van het RSPL. Behoud en versterking van de 
landbouw houdt in dat de landbouwfunctie primeert en dat de andere functies 
secundair zijn. Het zal dan ook nodig zijn voldoende studie en terreinkennis van 
de landbouwbedrijfsituaties te verzamelen. 

Het plateau van Loksbergen werd opgenomen onder het deelconcept van 
‘behoud en versterking van landbouw in een gevarieerd heuvellandschap’, waar 
landbouw de hoofdfunctie is. De omgeving van Berbroek en Schulen werd 
opgenomen in het agrarisch deelconcept waarin ook de ontwikkeling van 
landschappelijke waardevolle elementen een prioritaire rol spelen. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

197.  Provincie Limburg Aansluitend op gebied 18.12 ‘vallei van de Zwarte Beek en zijbeken’, gebied 
20.14 ‘Oostereinde, Molem, Bosheide’ en gebied 15.7 ‘Mellaar, Geeneiken’ ligt 
het bedrijventerrein Lummen-Gestel. Aansluitend op gebied 23.7 ‘Kleinebeek’ en 
gebied 18.11 ‘vallei van de Winterbeek en de vallei van de Drie Beken’ ligt het 
bedrijventerrein Ravenshout. Het bedrijventerrein Zolder-Lummen-Zuid wordt 
effectief doorsneden door gebied 19.8 ‘delen van de vallei van de Demer en 
zijbeken.’ Centraal in het onderzoeksgebied lijkt de voorgestelde ontwikkeling in 
conflict te komen met het bedrijventerrein Lummen Lindekensveld. Het terrein 
lijkt gelegen aansluitend aan gebied 20.13 ‘Willekesberg’ en gebied 20.14 
‘Oostereinde, Molem en Bosheide’. In het westen van het onderzoeksgebied lijkt 
het terrein Tessenderlo Schoonhees aanpalend of mogelijk zelfs in gebied 15.4 
‘zuidoost Tessenderlo’ gelegen te zijn. 
Deze bedrijventerreinen behoren tot het ENA-gebied. De afbakening van 
landbouw, natuur en bos kan mogelijk in conflict komen met de beslissingen die 
de Vlaamse regering heeft genomen in het kader van het ENA-proces. 
De terreinen Halen Industriepark, waarvan vermoed wordt dat het gelegen is in 
gebied 19.8 ‘delen van de vallei van de Demer en zijbeken’ en het 
bedrijventerrein Herk-de-Stad Daelemveld, dat aanpalend lijkt gelegen aan 
gebied 18.13 ‘vallei van de Demer en zijbeken’, lijken mogelijk in conflict te 
komen met de voorgestelde ontwikkelingen in het ENA-proces. 

Industriegebieden worden in principe niet opgenomen in het afbakeningsproces 
voor de agrarische en natuurlijke structuur. 

Het ENA-proces en dit afbakeningsproces worden op elkaar afgestemd. 
Bedrijventerreinen in Halen en Herk-de-Stad behoren niet tot het economisch 
netwerk Albertkanaal. 

198.  Provincie Limburg Zeer geliefde recreatieplekken voor het jeugdwerk zijn o.a. Gehagen bos, Paalse 
plas, vallei van de Zwarte beek en de Demervallei. Graag de  uitdrukkelijke 
vermelding van ‘spelen’ als vorm van zacht recreatief medegebruik. 

Recreatief medegebruik van de open ruimte werd ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen en geldt bijgevolg voor alle ruimtelijke concepten. 

199.  Provincie Limburg Jeugdlokalen zijn soms gelegen in het buitengebied. Er wordt gepleit voor het 
behoud van de voorzieningen en eventueel een uitdoofbeleid toe te passen waar 
‘echt’ noodzakelijk. De bestaande voorzieningen moeten gevrijwaard worden en 
bij de opmaak van de RUP’s mee opgenomen worden. 

200.  Provincie Limburg Bestaande jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen moeten mee opgenomen 
worden bij de opmaak van de RUP’s en er moeten volwaardige kansen gegeven 
worden voor een optimaal gebruik inzake jeugdtoerisme. Momenteel overstijgt 
de vraag ruimschoots het aanbod van kampeerhuizen en –terreinen en er wordt 
gehoopt dat alle bestaande kamphuizen in het buitengebied behouden blijven en 
dat nieuwe voorzieningen gerealiseerd worden. 

Gemeente/provincie is bevoegd om planningsinitiatieven te nemen voor 
lokale/bovenlokale jeugdvoorzieningen. 

201.  Toerisme Vlaanderen De mogelijkheden om het Kasteel van Horst, bestaande hoogdynamische 
toeristisch-recreatieve infrastructuur, nog meer als attractiepunt uit te bouwen 
(met respect voor de natuur), moet bekeken worden. De voorliggende visie mag 
de toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. 

Het selecteren en verder uitwerken van toeristisch-recreatieve netwerken op 
knooppunten gebeurt in de provinciale en gemeentelijke structuurplannen en 
uitvoeringsplannen. Voor de ontwikkeling van hoogdynamische toeristisch-
recreatieve voorzieningen in voor landbouw, natuur of bos belangrijke gebieden 
gelden daarbij de uitgangspunten zoals omschreven in het RSV. 
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202.  Toerisme Vlaanderen “functiewijzigingen in samenhangende agrarische gebieden worden zo veel 
mogelijk vermeden. Nieuwe functies zijn enkel mogelijk mits ze de 
beroepslandbouw niet hinderen (…)” 
Deze bepaling biedt weinig mogelijkheden voor het ontwikkelen van andere 
functies dan landbouw. Aan de hand van de opgenoemde voorwaarden kan elke 
nieuwe ontwikkeling afgeketst worden. Leeggekomen (landbouw)gebouwen 
moet kunnen ingeschakeld worden in het verblijfstoerisme, zowel in de dorpen 
als in het agrarisch gebied. 
Bij het opmaken van de visie voor de regio Kust-Polders-Westhoek werd voor de 
landbouwgebieden meestal de mogelijkheid voorzien voor het ontwikkelen van 
recreatie en toerisme op het platteland. Hageland wenst zich op dit vlak toe te 
leggen (versterken zachte recreatie en hoeve- en plattelandstoerisme 
stimuleren), maar hier wordt dit ontwikkelingsperspectief niet ondersteund. 

Initiatieven voor plattelandstoerisme kunnen genomen worden via gemeentelijke 
of provinciale planningsinitiatieven. Binnen bepaalde marges zijn 
functiewijzigingen i.f.v. plattelandstoerisme binnen het agrarisch gebied 
vergunbaar, cfr. functiewijzigingsbesluit. In de stedenbouwkundige voorschriften 
voor agrarische gebied worden dergelijke functiewijzigingen eveneens mogelijk 
gemaakt. 

203.  Toerisme Vlaanderen Recreatief medegebruik moet in de verschillende gebieden mogelijk zijn en moet 
ingeschreven worden in de verschillende ruimtelijke concepten. 

Recreatief medegebruik van de open ruimte werd ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen en geldt bijgevolg voor alle ruimtelijke concepten. 

204.  Toerisme Vlaanderen Varen op de Demer tussen Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot en Rotselaar als 
ook de wandel- en fietsroutes moeten in de geselecteerde beekvalleien mogelijk 
blijven. 

Recreatief medegebruik van de open ruimte werd ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. 

205.  Toerisme Vlaanderen Vele open waters hebben een belangrijke recreatieve functie en kregen daarom 
op het gewestplan of in de BPA’s een recreatieve bestemming. In dit geval is 
recreatie de hoofdfunctie en kunnen randvoorwaarden vanuit natuur in beperkte 
mate meegenomen worden (en niet omgekeerd). De Plas van Rotselaar ligt in 
recreatiezone dus de hoofdfunctie is en blijft recreatie. Natuur kan mogelijk een 
nevenfunctie zijn. De Paalse Plas heeft een belangrijke recreatieve functie. 
Volgens het gewestplan is deze plas bestemd als ontginningsgebied met 
nabestemming recreatie. Intussen werd deze plas ook opgenomen in een 
gewestelijk RUP als ‘recreatiegebied met overdruk natuurverwering’. 

Niet tegenstrijdig met wat in de ruimtelijke visie staat. 

206.  Gemeente Rotselaar De ruimtelijke (deel)concepten zijn vaak nog te vaag en te onduidelijk. Meer in 
het bijzonder worden vaak zeer uiteenlopende ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden met tegenstrijdige belangen binnen eenzelfde 
concept geformuleerd. Zo wordt voor de flanken van de Wijngaardberg (gebied 
22.2) onder meer versterking van natuurwaarden voorgesteld, waarbij zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve versterking worden geciteerd zonder echter te 
verduidelijken in hoeverre binnen het plan een bosuitbreiding (kwantitatieve 
versterking) tot de doelstellingen behoort. 
In het programma van uitvoering blijft de doelstelling in het bijzonder voor de 
Wijngaardberg onduidelijk. Bosuitbreiding acht de gemeente hier niet opportuun. 
De draagwijdte van ‘herstel’ en ‘ontwikkeling van een nieuwe landschappelijke 
identiteit’ die voor de vallei blijft zeer vaag, temeer daar het historisch 
referentiekader dat men beoogt te herstellen onduidelijk blijft. 
 
De gemeente adviseert om de ruimtelijke eenheid met de huidige 
landbouwactiviteiten op de volledige Wijngaardberg toe te bedelen aan een 
ruimtelijk concept 15.1 ‘behoud en versterking van landbouw in een gevarieerd 
heuvellandschap’. De huidige groene gewestplanbestemming vormt een 
knelpunt voor de laagstamfruitteelt en is voor een belangrijk gedeelte (ter hoogte 
van de huidige landbouweenheden) een kunstmatige en feitelijk onjuiste 
planbestemming. 

Er wordt akte genomen van dit standpunt. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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De gemeente wenst dan ook een RUP Wijngaardberg op te maken in functie van 
het geven van ontwikkelingsmogelijkheden aan de fruitteelt en de afstemming 
tussen fruitteelt en natuur. 

207.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Een aantal gebieden aangeduid onder de concepten ‘behoud en versterking van 
landbouw in een gevarieerd heuvellandschap’ en ‘behoud en versterking van 
landbouw met ruimte voor ontwikkeling voor landschappelijk waardevolle 
elementen’ zullen in de toekomst door de landbouwsector gebruikt worden, 
hoewel deze gebieden belangrijke landschapselementen en natuurlijke 
structuren herbergen. Door deze gebieden af te bakenen als landbouwgebied 
wordt onvoldoende bescherming geboden voor deze elementen. De mogelijke 
maatregelen die als eventuele opties worden aangemeld, zijn gebaseerd op 
vrijwillig initiatief van de eigenaar/gebruiker, waarbij dient gesteld dat de 
exploitatievrijheid van de landbouwer niet mag aangetast worden. 

Behoud en herstel van landschappelijke en ecologisch waardevolle structuren 
binnen de aaneengesloten landbouwgebieden is expliciet opgenomen als 
beleidsdoelstelling. Als er geen specifieke acties vanuit ruimtelijke ordening op 
Vlaams niveau gedefinieerd worden, betekent dit dat via bestaande sectorale 
regelgeving en instrumenten deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden of 
via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke planningsinitiatieven voor lokale 
natuurelementen, gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang of natuurverbindingsgebieden. 

208.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Ook de eventuele uitruil van gronden kan alleen (met uitzondering van de 
ruilverkavelingen) op basis van vrijwilligheid waarbij dient opgemerkt dat een 
groot aantal landbouwpercelen onder de pachtwet vallen. 
Dit geldt eveneens voor het afstemmen op de bijzondere natuur- en 
landschapskwaliteiten die (nog) aanwezig zijn in bepaalde gebieden. Een 
uitzondering hierbij kan gemaakt worden voor de slib- en erosieproblematiek 
omdat dit meestal kleinschalige maatregelen zijn die op perceelsniveau kunnen 
uitgevoerd worden en die jaarlijks kunnen toegepast worden in functie van de 
teelt. 

209.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Het behoud van kleine landschapselementen is in landbouwgebieden een zeer 
groot probleem. Op de gewestplannen werden deze gebieden meestal 
omschreven als ‘gebieden met landschappelijke waarde’ of als ‘ecologisch 
waardevolle gebieden’. In deze gebieden gelden bijkomende maatregelen voor 
het behoud en de bescherming van deze elementen. 
In uitvoering van het mestdecreet werd een gebiedsgerichte verscherping van de 
bemestingsnormen doorgevoerd in de valleigebieden en de ecologisch 
waardevolle agrarische gebieden. In het verleden is voldoende gebleken dat de 
stedenbouwkundige voorschriften onvoldoende precies en rechtszeker zijn. 
Anderzijds zijn deze gebieden en de daar voorkomende ecologische en 
landschappelijke elementen van zo groot belang dat de bescherming en het 
behoud ervan niet alleen kan afhankelijk gesteld worden van vrijwillige 
overeenkomsten en afspraken met de gebruiker. We pleiten daarom ook zeer 
duidelijk voor een goede differentiatie in de landbouwgebieden. Hierbij kunnen 
de hier aangehaalde stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan als 
basis gebruikt worden. In een aantal gebieden moeten er echter bijkomende 
beschermingsmaatregelen vastgelegd worden in de planologische afbakeningen.

210.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Tevens stellen we dat ook in deze landbouwgebieden (nog) waardevolle 
biologische elementen aanwezig zijn. Om naar de toekomst toe de ecologische 
soortenrijkdom veilig te stellen en te verbeteren, moeten een aantal maatregelen 
ook planologisch worden vastgelegd zodat ze ook ten opzichte van 
eigenaars/gebruikers afdwingbaar zijn. 

Behoud en herstel van landschappelijke en ecologisch waardevolle structuren 
binnen de aaneengesloten landbouwgebieden is expliciet opgenomen als 
beleidsdoelstelling. 

Behoud van ecologisch waardevolle elementen in landbouwgebieden zal in 
hoofdzaak via de geldende sectorale regelgeving gewaarborgd moeten worden. 
Als er geen specifieke acties vanuit ruimtelijke ordening op Vlaams niveau 
gedefinieerd worden, betekent dit dat via bestaande sectorale regelgeving en 
instrumenten deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 

De erosieproblematiek is bv. een beheersaspect dat verder uitgewerkt moet 
worden in het kader van specifieke inrichtingsprojecten. 

211.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

De concepten ‘behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in 
valleien met ruimte voor waterberging’ en ‘behoud en versterking van 
gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor waterberging’ 

Natuurrichtplannen en de daaruit voortvloeiende beheersplannen bepalen verder 
het specifieke beheer van een natuurgebied binnen de marges van de geldende 
sectorregelgeving. 
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spelen zich af op de (smalle) grens tussen zeer extensieve landbouw en 
natuurbehoud. Ook voor deze gebieden stelt zich enerzijds de vraag op welke 
wijze deze gebieden planologisch worden afgebakend om de geschetste 
doelstellingen te bereiken. Anderzijds kan inzake de voorziene landbouwfunctie 
planologisch niet worden vastgelegd welk beheer op deze percelen kan en mag 
worden toegepast. De gebieden die als natuurgebied worden afgebakend 
kunnen bepaalde nevengebruiken mee opnemen, maar dan wel in functie van de 
hoofddoelstelling. Deze nevengebruiken moeten opgenomen worden in de 
beheersplannen voor de natuurgebieden. 

212.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

De visies onder het concept ‘behoud en versterking van bosstructuren’ kunnen, 
zeker voor een groot deel, worden opgenomen in de beheersplannen van de 
respectievelijke gebieden. Maar de functies van de omliggende gebieden, zoals 
de mogelijkheden voor de kwantitatieve bosuitbreiding, het behouden van de 
waardevolle open ruimteverbindingen of het creëren van mantel-zoom vegetaties 
buiten de bossen, dienen deze opties te behouden. Ook hier stelt zich de vraag 
op welke wijze dit planologisch kan worden vastgelegd. 

Gebiedsspecifieke bepalingen worden uitgewerkt en vastgelegd bij de opmaak 
van de ruimtelijke structuurplannen en de bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften. 

213.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Voor de VEN-afbakeningen gaat de vereniging er van uit dat dit wordt 
vastgelegd door een opdruk op de basisbestemming (natuur of reservaatgebied). 
Ook voor de verwevingsgebieden kan dit globaal. Om echter gebiedsgericht 
bepaalde accenten te leggen is een planologische opdruk onvoldoende. 
Daarenboven mag de basisfunctie niet in het gedrag worden gebracht. 

Natuurverwevingsgebieden worden aangeduid in overdruk. In de 
natuurrichtplannen kunnen maatregelen - die verder gaan dan de geldende 
normen - enkel stimulerende maatregelen op vrijwillige basis zijn. 

Behoud van ecologisch waardevolle elementen in landbouwgebieden zal in 
hoofdzaak via de geldende sectorale regelgeving gewaarborgd moeten worden. 

214.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

In het concept ‘behoud en versterking van natuurwaarden op getuigenheuvels’ 
zijn er twee aspecten van groot belang die echter zeer onduidelijk weergegeven 
worden: a) Deze getuigenheuvels bevinden zich in de landbouwgebieden die 
prioritair zijn aangeduid om te behouden en te versterken. Dit lijkt ons een 
tegenstrijdigheid, tenzij beide functies gelijktijdig worden afgebakend;  b) Bij de 
voorziene uitbreiding van deze bossen dienen een aantal elementen te worden 
onderzocht. Onduidelijk is wie dit te onderzoeken en wie de nodige conclusies uit 
dit onderzoek moet vastleggen in uitvoeringsplannen. 

Er wordt akte genomen van deze bemerking. 

De opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen gebeurt door het departement 
RWO – Ruimtelijke Planning, waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen 
van diverse instanties en actoren. 

215.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Ook binnen het concept ‘ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch 
waardevolle lineaire elementen’ stelt zich het probleem van de 
basisbestemmingsplannen. Indien de waardevolle elementen zich bevinden in 
bos- of natuurgebied kan met via het op te stellen beheerplan de nodige 
bescherming bieden. Anders is het natuurlijk in de landbouwgebieden. Daar 
moeten, om de nodige bescherming aan deze elementen te bieden, bijkomende 
planologische aanduidingen gebeuren. 

216.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Bij de uitwerking van ecologische verbindingen op provinciaal en gemeentelijk 
niveau stellen zich gelijkaardige problemen. Deze niveaus dienen rekening te 
houden met de beslissingen op Vlaams niveau. Zo kan men in de herbestemde 
landbouwgebieden geen landbouw omzetten in andere functies zonder de 
nodige compensatiemaatregelen. 

Behoud van ecologisch waardevolle elementen in agrarische gebieden wordt in 
belangrijke mate geregeld via de bestaande sectorale regelgeving. 

217.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

De stimulerende maatregelen in het concept ‘vrijwaren en versterken van 
waardevolle landschappen en erfgoedwaarden’ zijn strikt onvoldoende. Deze 
maatregelen kunnen meestal ter beschikking gesteld op basis van het decreet 
betreffende de landschapszorg van 2001 of op basis van het decreet tot 
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten van 3 maart 1976, 
maar bieden voor de niet beschermde landschappen en gebouwen onvoldoende 

Behoud van ecologisch waardevolle elementen in landbouwgebieden zal in 
hoofdzaak via de geldende sectorale regelgeving gewaarborgd moeten worden. 
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rechtszekerheid voor het behoud.  
218.  Natuurbeschermingsact

ie Limburg vzw 
De bescherming van historische gebouwen moet aansluiten bij de kwaliteiten 
van een gebied, maar dat het de beroepslandbouw niet mag hinderen vinden we 
vele stappen te ver. De beroepslandbouw vindt nogal snel dat ze gehinderd 
worden en is zeker niet een sector die rekening houdt met andere waarden. 
Daarenboven is het in deze belangrijk dat het historisch (en landschappelijk) 
karakter behouden wordt. 

Behoud van het bestaand patrimonium en hergebruik voor andere functies is 
mogelijke binnen bepaalde marges. De nieuwe functie mag echter geen 
veranderingen in het gebied veroorzaken die het functioneren van de landbouw 
in het agrarisch gebied waar het in ligt in het gedrang zou brengen. 

219.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Opmerkingen bij kaart 3c: 
- het woongebied Linkhout is niet aangeduid en is wel van belang bij onder 

meer actie 24 
- het bosgebied 20.14 ten zuiden van de E314 is momenteel grotendeels 

ingenomen door een bedrijventerrein (zie ook gewestplan) 
- de compensaties die hiervoor voorzien werden situeren zich deels in het 

gebied 20.13 ‘Willekensberg’ ten noorden van de E314 en ten oosten van 
de weg Lummen-Meldert. Ook dit gebied werd niet aangegeven op de kaart 
en is nochtans als bosgebied ingekleurd op het gewestplan. 

Aandachtspunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Bestaande woongebieden en bedrijventerreinen worden uiteraard niet in vraag 
gesteld. De structuurschetsen geven slechts de belangrijkste structuren op 
macroniveau aan. 

220.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Actie 11: Ook het concept 23.8 ‘Gorevliet’ zou in de herbevestiging moeten 
opgenomen worden als ecologisch waardevol lineair element. 
 
Actie 12: Gelijktijdig met deze herbevestiging is het aangewezen om de 
gebieden 22.7 ‘Busselenberg’, 22.8 ‘Hertenrodeberg’, 22.9 ‘Venusberg’ en 23.9 
‘Veldebeek’ planologisch vast te leggen. Als men deze structuren kwantitatief wil 
uitbreiden moet dit gebeuren in landbouwgebied. Het landbouwgebied eerst 
herbestemmen maakt het onmogelijk om de vereiste uitbreidingen te realiseren. 
 
Actie 13: Het bosgebied ten noorden van de E314 (uitloper van het gebied 20.13 
‘Willekensberg’)  valt binnen het gebied 15.7, maar zou eveneens moeten 
opgenomen worden in deze bevestiging. Bij de bevestiging van de 
landbouwstructuur zouden eveneens de waardevolle open ruimten in dit gebied 
moeten vastgelegd worden. 
 
Actie 21: We gaan er van uit dat ook de Kleinebeek (23.7) en de Groebliet (23.8) 
de nodige aandacht krijgen in de afbakening. 
 
Actie 22: Naast de Venusberg (22.3) zijn er ook nog gebieden die niet als 
relevant ruimtelijke  concepten zijn opgenomen, maar toch van groot belang zijn 
in de ruimtelijke structuur. Bij de herbevestiging moeten ok deze gebieden 
gelijktijdig worden afgebakend (gebieden 20.8, 20.9). 
 
Actie 23: De verweving in de vallei van de Zwarte Beek (19.7) is zeer belangrijk 
voor de realisatie van de ecologische structuur van de waterloop. We gaan er 
daarom ook van uit dat de planologische bepalingen van de ‘verweving’ 
voldoende garantie biedt voor de structuur. 
 
Actie 24: Zowel de Willekensberg (20.13) als de Grote Dorst, Vennenhoek 
(20.12) zijn als bosstructuur te verstevigen, maar ook de bossen van 
Kampbergen en Hulshoek (20.16) moeten via een GRUP gelijktijdig met de 
landbouwstructuur worden vastgelegd. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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Actie 25: We mogen stellen dat bij de herbevestiging van de landbouwgebieden 
beide baakvalleien, indien niet gelijktijdig worden afgebakend, voldoende ruimte 
behouden voor de realisatie van de ecologische structuur. Bij de bevestiging van 
de landbouwstructuur moet voldoende zekerheid gebieden worden voor de 
landschappelijke elementen, vooral in de gebieden 16.3 (omgeving 
Muggenbeek) en 17.6 (omgeving Tiewinkel). Beide gebieden zijn momenteel op 
de gewestplannen aangeduid als ‘landschappelijk waardevol’. 
Het versterken van de natuurwaarden in de vallei van Demer en Mangelbeek 
(18.13) is zeer belangrijk om de ecologische structuur (Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied) te vrijwaren, waarbij we dienen op te merken dat reeds 
grote delen van het Schulens Broek aangewezen zijn om de doelstellingen te 
kunnen realiseren. Het Vogelrichtlijngebied is als dusdanig aangemeld omwille 
van de weidevogels. Het gebied is wel gebaat met extensieve landbouw 
(hooiland, weiland) maar dit mag niet ten koste gaan van de ecologische 
waarde. 
 
Actie 26: Belangrijk in deze actie is ongetwijfeld de combinatie tussen het 
versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie waarbij extensieve 
landbouw in een aantal zones kan aanvaard worden, maar vooreerst dient de 
gebiedsbestemming vastgelegd worden. Indien de bestemming een combinatie 
van natuur en overstromingsgebied wordt, dan zullen de eventueel 
landbouwgebruiken moeten opgenomen worden in het beheersplan. Vraag 
hierbij stelt zich natuurlijk of er landbouwers interesse hebben in extensieve 
landbouw in deze gebieden. Indien een ander gebiedsbestemming (landbouw) 
wordt vastgelegd, dan zullen voldoende garanties moeten vastgelegd worden 
om de aangehaalde doelstellingen ook effectief te realiseren. 

221.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Actie 22: We gaan er van uit dat de herbevestiging ook de opdruk 
‘landschappelijk waardevol’ herbevestigt of minstens een gelijkwaardige 
bescherming voor de landschappelijke elementen planologisch vastlegt. Zoals in 
de gewenstelijke ruimtelijke structuur ook aangehaald, bevinden zich in deze 
gebieden nog een aantal waardevolle elementen die absoluut moeten behouden 
blijven en op een aantal plaatsten verstevigd en uitgebreid worden. 

In de herbevestigde gebieden blijven de bestaande gewestplanbestemmingen 
onverminderd van kracht. 

4.9 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 4. Diestiaanheuvels Leuven” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

222.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

In de omgeving van het Kasteel van Horst  wordt te weinig rekening gehouden 
met de verweving van de erfgoedwaarde en de toeristische functie. De 
algemene beleidsdoelstelling met betrekking tot toerisme moet zich vertalen in 
concrete conceptelementen, anders zal de toeristische functie overschaduwd 
worden door de andere ruimtegebruikers. 

In de beleidsdoelstellingen is de  toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open 
ruimte opgenomen als algemeen uitgangspunt dat geldt voor heel het Hageland. 

Het selecteren en verder uitwerken van toeristisch-recreatieve netwerken op 
knooppunten gebeurt evenwel in de provinciale en gemeentelijke 
structuurplannen en uitvoeringsplannen. Bij de opmaak van gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en  bos zal de ‘marge’ voor 
initiatieven op gemeentelijk of provinciaal niveau bepaald moeten worden, 
vertrekkend vanuit de uitgangspunten zoals ze geformuleerd zijn in de 
verschillende beleidsdoelstellingen. Bestaande selecties in goedgekeurde 
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gemeentelijke en provinciale structuurplannen worden niet in vraag gesteld. 

223.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Niettegenstaande het feit dat de afbakeningslijn van het regionaal stedelijk 
gebied Leuven van Vlaamse bevoegdheid betreft, vraagt de provincie zich toch 
af of de aangeduide indicatieve afbakeningslijn voor het regionaal stedelijk 
gebied Leuven niet te beperkt is. Door deze lijn nu reeds aan te geven wordt er 
een voorafname geponeerd op het afbakeningsproces van het regionaal stedelijk 
gebied Leuven. 

De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. 
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld. Een exacte begrenzing op de 
grafische aanduiding is niet bepaald en zal bepaald worden bij het uitwerken van 
concrete afbakeningsvoorstellen. Deze afbakeningsvoorstellen zijn het voorwerp 
van verder overleg. 

224.  Boerenbond Leuven Actie 29:  Diestiaanheuvels van Leuven 
Wegens te vage omschrijving van de gebieden en het ontbreken van duidelijk 
kaartmateriaal kunnen wij niet akkoord gaan met de voorgestelde 
bosuitbreidingen. Van het ogenblik dat er duidelijk kaartmateriaal beschikbaar is 
moeten de verschillende actoren opnieuw geraadpleegd worden. 
Onduidelijkheid: plateau van Chartreuzeberg wordt enerzijds opgenomen bij te 
herbevestigen gebieden (wat we alleen maar kunnen ondersteunen) en 
anderzijds wordt hier 10 ha bosuitbreiding voorgesteld? 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

225.  Gemeente Lubbeek Actie 27, concept 29.1: de nieuwe inplantingsplaats voor sport- en speelterreinen 
en de nieuwe locaties van de school in Pellenberg mag niet in de afbakening 
worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de zone bedoeld voor de uitbreiding 
van de ambachtelijke zone te Lubbeek (St-Maartensberg). 

Dit zijn lokale aangelegenheden waarvoor er in dit gewestelijk planningsproces 
de nodige beleidsruimte wordt gelaten. 

226.  Gemeente Lubbeek Er is een BPA in opmaak voor de deelgemeente Binkom ter hoogte van het 
bestaand rustoord om de voorziene zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen te verschuiven en maximaal te kunnen benutten. Bij 
de opmaak van dit BPA werd rekening gehouden met hogere 
planningsprocessen o.m. de huidige afbakening van de landbouw, natuur en bos 
- regio Hageland. 

Goedgekeurde gemeentelijke plannen worden in principe niet in vraag gesteld. 
Opties in plannen in voorbereiding zijn voorwerp van concreet overleg over de 
planvoorstellen. 

227.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Voor de gebieden 31.1. tot 31.14. wordt in de nota ‘behoud en ontwikkeling van 
bosstructuren op markante valleihellingen’ voorgesteld, naast ‘een kwalitatieve 
versterking, in belangrijke mate gericht op het vergroten en verbinden van deze 
hellingbossen, en het bufferen en robuuster maken van de bossen’. Anderzijds 
wordt in het programma voor uitvoering een tussentijdse herbevestiging van de 
aangrenzende landbouwgebieden voorop gesteld. Om beide visies op elkaar af 
te stemmen dient op de meest geschikte plaatsen een ‘overgangszone’ uit de 
herbevestiging te worden genomen om te kunnen voldoen aan de voorziene 
bosuitbreidingen of aanleg bosrandzones.  

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

228.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

In het programma staat gebied 31.14 (bos thv St-Bernard) en 33.2 
(verbindingsgebied Abdijbeek-Molenbeek) opgenomen als ‘tussentijds te 
herbevestigen agrarische gebieden’. Is dit een foutje? 

Voor (delen van) deze gebieden wordt het bestaande gewestplan herbevestigd, 
de herbevestiging geld zowel voor de agrarische als voor de bestaande groene 
bestemmingen die niet in vraag gesteld worden. 

229.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Gebied 30.4 - “zone tussen vallei van de Molenbeek en hellingen Pellenberg”:  
deze zone lijkt enerzijds niet correct (of toch niet duidelijk m.b.t. de huidige 
gebruikssituatie) afgebakend op kaart 4, en anderzijds is er overlapping met  
kaart 5 - Gebied 38.1 “Vallei van de Molenbeek’ (oostelijk deel). Voor gebied 
30.4 is de visie ‘Grondgebonden landbouw als drager van open ruimtekamers in 
een verstedelijkte omgeving’, voor 38.1 “Behoud en versterking van uitgesproken 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging”. 

De vereniging is van mening dat de weergave op kaart 5 beantwoordt aan de 
diverse visies van het bi- en multilateraal overleg voor wat betreft het 
valleigebied van de Molenbeek (met noordelijk van de steenweg het 
Natuurreservaat ‘Koebos/Langenbos’). Het lijkt evident om hier de afbakening en 
de ruimtelijke visie aldus te behouden zoals weergegeven op kaart 5 en 
beschreven voor gebied 38.1, behoudens een kleine zone direct oostelijk van 
gebied 40.1 (“Bossen t.h.v. kasteel Vijverhof”): het betreft een kwelbos dat 
aangewezen is als habitatgebied maar in sterke mate ecologisch degenereert 
(verdwijnen van o.m. Daslook-‘tapijten’), hoogst waarschijnlijk ten gevolge van 
de intensieve landbouw (inspoeling) direct oostelijk op de helling naar Salve 
Mater toe. Deze oostelijke akker en de weilanden noordelijk van het 
habitatgebied worden bij voorkeur toegevoegd aan gebied 38.1 (begrenzing van 
dit gebied is aldus de Tiensesteenweg tot aan Salve Mater), of opgenomen als 
verwevingsgebied om buffering mogelijk te maken (zoals ook opgenomen in het 
verslag). 

230.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Met gebied 33.1 (‘zone tussen vallei Molenbeek en Pellenberg’) zoals 
weergegeven in de nota wordt volgens de vereniging het gebied  tussen 
‘Kasteelstraat/Bieststraat‘  en  ‘Ziekenhuis Pellenberg – reservaat 
Koebos/Langenbos’ bedoeld, noordelijk van de N3, alsook (meer oostelijk) de 
zone tussen het valleireservaat en de N3.  

Er wordt akte genomen van deze opmerking. 

231.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Het gebied tussen de ‘Varenberg’ (weg) en het noordelijk bosgebied (begrensd 
door ‘Nederblok’) wordt bij voorkeur als verwevingsgebied opgenomen gezien de 
verspreid voorkomende reeds aanwezige vrij grote boszones en gezien het o.m. 
een kleinschalig, ingesloten valleigebied betreft (‘Leibeek’). Dit wordt enerzijds 
bijgetreden voor de visie voor gebied 31.9 (‘hellingbossen thv Nederblok – 
Nedeblok en kasteel Hottat’) en 31.10 (‘Varenberg’). De visie is naast een 
kwalitatieve versterking sterk gericht op het vergroten en verbinden van deze 
hellingbossen en het bufferen en robuuster maken van de bossen. Anderzijds 
wordt hier onduidelijkheid gecreëerd door temidden van deze zone het gebied 
33.3 ‘Leibeek thv Korbeek-lo’ aan te duiden met visie “verbetering 
structuurkenmerken… en uitwerking als verbindingsgebied of gebied met lokale 
natuurelementen…” (uit werken door de provincie). Indien dit gebied als 
verwevingsgebied wordt afgebakend lijkt het weinig zinvol om ‘daarbinnen’ nog 
een verbindingsgebied af te bakenen. 

Er wordt akte genomen van deze opmerking. 

232.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Vallei van de Vloedgracht (gebied 32.1): nu stelt de nota ‘landbouwfunctie blijft 
behouden voor grondgebonden landbouw… waarbij delen van de vallei 
gedifferentieerd kunnen worden naar verwevingsgebied’. Valleigebied van 
‘Kwade Schuur’ tot hoeve Dievenhof (nabij N2) is echter nu reeds N-gebied, en 
rond ‘Kwade Schuur’ Europees habitatgebied. Dit lijkt dus een vergissing. We 
pleiten voor een versterking van dit valleigebied, dus uitbreiding met VEN gebied 
en voldoende bufferzones. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

233.  Vlaamse Sportfederatie Het behouden van oriëntatielopen in agrarisch gebied aan de hand van 
medegebruik moet perfect mogelijk zijn. Volgende gebieden worden gebruikt 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 
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voor de oriëntatiesport: Vallei van de Molenbeek-Abdijbeek (34.1). 

234.  Toerisme Vlaanderen Recreatief medegebruik moet in de verschillende gebieden mogelijk zijn en moet 
ingeschreven worden in de verschillende ruimtelijke concepten. Toerisme 
Vlaanderen wenst zich daarnaast in verschillende gebieden ook toe te leggen op 
het ontwikkelen van natuurgerichte recreatie. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

4.10 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 5. Beekvalleien Leuven” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

235.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

In de omgeving van de Abdij van ‘t Park wordt te weinig rekening gehouden met 
de verweving van de erfgoedwaarde en de toeristische functie. De algemene 
beleidsdoelstelling met betrekking tot toerisme moet zich vertalen in concrete 
conceptelementen, anders zal de toeristische functie overschaduwd worden door 
de andere ruimtegebruikers. 

In de beleidsdoelstellingen is de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open 
ruimte opgenomen als algemeen uitgangspunt dat geldt voor heel het Hageland. 

Het selecteren en verder uitwerken van toeristisch-recreatieve netwerken op 
knooppunten gebeurt evenwel in de provinciale en gemeentelijke 
structuurplannen en uitvoeringsplannen. Bij de opmaak van gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos zal de ‘marge’ voor 
initiatieven op gemeentelijk of provinciaal niveau bepaald moeten worden, 
vertrekkend vanuit de uitgangspunten zoals ze geformuleerd zijn in de 
verschillende beleidsdoelstellingen. Bestaande selecties in goedgekeurde 
gemeentelijke en provinciale structuurplannen worden niet in vraag gesteld. 

236.  Stad Leuven Het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur omschrijft het agrarische 
gebied dadelijk ten oosten van researchpark Haasrode als horende bij het 
gebied 36.1 “Zone ten westen van Mollendaalbeek”, welke in het programma 
voor tussentijdse herbevestiging zit. De stad heeft in haar vorige adviezen 
hiertegen bezwaar ingediend. Vanuit de administratie wordt ons gegarandeerd 
dat het advies van de stad werd gevolgd en dit gebied werd beperkt tot het stuk 
ten zuiden van de E40. Wij zijn verheugd dit te horen, maar hadden dit ook 
graag formeel bevestigd gezien en dringen erop aan dat het kaartmateriaal in het 
eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur ook wordt aangepast. 

Het gebied ten noorden van de E40 is niet weerhouden in het voorstel van te 
herbevestigen agrarische gebieden. 

237.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Bij het concept ‘behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd 
heuvellandschap’ wil de provincie beklemtonen dat ze voorstander is van een 
beperkte uitbreiding van de bestaande industriezone Haasrode tot tegen de 
HST-lijn op het grondgebied van Haasrode (+/- 6 à 8 ha). Het lijkt in dat kader 
wenselijk om deelgebied 36.1 te beperken tot de grens van de HST-lijn. 

Actie 30: ruimte reserveren voor de uitbreiding van het industriepark Haasrode 
tot aan de HST-lijn in het kader van het afbakeningsproces regionaal-stedelijk 
gebied Leuven (deelgebied 36.1). 

In dit planningsproces wordt de nodige beleidsruimte gelaten voor gemeenten en 
provincies om de invulling op terrein verder aan te vullen. 

238.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het concept ‘vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en 
erfgoedwaarden’ ligt midden in het regionaal stedelijk gebied Leuven. De vraag 
wordt gesteld of door deze aanduiding niet impliciet een voorafname op het 
afbakeningsproces van het regionaal stedelijk gebied Leuven wordt 
geformuleerd. 

Neen. Waardevolle landschappen en erfgoedwaarden kunnen ook in stedelijke 
gebieden liggen. 
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239.  Boerenbond Leuven Actie 31: Landbouwgebied van Lovenjoel en Bierbeek 
Geen afbakening van bouwvrij agrarisch gebied. Wat met de bedrijfszetels die in 
deze zone vallen en nog willen bedrijfsgebouwen bij bouwen. Naast de 
bedrijfszetels moet er alleszins een voldoende aanpalende oppervlakte 
uitgesloten worden om de (ruimtelijke) ontwikkelingsperspectieven van de 
bedrijven te vrijwaren. 

Er wordt geen bestaande bebouwing opgenomen in bouwvrije zones. Behoud 
van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijfsgebouwen 
net buiten de bouwvrije zone is een uitgangspunt. 

240.  Boerenbond Leuven Actie 32: valleien van de Molenbeek, Weterbeek en Bruulbeek 
Het discussiegebied moet zich beperken tot het werkelijke valleigebied van de 
Weterbeek. Aansluitend ligt nog een belangrijk landbouwgebied volledig bewerkt 
door actieve landbouwers. De landbouwsector verzet zicht tegen elke vorm van 
bosuitbreiding rond Rijsnagel. Hier liggen te veel landbouwzetels in de 
omgeving. 

241.  Boerenbond Leuven In het gebied tussen Hondsbos en Grootbos moeten de agrarische gebieden 
herbevestigd worden. Bosuitbreiding en natuurverweving zijn geen optie. De 
bedrijfszetel en huiskavels aan de Dorenweg zouden bedrijfszekerheid moeten 
krijgen. 

242.  Boerenbond Leuven Actie 33: vallei van de Mollendaalbeek 
Bosuitbreiding rond zwartebos/vuilenbos hypothekeert het nabijgelegen 
landbouwbedrijf. Eventuele bosuitbreiding moet de nodige afstand bewaren van 
bestaande landbouwbedrijfszetels zodat deze later niet in de problemen komen 
met afstandsregels. 

De voorstelllen voor de te herbevestigen agrarische gebieden zijn uitgebreid en 
er is een beperkter gebied voor verder onderzoek aangeduid. 

243.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

In de nota wordt gebied 41.3 ‘ecologische verbinding tussen Rijsnagel en 
Velpevallei via Galgeberg en Kleine Vondelbeek’ opgenomen als ‘gebied voor 
ontwikkeling van landschappelijke en ecologische waardevolle lineaire 
elementen - ecologische verbinding’. In het programma wordt dit opgenomen als 
‘tussentijdse bevestiging van de agrarische bestemming’. Zoals in de nota voor 
de Molenbeek, de Mollendaalbeek en de Bovenheidebeek een differentiatie als 
natuurverwevingsgebied wordt voorzien, wordt voorgesteld om ter realisatie van 
deze ecologische verbinding ook de mogelijkheid tot ‘differentiatie als 
natuurverbindingsgebied op te nemen’ (ook al is dit een provinciale taak) -  dit 
moet toelaten om het beleid van beide overheden duidelijker op mekaar af te 
stemmen. 

244.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De bosuitbreiding in gebied 40.3 (Rijsnagel) moet prioritair worden voorzien ter 
versterking van het Bruulbos.  

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

245.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Voor de herbevestiging van het agrarisch gebied (36.2) wordt best aangegeven 
waar de zoekzones voor bosuitbreiding zich situeren, zodat na herbevestiging 
nog effectieve bosuitbreiding mogelijk blijft. 

Op Vlaams niveau worden geen zoekzones voor bosuitbreiding meer aangeduid 
in de te herbevestigen agrarische gebieden. Na herbevestiging kan effectieve 
bosuitbreiding enkel gebeuren door lokale initiatieven, niet op Vlaams niveau. 
Zones waar bosuitbreiding nog verder onderzocht zal worden, worden niet 
opgenomen in het te herbevestigen agrarisch gebied. 

246.  Vlaamse Sportfederatie De Landelijke Rijverenigingen beschikken over volgende verenigingen, 
opgenomen in het programma voor uitvoering: 
- Vereniging Bierbeek 
Aangezien deze terreinen in agrarische gebieden liggen die herbevestigd zullen 
worden, dient verzekerd te worden dat het recreatief medegebruik er mogelijk zal 
blijven in de toekomst. 

Principe van recreatief medegebruik is als uitgangspunt opgenomen in de 
beleidsdoelstellingen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
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247.  Toerisme Vlaanderen Recreatief medegebruik moet in de verschillende gebieden mogelijk zijn en moet 
ingeschreven worden in de verschillende ruimtelijke concepten. 

toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

4.11 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 6: Heverleebos-Meerdaalwoud” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

248.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

In de omgeving van de stedelijke omgeving van Leuven geven de 
conceptelementen de indruk dat de discussie omtrent structurele 
plattelandsverbreding, o.a. ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve 
potenties van de streek, uitgesloten is. 

Er moet meer belang gehecht worden aan het multifunctionele aspect van de 
natuurcomplexen. Vanwege de hoge recreatieve waarde van het gebied moeten 
alle mogelijkheden opengelaten worden om de ecologische infrastructuur in te 
schakelen in toeristische fiets- en wandelnetwerken op open te stellen voor 
ruiters. 

De recreatiefunctie is minstens even belangrijk als de natuurfunctie. Het 
verweven van deze functies ontbreekt echter volledig in de conceptelementen 
rond het complex Heverleebos – Meerdalwoud. 

Toeristisch-recreatief medegebruik in de open ruimte staat ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. 

Initiatieven voor plattelandstoerisme kunnen genomen worden via gemeentelijke 
of provinciale planningsinitiatieven. Binnen bepaalde marges zijn 
functiewijzigingen i.f.v. plattelandstoerisme binnen het agrarisch gebied 
vergunbaar. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

249.  Stad Leuven De stad wil opmerken dat de 10 ha bosuitbreiding voor Heverleebos op Leuvens 
grondgebied in het verleden door de stad al zijn onderzocht en niet weerhouden. 
Wij veronderstellen dat het gaat over het gebied tussen Heverleebos en het 
militair domein. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het ontwerp-
structuurplan, waarin ook deze bosuitbreiding was voorzien, werd overleg 
gepleegd met afdeling Bos en Groen. Hieruit heeft de stad afgeleid dat de 
gewestelijke administratie deze bosuitbreiding niet ondersteunde of alleszins 
geen prioriteit vond, waarop deze uit het RSL werd geschrapt. De stad begrijpt 
niet waarom deze bosuitbreiding nu weer wordt voorgesteld. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

250.  Boerenbond Leuven Actie 35: Landbouwgebied tussen Heverleebos en Meerdaalwoud 
Het landbouwgebied ter hoogte van Pragen moet opgenomen worden in de 
agrarische structuur. Het landbouwgebied tussen Mollendaalbos en Bierbeek 
moet herbevestigd worden: alleszins kan er geen bosuitbreiding aan de oostkant 
van Mollendaalbos. Hier ligt bedrijfszetel van een jong en actief akkerbouwbedrijf 
waarvan de toekomstkansen niet gehypothekeerd mogen worden door verdere 
bosuitbreiding. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

251.  Vlaamse Sportfederatie De Landelijke Rijverenigingen beschikken over volgende verenigingen, 
opgenomen in het programma voor uitvoering: Vereniging Haasrode. 
Aangezien deze terreinen in agrarische gebieden liggen die herbevestigd zullen 
worden, dient verzekerd te worden dat het recreatief medegebruik er mogelijk zal 
blijven in de toekomst. 

Het behouden van oriëntatielopen in agrarisch gebied aan de hand van 
medegebruik moet perfect mogelijk zijn. 

Toeristisch-recreatief medegebruik in de open ruimte werd ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

De bestaande vergunde recreatieve infrastructuur wordt niet in vraag gesteld en 
kan behouden blijven. Verdere initiatieven in dit kader worden uitgewerkt in de 
provinciale en gemeentelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen. Bij de 
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opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur 
en bos zal de ‘marge’ voor initiatieven op gemeentelijk of provinciaal niveau 
bepaald moeten worden, vertrekkend vanuit de uitgangspunten zoals ze 
geformuleerd zijn in de verschillende beleidsdoelstellingen. Bestaande selecties 
in goedgekeurde gemeentelijke en provinciale structuurplannen worden niet in 
vraag gesteld. 

4.12 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 7. Valleien en heuvelruggen van Velpe en Gete” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

252.  Watering ‘Het Velpedal’ Aandacht voor de bestaande bedrijven (akkerbouw, fruitteelt, weiden en 
grasland) zodat ze economisch rendabel kunnen blijven. 

In de deelconcepten werden de nodige garanties opgenomen voor de vrijwaring 
van de grondgebonden landbouw en maatregelen ter verbetering van de 
landbouwstructuur. 

253.  Watering ‘Het Velpedal’ Wachtbekken te Hoeleden: door het aanslibben is het bergingsvermogen aan 
het verminderen. Indien er geen regelmatig onderhoud gebeurt, zal dit zo verder 
evalueren. Door de grote ruimte in het wachtbekken, is er mogelijkheid om het 
waterbergingsvermogen te vergroten door grondverplaatsing waardoor 
wateroverlast in Halen meer beperkt blijft. 

Beheersaspect dat opgenomen kan worden in het kader van specifieke 
inrichtingsprojecten. 

254.  Watering ‘Het Velpedal’ Opmerking bij Actie 44 en 45: Bij opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan, rekening houden met de bestaande landbouwbedrijven, zodat 
ze economisch rendabel kunnen blijven. Ook rekening houden met de 
ontwatering van de gronden, weiden en draineringen. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

255.  Watering ‘Het Velpedal’ Opmerking bij Actie 46: door de grote ruimte in het wachtbekken is er 
mogelijkheid om het waterbergingsvermogen te vergroten door 
grondverplaatsing waardoor wateroverlast in Halen meer beperkt blijft. 

Beheersaspect dat opgenomen kan worden in het kader van specifieke 
inrichtingsprojecten. 

256.  Watering ‘Het Velpedal’ Aandacht voor ontwatering van landbouwgronden en ontlasten van water uit de 
draineringen. 

Waterbeheersaspecten worden geregeld via de geëigende sectorale plannen. 

257.  Watering ‘Het Velpedal’ Aandacht voor ontwatering van de Hagerothbeek en de Rosendaalbeek in het 
kader van de ruilverkaveling Vissenaken. 

Onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Inrichtingsmaatregelen vanuit 
ruilverkavelingsplannen worden niet in vraag gesteld vanuit dit 
afbakeningsproces. 

258.  Watering ‘Het Velpedal’ Ontwikkeling van landschappelijke en ecologisch waardevolle lineaire 
elementen. 

De ontwikkeling van landschappelijke en ecologisch waardevolle (lineaire) 
elementen werd opgenomen in het ruimtelijke concept voor het behoud en de 
versterking van de landbouw in een gevarieerd heuvellandschap. 

259.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

De conceptelementen geven de indruk dat de discussie omtrent structurele 
plattelandsverbreding, o.a. ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve 
potenties van de streek, uitgesloten is. 

Toeristisch-recreatief medegebruik in de open ruimte staat ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. 

Initiatieven voor plattelandstoerisme kunnen genomen worden via gemeentelijke 
of provinciale planningsinitiatieven. Binnen bepaalde marges zijn 
functiewijzigingen i.f.v. plattelandstoerisme binnen het agrarisch gebied 
vergunbaar. 
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260.  Steunpunt Toerisme en 
recreatie 

In de gewenste ruimtelijke structuur wordt geen rekening gehouden met de 
mogelijkheid om te kajakken en te kanovaren op de Gete. De discussie 
hieromtrent dient open gehouden te worden. 

Recreatief medegebruik van waterlopen wordt geregeld via sectorale 
regelgeving. 

261.  Gemeente Geetbets Gaat akkoord met Actie 48 ‘Vallei van de Grote Gete van Tienen tot Budingen’ 
en de opmaak van het RUP voor het versterken van de natuurwaarden en de 
waterbergingsfunctie en het nader uitwerken van de verweving van landbouw, 
natuur, bos en waterberging in de vallei van de Grote Gete en de 
herbestemming tot natuurverwevingsgebied , overwegende dat in 
natuurverwevingsgebied landbouw en natuur op gelijke voet staan. De 
maatregelen die aan de landbouw worden opgelegd mogen enkel op vrijwillige 
basis opgelegd worden (subsidie). 

Bestaande sectorale regelgeving hierover wordt niet in vraag gesteld. In 
natuurrichtplannen voor natuurverwevingsgebieden kunnen maatregelen - die 
verder gaan dan de geldende normen - enkel stimulerende maatregelen op 
vrijwillige basis zijn. 

262.  Gemeente Zoutleeuw Gebied 50.5, zones t.h.v. Zoutleeuw:  

In het aangeduide gebied tussen het centrum van de Stad en het Vinne is het 
toelaten van recreatief medegebruik zeer belangrijk. In dit gebied moeten 
mogelijkheden gecreëerd worden om kwalitatieve, zacht-recreatieve paden te 
kunnen aanlegen voor fietsers, wandelaars en ruiters om zo een toeristisch-
recreatief netwerk te kunnen uitbouwen tussen de 2 belangrijke recreatieve 
knooppunten nl. het historisch centrum en het provinciaal domein. 

Het zacht recreatief medegebruik van de open ruimte (landbouw-, natuur- en 
bosgebieden), gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken werd 
opgenomen in de beleidsdoelstellingen. 

263.  Gemeente Zoutleeuw Gebied 53.4, delen van de vallei van de Gete en de zijbeken:  

1. Het Budingen Dorp RUP (kernverdichting tussen de Terweidenstraat 
en de Ijzerenweg, recreatie aan Ijzerenweg) moet mogelijk blijven. 
Daar het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan nog niet kon 
worden vastgesteld door de gemeenteraad, kon er nog niet effectief 
gestart worden met het verder onderzoek en de opmaak van het 
RUP. 

2. Ontwikkelingen bij en in het centrum van Zoutleeuw moeten mogelijk 
blijven. Er wordt verwezen naar het advies van het CBS d.d. 
11/08/2005: 

- Noordoostelijke uitbreiding (tussen bouwlinten van de Budingenweg 
en de Ossenwegstraat) met een voorzieningenpool voor diensten, 
sport, toerisme en recreatie met inbegrip van een rondweg 

- Het uitbreiden van de dienstenzone voor de OCMW-campus aan de 
Tiensestraat en voor de school aan de Koepoorstraat 

- Het aansnijden van het restant van het woonuitbreidingsgebied 
Solveld. 

264.  Gemeente Zoutleeuw Gebied 58.3, valleien van de Grote en Kleine Gete: Zelfde opmerkingen als 
hierboven: 

1. Budingen Dorp RUP moet mogelijk blijven 

2. ontwikkelingen bij en in het centrum van Zoutleeuw moeten mogelijk 
blijven 

Goedgekeurde gemeentelijke plannen worden in principe niet in vraag gesteld. 
Opties in plannen in voorbereiding zijn voorwerp van concreet overleg over de 
planvoorstellen. 
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265.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Actie 48: het gebied 52.4 (delen van de vallei van de Gete t.h.v. het Getebos) 
opnemen als VEN-gebied. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

266.  Boerenbond Leuven Vg 01 land- en tuinbouwgebied van Glabbeek, Waanrode, Molenbeek-Wersbeek 
en Meensel-Kiezegem 
Dit is een zeer belangrijk landbouwgebied in het Hageland dat oorspronkelijk 
opgenomen werd als te herbevestigen agrarisch gebied. Op vraag van natuur 
werd dit gebied opnieuw in discussie gebracht. Uit het multilaterale overleg is 
gebleken dat er weinig mogelijkheden zijn voor bosuitbreiding in dit gebied. Het 
creëren van een aantal natuurverbindingen en verwevingsgebied kan ook nog 
gerealiseerd worden als de bestemming op het gewestplan landbouw blijft. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

267.  Boerenbond Leuven Actie 37: Landbouwgebieden van Tienen tot Halen, tussen Velpe en Grote Gete. 
Differentiatie van het agrarische gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor de 
zone tussen st-margriet-houtem en Utsenaken 
Geen afbakening van bouwvrij agrarisch gebied. Wat met de bedrijfszetels die in 
deze zone vallen en nog willen bedrijfsgebouwen bij bouwen. Naast de 
bedrijfszetels moet er alleszins een voldoende aanpalende oppervlakte 
uitgesloten worden om de (ruimtelijke) ontwikkelingsperspectieven van de 
bedrijven te vrijwaren. 

268.  Boerenbond Leuven Actie 38: Landbouwgebieden van Melkwezer en Zoutleeuw, tussen Kleine en 
Grote Gete. Differentiatie van het agrarisch gebied voor de zone tussen 
Melkwezer en Orsmaal 
Geen afbakening van bouwvrij agrarisch gebied. Wat met de bedrijfszetels die in 
deze zone vallen en nog willen bedrijfsgebouwen bij bouwen. Naast de 
bedrijfszetels moet er alleszins een voldoende aanpalende oppervlakte 
uitgesloten worden om de (ruimtelijke) ontwikkelingsperspectieven van de 
bedrijven te vrijwaren. 

Er wordt geen bestaande bebouwing opgenomen in bouwvrije zones. Behoud 
van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijfsgebouwen 
net buiten de bouwvrije zone is een uitgangspunt. 

269.  Boerenbond Leuven Actie 39: Butselbos 
Weinig mogelijkheden voor bosuitbreiding. Gronden rondom het bos zijn 
praktisch allemaal nog in landbouwgebruik en liggen in zuiver agrarisch gebied 
van het gewestplan. 

270.  Boerenbond Leuven Actie 40: Bossen ter hoogte van Lubbeek-Binkom 
Het gaat hier om een sterk beboste zone. Precies tussen de kasteelparken zijn 
nog heel wat grotere percelen aanwezig die nog in landbouwgebruik zijn. 
Het kan niet de bedoeling zijn om hier één groot bosgebied van te maken. Er zijn 
hier misschien wel wat mogelijkheden op kleinere ingesloten perceeltjes maar dit 
moet in samenspraak met betrokken landbouwers bekeken worden. 
Er liggen ook verschillende landbouwbedrijfzetels in dit gebied, deze moeten in 
de agrarische structuur worden opgenomen. 

271.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Actie 41: Bovenloop van de Winge 
Aankopen natuur op de Zilverberg. In het verleden kocht natuurpunt een aantal 
percelen grond op de zilverberg midden in agrarisch gebied. Momenteel zijn ze 
vragende partij om deze op te nemen in de natuurlijke structuur. Het deel dat 
momenteel opgekocht is door natuurpunt kan bestemming natuur krijgen maar 
het verder uitbreiden van dit natuurgebied is voor landbouw niet aanvaardbaar. 
De omliggende gronden worden nog gebruikt door actieve landbouwers. 

272.  Boerenbond Leuven Actie 42: Bosstructuren tussen Meensel-Kiezegem en Molenbeek-Wersbeek 
Het gebied Vg01 was oorspronkelijk een gebied voor uitvoering: in dit homogene 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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landbouwgebied kan bosuitbreiding enkel in overleg met de betrokken 
landbouwers. 
Krimmelbos: Aan het Krimmelbos ligt een actief gemengd akkerbouw- en 
veeteeltbedrijf dat de nodige bedrijfszekerheid moet kunnen behouden. 
Bosuitbreiding is niet aangewezen in oostelijke richting omdat de aanpalende 
gronden erg belangrijk zijn voor landbouw. 
Netelzeep: Bosuitbreiding van het Groot naar het klein Begijnenbos is 
uitgesloten. Het gaat hier immers om een gaaf landbouwgebied met heel wat 
fruitteelt. Ten noorden van de Begijnenbeek zijn er wel wat mogelijkheden omdat 
een aantal gronden hier verlaten zijn door landbouw. 

273.  Boerenbond Leuven Actie 43: Bosstructuren van Waanrode en Kortenaken 
Begijnenbos: Bosuitbreiding rond het Begijnenbos kan enkel op gronden die niet 
meer in landbouwgebruik zijn (slechtere landbouwgrond) en moet voldoende 
afstand houden van de omliggende bedrijfszetels zodat deze bij uitbreiding van 
milieuvergunning geen problemen krijgen met afstandsregels. 

In de beleidsdoelstellingen is opgenomen dat bij bosuitbreiding rekening 
gehouden zal worden met het bestaande landgebruik, de cultuurhistorische 
context en het fysisch systeem. 

Geschiktheid van gronden voor landbouw kan geen absoluut uitsluitingcriterium 
zijn voor bosuitbreiding. Ook de ruimtelijke, ecologische, landschappelijke of 
cultuurhistorische criteria moeten in de afweging opgenomen kunnen worden. 

Uitgangspunten voor ecologische bosuitbreiding uit het RSV (p. 390) worden niet 
in vraag gesteld: “De ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet vooral 
gerealiseerd worden aansluitend bij bestaande bossen, als buffer, in functie van 
natuurontwikkeling en –verbinding of in de nabijheid van stedelijke gebieden 
(ondermeer stadsrandbossen in bosarme streken).” 

274.  Boerenbond Leuven Acties 44/45/46: Velpevallei 
In de velpevallei zijn reeds heel wat gronden aangekocht door natuur (vooral 
tussen de Diestsesteenweg en het wachtbekken van Hoeleden). Deze gronden 
moeten opgenomen worden in de natuurlijke structuur en niet aangeduid als 
natuurverwevingsgebied. De rest van de vallei kan aangeduid worden als 
natuurverwevingsgebied zolang deze afbakening zich beperkt tot de vochtige 
gronden en het werkelijke valleigebied. 

275.  Boerenbond Leuven Actie 47: Bosstructuren tussen de Velpe en de Grote Gete 
Rukenbos: Bosuitbreiding is hier onmogelijk aangezien fuitteelt en akkerbouw 
hier historisch aanwezig zijn op deze vruchtbare gronden. Bovendien biedt de 
heuvelrug van de Schafelberg een mooi vergezicht voor de regio, dat behouden 
dient te blijven. 
Gasthuisbos: Hier zijn waarschijnlijk wel kansen voor bosuitbreiding op de 
omliggende slechtere landbouwgrond mits akkoord van de betrokken 
landbouwers. 

276.  Boerenbond Leuven Acties 48/49: Vallei van de Gete 
Tijdens het multilaterale overleg is er zwaar gediscussieerd over dit gebied. Er is 
door Boerenbond en de plaatselijk landbouwers duidelijk op gewezen dat dit 
gebied niet in aanmerking kan komen voor natuurlijke waterberging omdat het 
bijzonder moeilijk is om in dit gebied water vast te houden. De conclusie in het 
verslag van het multilaterale overleg dat “waterberging in de hele vallei kan” is 
zeker geen correcte weergave van de discussie tijdens dit overleg. Boerenbond 
gaat er niet mee akkoord om hogere grondwaterstanden te gaan creëren en de 
landbouwgronden te gaan vernatten. Buffering in de winter kan wel, maar dit 
gebeurt nu ook al. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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277.  Boerenbond Leuven Acties 48/49: Vallei van de Gete 
Heel wat van de gronden langs te grote Gete en ter hoogte van Dormaal worden 
bewerkt door actieve jonge landbouwbedrijven een opname van deze gebieden 
in de natuurlijke structuur is uitgesloten, een eventuele afbakening als 
natuurverwevingsgebied is bespreekbaar. De gronden die momenteel bebost 
zijn of opgekocht zijn door natuur moeten dan weer wel opgenomen worden in 
de natuurlijke structuur. 

278.  Boerenbond Leuven – 
Boerenbond Tielt-
Winge 

Actie 42: Bosstructuren tussen Meensel-Kiezegem en Molenbeek-Wersbeek 
Het gebied Vg01 was oorspronkelijk een gebied voor uitvoering: in dit homogene 
landbouwgebied kan bosuitbreiding enkel in overleg met de betrokken 
landbouwers. 
Tafelbos: Weinig mogelijkheden voor bosuitbreiding. Dit is een homogeen 
landbouwgebied met mooie, gedraineerde percelen die ook nog in 
ruilverkavelingsgebied gelegen zijn + liggen er verschillende actieve 
bedrijfszetels in de omgeving. Buffering kan gerealiseerd worden door 
beheersovereenkomsten met landbouwers af te sluiten. 

279.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Populierenteelt in gebied 53.4 kan niet: het valleigebied moet zoveel mogelijk 
open gehouden worden, waarbij versterking ‘in de bossfeer’ enkel mogelijk mag 
zijn door het creëren van de randvoorwaarden (natuurlijk overstromingsregime, 
herstel grondwaterstanden…) voor de ontwikkeling van natuurlijke alluviale 
vallei-gebonden bosschages’. 

280.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

“Delen van de vallei kunnen worden gedifferentieerd als 
natuurverwevingsgebied.”(p. 34) 

‘kunnen worden’ is zeer voorwaardelijk. De naar Vlaamse normen nog zeer 
aaneengesloten Getevallei dient als één geheel als VEN gebied aangeduid 
waarbij enkel voor een beperkt aantal zones via het statuut ‘verwevingsgebied’ 
het ecologisch functioneren van het geheel als natuurgebied moet voorop staan. 

281.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

“De meer open valleilandschappen, voornamelijk in de Getevallei, worden 
behouden met aandacht voor de instandhouding van aaneengesloten, open 
graslandgebieden en hieraan gebonden typische soorten (voornamelijk vogels)” 

Behoud als grasland is volgens de nota (pag.8, punt 3.1)  niet afdwingbaar. 
Bovendien is naast de kwantiteit vooral de kwaliteit voor natuurwaarden 
essentieel. De Boerenbond stelde duidelijk in het bi- en multilateraal overleg (zie 
verslag) dat ‘ook in verwevingsgebied alle landbouwgronden die daartoe niet te 
nat zijn, omploegbaar moeten zijn’. In dit geval is dus uitruil van 
landbouwpercelen en het integraal aanduiden als VEN gebied noodzakelijk.  

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

282.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

“De landbouwfunctie in deze valleien blijft behouden voor de grondgebonden 
landbouw, waarbij deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt 
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden 
voor natuurlijke waterberging.” 

Het behoud van de grondgebonden landbouw zal enkel leiden tot verdere 
omzetting naar intensieve voedergewassen (maïs) en het aanwenden van de 
percelen voor mestafzet. De grond heeft immers een lage landbouwkundige 
waarde. Het enkel voorzien van ‘stimulerende maatregelen’ is voor het behoud 
en de ontwikkeling van (potentiële) natuurwaarden totaal onvoldoende. Door de 

Bestaande sectorale regelgeving hierover wordt niet in vraag gesteld. In 
natuurrichtplannen voor natuurverwevingsgebieden kunnen maatregelen - die 
verder gaan dan de geldende normen - enkel stimulerende maatregelen op 
vrijwillige basis zijn. 

Uitgangspunten van het RSV m.b.t. natuurverwevingsgebieden worden niet in 
vraag gesteld. Het ruimtelijk beleid is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van 
de verweving tussen landbouw, natuur en bos: de ruimtelijke ondersteuning 
houdt ruimtelijke randvoorwaarden in voor het behoud, het herstel en de 
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versnipperde eigendoms- en gebruikersstructuur zullen functies als waterberging 
(die zich in aaneengesloten gehelen moeten voordoen), laat staan 
natuurontwikkeling, in hun geheel gefrustreerd worden. De visie zoals hier 
gesteld (hoofdgebruik grondgebonden landbouw) strookt niet met de 
beleidsdoelstellingen van punt 3 uit de nota. 

283.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

“Behoud en versterking van het graslandgebruik in grotere, aaneengesloten 
eenheden is hierbij een belangrijk uitgangspunt.” Cfr. Boven: teeltkeuze is niet 
afdwingbaar, vrijwilligheid zal nooit tot aaneengesloten eenheden aanleiding 
kunnen geven. 

284.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Verwevingsgebied kan enkel worden aangeduid indien strikte randvoorwaarden 
naar het herstel van natuurlijke processen en waterberging kunnen hard 
gemaakt worden. 

ontwikkeling van de aanwezige en gewenste ecotopen (RSV, p. 389). 

285.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De hele zone vanaf de Kalkvijvers (bezinkingsbekkens Tiense suikerraffinaderij) 
t/m Latebroeken wordt voorzien als (natuurlijk) overstromingsgebied in het 
voorontwerp-deelbekkenbeheerplan voor de Demer (zie verder). 
Grondgebonden landbouw met vrijheid van teeltkeuze zal het herstel van het 
natuurlijk overstromingsgebied in de weg staan waardoor het bekkenbeheerplan 
in dit gebied dode letter zal blijven en wateroverlast naar de stroomafwaartse 
gebieden blijft afgewenteld worden. De brede valleizones van de Grote- en 
Kleine Gete dienen voor het hydrologisch herstel integraal te worden 
opgenomen in het VEN. Voor de Getes zijn voorzien: het mondingsgebied van 
de Gete en de Melsterbeek, de vallei van de Kleine Gete stroomopwaarts 
Zoutleeuw ter hoogte van het mondinggebied van de Dormaalse beek, de vallei 
van de Grote Gete tussen Drieslinter en Neerlinter en stroomopwaarts Neerlinter 
ter hoogte van de Late Broeken.  

Doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid zijn als algemene uitgangspunten 
opgenomen in de beleidsdoelstellingen en deelconcepten voor de beek- en 
riviervalleien. In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid zullen de 
verschillende bekkenbeheersplannen een eigen decretale 
goedkeuringsprocedure moeten doorlopen. Indien uit een bekkenbeheersplan 
blijkt dat er specifieke acties, bv. de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan om de bestemming te wijzigen i.f.v. integraal waterbeheer, nodig 
zijn, zal dat expliciet opgenomen moeten worden in het bekkenbeheersplan. 

286.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Advies voor gebied 53.4: De vallei heeft integraal over een grote breedte een 
lage tot zeer lage landbouwkundige waarde. Dit blijkt uit de 
Landbouwtyperingskaart Vlaanderen – Gewestplan 24 Tienen-Landen’ (Vlaamse 
Landmaatschappij in opdracht van AMINAL Afdeling Land, 1997-1998). Op de 
kaartenbijlage is te zien dat de Getevallei vrijwel integraal als ‘weinig geschikt’ 
wordt bevonden. Samen met grote delen van de Velpevallei zijn dit vrijwel de 
enige landbouwgronden op betreffend gewestplan die deze lage score krijgen! 
De vallei is op de Biologische Waarderingskaart vrijwel integraal als ‘biologisch 
waardevol’ gekarteerd. Daarom stelt de vereniging de opname voor van het 
volledige valleigebied van Grote Gete, Kleine Gete stroomopwaarts N3 en Gete 
(tot aan “regio Hageland”-grens) in de Natuurlijke Structuur als deels GEN, 
GENO en Verwevingsgebied, en dit over een de volledige breedte van de vallei. 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

287.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Bestaande en potentieel voor de natuur waardevolle gebieden moeten worden 
vergroot en verbonden. Deze aaneengesloten gebieden moeten de 
waterbergingsfunctie –zoals voorzien in het ontwerpbekkenbeheerplan- 
ondersteunen. Zones die landbouwkundig het minst geschikt zijn voor de 
landbouw én de hoogste potenties voor natuurontwikkeling hebben, dienen deel 
uit te maken van het Vlaams Ecologisch Netwerk (GEN of GENO), in een 
beperkt aantal zones wordt het landbouwkundig gebruik (vochtig grasland) 
volledig afgestemd op de hydrologische en bodemkundige realiteit 

Discussiepunten die verder in overweging genomen moeten worden bij de 
verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid zijn als algemene uitgangspunten 
opgenomen in de beleidsdoelstellingen en deelconcepten voor de beek- en 
riviervalleien. 
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(overstromingsgebied!). Enkel wanneer dit kan gegarandeerd worden is de 
aanduiding als natuurverwevingsgebied verantwoord.  

Voor de vereniging zijn de valleien van de Geten prioritair voor het programma 
voor uitvoering. Onmiddellijk kan actie 49 worden opgestart (met hierin zeer 
belangrijke gebieden zoals het Kleine Vinne te Zoutleeuw (gebied 52.5), de 
relicten van de citadel te Zoutleeuw en het broekgebied te Dormaal). Garanties 
naar kwaliteitsvolle verweving van natuur en landschap met extensieve 
landbouw in een overstroombare vallei lijkt ons ook op streekniveau cruciaal 
naar het aantrekkelijk maken van de stedelijke gebieden Tienen, Zoutleeuw en 
St. Truiden als leef- en werkgebieden. 

288.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De vallei van de Grote en Kleine Gete sluit ruimtelijk-structureel (fysisch) en 
ecologisch direct aan op de vallei van de Gete uit de regio Haspengouw-Voeren. 
Voor deze laatste wordt de opname van de volledige vallei in de natuurlijke 
structuur onder de vorm van een afwisselend VEN – en verwevingsgebied 
vooropgesteld. Dit uitvoeringsprogramma werd goedgekeurd. Het is daarom 
logisch dat een gelijkaardige visie wordt uitgewerkt voor de Getevallei in de regio 
Hageland. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

289.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

De vallei van de Rijnrode- en Ijzerenbeek tussen Waanrode en Halen (53.5), de 
vallei van de Velpe tussen Kortenaken en Halen (53.3) en de vallei van de 
Roelbeek (56.4) mogen niet onmiddellijk als agrarisch gebied herbevestigd 
worden maar dienen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan -kwantitatief 
en kwalitatief- voldoende gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.  

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Bij de beslissing van de herbevestigde gebieden wordt een beleidsmarge 
meegenomen om deze gebieden verder te kunnen differentiëren naar 
natuurverwevingsgebied. 

290.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Het zeer waardevolle relictgebied ‘Kerkevinne’ te Waanrode (54.9) dient 
voldoende garanties naar buffering en herontwikkeling te krijgen. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

291.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

Voor de bovenloop van de vallei van de Roelbeek (56.4) stellen we voor om 
prioritair een gewestelijk RUP voor bijkomend VEN uit te werken in één geheel 
met de deelzones Heibos en Gelbergen te Kortenaken (bos- en natuurgebied 
buiten landbouwgebruik). 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

292.  Vlaamse Sportfederatie De Landelijke Rijverenigingen beschikken over volgende verenigingen, 
opgenomen in het programma voor uitvoering: 
- Vereniging Geetbets en Vissenaken, Kortenaken, Hoeleden 
- Vereniging Zoutleeuw, Orsmaal, Melkwezer 
Aangezien deze terreinen in agrarische gebieden liggen die herbevestigd zullen 
worden, dient verzekerd te worden dat het recreatief medegebruik er mogelijk zal 
blijven in de toekomst. 

Het toeristisch-recreatief medegebruik van de agrarische gebieden staat 
ingeschreven in de beleidsdoelstellingen. 

293.  Provincie Limburg Het Limburgse deel van dit gebied strekt zich uit langs de beken stroomopwaarts 
Halen en opvat vooral maatregelen ten voordele van waterberging en 
ontwikkeling van de landschappelijk lineaire elementen. De vochtige weilanden 
zijn een belangrijke buffer in de productie van grasland voor veeteeltbedrijven, 
zeker in de drogere zomers. Het is daarom noodzakelijk in deze gebieden een 
onderscheid te maken in het graslandgebruik al naargelang de 
landbouwbedrijfsituatie. 

Aandachtspunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

294.  Provincie Limburg De te herbevestigen landbouwgebieden stroomopwaarts van Halen ofwel 
zondermeer te herbevestigen ofwel overhevelen naar de mogelijke 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
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uitvoeringsacties op Vlaams niveau, waarbij er dan een evenwichtige afweging 
kan gebeuren tussen de disciplines. 

uitwerking van de uitvoeringsacties. 

295.  Toerisme Vlaanderen Er wordt een nieuw terrein voor openluchtrecreatieve verblijven voorzien in het 
zuiden van het Hageland (bij de kernen Tienen, Zoutleeuw of Landen). Indien 
het terrein zou komen tussen het centrum van Zoutleeuw en het provinciaal 
natuurreservaat Het Vinne, moet de toegankelijkheid van het natuurreservaat 
voor de zachte recreant gegarandeerd blijven. 

Het Vinne maakt deel uit van de buitengebiedregio Haspengouw-Voeren. De 
toegankelijkheid van het gebied wordt bepaald in het natuurbeheersplan van het 
reservaatgebied. 

296.  Toerisme Vlaanderen De gemeente Glabbeek denkt eraan het militair domein een toeristisch-
recreatieve invulling te geven. In het Hageland zijn er nog militaire domeinen met 
de potentie voor het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve activiteiten. 

In principe heeft de Vlaamse Overheid geen bevoegdheid inzake de militaire 
domeinen. Indien militaire domeinen gedesaffecteerd worden, kan er door de 
Vlaamse Overheid een beslissing over genomen worden en eventueel RUP voor 
opgemaakt worden indien dit aansluit bij de ruimtelijke visie voor landbouw, 
natuur en bos. 

297.  Toerisme Vlaanderen Recreatief medegebruik moet in de verschillende gebieden mogelijk zijn en moet 
ingeschreven worden in de verschillende ruimtelijke concepten. Het Hageland 
wenst zich ook toe te leggen op het ontwikkelen van natuurgerichte recreatie. 

Het recreatief medegebruik van de open ruimte werd ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

298.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Een aantal gebieden onder het concept ‘behoud en versterking van de landbouw 
in een gevarieerd heuvellandschap’ zullen in de toekomst door de 
landbouwsector gebruikt worden, maar herbergen belangrijke 
landschapselementen en natuurlijke structuren. Door deze gebieden af te 
bakenen als landbouwgebied wordt onvoldoende bescherming geboden voor 
deze elementen. De mogelijke maatregelen die als eventueel opties worden 
aangemeld zijn gebaseerd op vrijwillig initiatief van de eigenaar/gebruiker, 
waarbij dient gesteld dat de exploitatievrijheid van de landbouwer niet mag 
aangetast worden. 

Behoud en herstel van landschappelijke en ecologisch waardevolle structuren 
binnen de aaneengesloten landbouwgebieden is expliciet opgenomen als 
beleidsdoelstelling. Als er geen specifieke acties vanuit ruimtelijke ordening op 
Vlaams niveau gedefinieerd worden, betekent dit dat via bestaande sectorale 
regelgeving en instrumenten deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden of 
via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke planningsinitiatieven voor lokale 
natuurelementen, gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang of natuurverbindingsgebieden. 

299.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

De uitruil van gronden kan alleen (met uitzondering van de ruilverkavelingen) op 
basis van vrijwilligheid waarbij dient opgemerkt dat een groot aantal 
landbouwpercelen onder de pachtwet vallen. 
Dit geldt eveneens voor het afstemmen op de bijzondere natuur- en 
landschapskwaliteiten die (nog) aanwezig zijn in bepaalde gebieden. Een 
uitzondering hierbij kan gemaakt worden voor de slib- en erosie problematiek 
omdat dit meestal kleinschalige maatregelen zijn die op perceelsniveau kunnen 
uitgevoerd worden en die jaarlijks kunnen toegepast worden in functie van de 
teelt. 

300.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Het behoud van kleine landschapselementen is in landbouwgebieden een zeer 
groot probleem. Op de gewestplannen werden deze gebieden meestal 
omschreven als ‘gebieden met landschappelijke waarde’ of als ‘ecologisch 
waardevolle gebieden’. In deze gebieden gelden bijkomende maatregelen voor 
het behoud en de bescherming van deze elementen. 
In uitvoering van het mestdecreet werd een gebiedsgerichte verscherping van de 
bemestingsnormen doorgevoerd in de valleigebieden en de ecologisch 
waardevolle agrarische gebieden. In het verleden is voldoende gebleken dat de 
stedenbouwkundige voorschriften onvoldoende precies en rechtszeker zijn. 
Anderzijds zijn deze gebieden en de daar voorkomende ecologische en 

Behoud en herstel van landschappelijke en ecologisch waardevolle structuren 
binnen de aaneengesloten landbouwgebieden is expliciet opgenomen als 
beleidsdoelstelling. 

Behoud van ecologisch waardevolle elementen in landbouwgebieden zal in 
hoofdzaak via de geldende sectorale regelgeving gewaarborgd moeten worden. 
Als er geen specifieke acties vanuit ruimtelijke ordening op Vlaams niveau 
gedefinieerd worden, betekent dit dat via bestaande sectorale regelgeving en 
instrumenten deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 

De erosieproblematiek is bv. een beheersaspect dat verder uitgewerkt moet 
worden in het kader van specifieke inrichtingsprojecten. 
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landschappelijke elementen van zo groot belang dat de bescherming en het 
behoud ervan niet alleen kan afhankelijk gesteld worden van vrijwillige 
overeenkomsten en afspraken met de gebruiker. We pleiten daarom ook zeer 
duidelijk voor een goede differentiatie in de landbouwgebieden. Hierbij kunnen 
de hier aangehaalde stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan als 
basis gebruikt worden. In een aantal gebieden moeten er echter bijkomende 
beschermingsmaatregelen vastgelegd worden in de planologische afbakeningen 

301.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Voor het concept ‘vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en 
erfgoedwaarden’ gelden dezelfde opmerkingen die elders werden geformuleerd 
nl. Er moeten planologische afbakeningen worden vastgelegd met duidelijke 
functiebepalingen. Daarnaast bieden vrijwillige overeenkomsten zeer weinig  
zekerheid voor een degelijke uitvoering en blijft deze uitvoering fragmentarisch 
en dekken deze overeenkomsten nooit een heel betrokken gebied. 

302.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Tevens stellen we dat ook in deze landbouwgebieden (nog) waardevolle 
biologische elementen aanwezig zijn. Om naar de toekomst toe de ecologische 
soortenrijkdom veilig te stellen en te verbeteren, moeten een aantal maatregelen 
ook planologisch worden vastgelegd zodat ze ook ten opzichte van 
eigenaars/gebruikers afdwingbaar zijn. 

303.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Het concept ‘behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien 
met ruimte voor waterberging’ spelen zich af op de (smalle) grens tussen zeer 
extensieve landbouw en natuurbehoud. Ook voor deze gebieden stelt zich 
enerzijds de vraag op welke wijze deze gebieden planologisch worden 
afgebakend om de geschetste doelstellingen te bereiken. Anderzijds kan inzake 
de voorziene landbouwfunctie planologisch niet worden vastgelegd welk beheer 
op deze percelen kan en mag worden toegepast. De gebieden die als 
natuurgebied worden afgebakend kunnen bepaalde nevengebruiken mee 
opnemen, maar dan wel in functie van de hoofddoelstelling. Deze 
nevengebruiken moeten opgenomen worden in de beheersplannen voor de 
natuurgebieden.  

Natuurrichtplannen en de daaruit voortvloeiende beheersplannen bepalen verder 
het specifieke beheer van een natuurgebied binnen de marges van de geldende 
sectorregelgeving. 

304.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Inzake waterbeheer is het duidelijk dat in deze valleien een aantal maatregelen 
zullen genomen worden, maar dit moet niet steeds resulteren in wachtbekkens. 
Ook andere maatregelen die minder infrastructuren en gebiedsvreemde 
ingrepen met zich mee brengen moeten haalbaar zijn. Dit moet kaderen in het 
aspect integraal waterbeheer waarbij de gehele vallei (en de heuvelruggen) 
betrokken wordt in de voorziene maatregelen. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Doelstellingen vanuit het integraal waterbeleid zijn als algemene uitgangspunten 
opgenomen in de beleidsdoelstellingen en deelconcepten voor de beek- en 
riviervalleien. 

305.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

De visies onder het concept ‘behoud en versterking van bosstructuren’ kunnen, 
zeker voor een groot deel, worden opgenomen in de beheersplannen van de 
respectievelijke gebieden. Maar de functies van de omliggende gebieden, zoals 
de mogelijkheden voor de kwantitatieve bosuitbreiding of het behouden van de 
waardevolle open ruimteverbindingen, dienen deze opties te behouden. Ook hier 
stelt zich de vraag op welke wijze dit planologisch kan worden vastgelegd. 

Gebiedsspecifieke bepalingen worden uitgewerkt en vastgelegd bij de opmaak 
van de ruimtelijke structuurplannen en de bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften. 

306.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Een aantal van de bestaande bossen zijn indertijd niet omgezet in 
landbouwgebied of behouden als bosgebied omwille van de negatieve 
bodemkenmerken voor de landbouw zoals de hellingsgraad, de doorlaatbaarheid 
van de bodem of de hoogte van het grondwater. Omwille van bijkomende 
mogelijkheden voor de landbouw zoals drainage en aangepaste machines 
werden de laatste decennia nog bos omgezet in landbouw. Het is daarom zinvol 
om bosuitbreidingen te realiseren op plaatsen waar het bos werd omgezet in 

Uitgangspunten voor ecologische bosuitbreiding uit het RSV (p. 390) worden niet 
in vraag gesteld: “De ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet vooral 
gerealiseerd worden aansluitend bij bestaande bossen, als buffer, in functie van 
natuurontwikkeling en –verbinding of in de nabijheid van stedelijke gebieden 
(ondermeer stadsrandbossen in bosarme streken).” 
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landbouw en op plaatsen waar de bodemkenmerken geschikt zijn voor deze 
uitbreidingen. Het is ook zinvol om per gebied richtcijfers voor bosuitbreiding vast 
te leggen. 

307.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Het is meer dan noodzakelijk dat de ecologische verbindingen in het concept 
‘ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen’ 
ook planologisch worden vastgelegd in de ruimtelijke structuur. Hierbij moet 
voldoende ruimte worden voorzien om de kwaliteit van deze ecologische 
elementen te optimaliseren. 

Behoud van ecologisch waardevolle elementen in landbouwgebieden zal in 
hoofdzaak via de geldende sectorale regelgeving gewaarborgd moeten worden. 

308.  Natuurbeschermingsact
ie Limburg vzw 

Op blz. 33/41 wordt verwezen naar gebied 57.2 ‘delen van de heuvelrug ten 
noorden van de Velpevallei’, maar in de teksten is er geen gebied 57.2 
aangeduid. 

Fout in de tekst. Bedoeld gebied valt onder gebied 50.2. 

4.13 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 8. Leemplateau van Droog-Haspengouw” 
 Actor(en) Opmerking Antwoord 

309.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Bij het concept ‘behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd 
heuvelllandschap’ wordt gesteld dat ‘functiewijzigingen in het  agrarische gebied 
zo veel mogelijk worden vermeden. Nieuwe functies zijn enkel mogelijk mits ze 
de beroepslandbouw niet hinderen, geen grote verkeersmobiliteit genereren en 
ze aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied’. 
De aanduiding van dit gebied is te beschouwen als een uitdrukkelijke 
voorafname van het kleinstedelijk gebied Tienen. Volgens het ruimtelijk 
structuurplan Vlaams-Brabant is in deze omgeving de Getevallei een belangrijk 
element, dat volgens de grafische aanduidingen op de kaart ook aan de 
overzijde van de N29 is gelegen. De provincie vraagt daarom uitdrukkelijk dat 
voor gebied 60.3 (gebied tussen de vallei van de Grote Gete en de  vallei van de 
Kleine Gete) uitdrukkelijk melding  wordt gemaakt van het feit dat in het kader 
van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Tienen in deze zone 
gezocht zal worden naar de inplanting van bijkomende regionale bedrijven. 

De provincie is bevoegd voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. 
Deze bevoegdheid wordt niet in vraag gesteld. Bij de afbakening van de 
natuurlijke en agrarische structuur wordt voldoende marge gelaten voor de 
afbakening van de stedelijke gebieden. 

310.  Boerenbond Leuven Acties 50/51/52: 
Geen afbakening van bouwvrij agrarisch gebied. Wat met de bedrijfszetels die in 
deze zone vallen en nog willen bedrijfsgebouwen bij bouwen. Naast de 
bedrijfszetels moet er alleszins een voldoende aanpalende oppervlakte 
uitgesloten worden om de (ruimtelijke) ontwikkelingsperspectieven van de 
bedrijven te vrijwaren. 

Er wordt geen bestaande bebouwing opgenomen in bouwvrije zones. Behoud 
van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijfsgebouwen 
net buiten de bouwvrije zone is een uitgangspunt. 

311.  Boerenbond Leuven Actie 53: Vallei van de Velpe en zijbeken 
Plannen moeten aansluiten bij de opties die genomen werden binnen de 
ruilverkaveling. Geen verdere uitbreiding van natuur of versterking van 
natuurwaarden meer mogelijk. 

312.  Boerenbond Leuven Actie 54: Vallei van Molenbeek/Mene en zijbeken 
Plannen moeten aansluiten bij de opties die genomen werden binnen de 
ruilverkaveling. Geen verdere uitbreiding van natuur of versterking van 
natuurwaarden meer mogelijk. 

313.  Boerenbond Leuven Actie 55: Vallei van de Grote Gete en Hoegaardse valleien 
Vraag om de zone rond Groot Overlaar op te nemen binnen de agrarische 

Opties uit de ruilverkavelingsprojecten zullen maximaal gerespecteerd worden bij 
de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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structuur conform de ruilverkaveling. Het gaat hier om zuiver agrarisch gebied 
dat volledig gebruikt wordt door actieve landbouwers. Een groot aantal 
bedrijfszetels liggen midden in dit gebied. 

314.  Boerenbond Leuven Actie 56: Vallei van de Kleine Gete 
Vraag om belangrijk landbouwgebied tussen Laar en Ezemaal op te nemen in de 
agrarische structuur. 

Is opgenomen in het voorstel voor te herbevestigen agrarische gebieden. 

315.  Natuurpunt Oost-
Brabant 

‘Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen 
met waterberging. De landbouwfunctie blijft behouden waarbij deze (via 
stimulerende maatregelen) zo veel mogelijk wordt afgestemd op de natuurlijke 
en de landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor natuurlijke 
waterberging.’ : Voor de belangrijkste valleigebieden biedt dit in feite geen enkel 
perspectief  (zie algemene opmerking onder advies 0.3. en alle afgeleide 
opmerkingen). Minstens voor de Getevallei stroomopwaarts Tienen en de 
Menevallei t.h.v. het Wijtbroek (gebieden 63) dient bijkomend VEN aangeduid. 
Natuurpunt heeft in de Getevallei tussen Hoegaarden en Tienen verschillende 
gronden in eigendom en beheer (reservaat ‘Spoorwegzate’). Versterking en 
verdere uitbouw van dit natuurgebied in een samenhangend (hydrologisch) 
geheel is aangewezen. Belangrijk is ook de recreatieve waarde ervan langsheen 
het fietspad op de oude spoorweg (die beheerd wordt door Natuurpunt). Zeker in 
het oostelijk deel van de vallei (rechteroever Grote Gete) dient dit ruimtelijk te 
worden ondersteund door het gebied aan te duiden als 'valleigebied met 
hoofdfunctie natuur‘, op de linkeroever kan natuur- en landschapsontwikkeling 
via stimulerende maatregelen worden nagestreefd. Voor de vallei van de 
Molenbeek – Mene (tussen de E40 en Tienen) (gebied 63.2) behoort het 
noordelijk deel van de vallei (met de beek zelf) het ruilverkavelingsgebied 
Willebringen. De ruimtelijke visie conform het inrichtingsplan moet hier worden 
overgenomen. Het betreft hier een afbouw van de landbouw en een versterking 
van de natuurfunctie: dit komt dus niet overeen met de visie uit de 
Verkenningsnota! Het is evident dat voor valleigebied zuidelijk van de beek een 
gelijkaardige ruimtelijke visie wordt opgemaakt. De Menevallei stroomafwaarts 
van de E40 te Oorbeek tot aan de Maalderijweg (Kumtich) wordt bij voorkeur 
aangeduid als groen-blauw lint conform het voorlopig goedgekeurde ontwerp 
RVK Willebringen, en dit langs weerszijden van de beek. Het past hierbij om 
nogmaals te verwijzen naar de ruimtelijke afspraken binnen de 
ruilverkavelingprojecten Willebringen en Vissenaken die resultaat zijn van een 
consensus na een intensief overlegproces. 

Discussiepunt dat verder in overweging genomen moet worden bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

Opties uit de ruilverkavelingsprojecten zullen maximaal gerespecteerd worden bij 
de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

316.  Vlaamse Sportfederatie De Landelijke Rijverenigingen beschikken over volgende verenigingen, 
opgenomen in het programma voor uitvoering: Vereniging Hoegaarden, 
Vereniging Goetsenhoven en Tienen. 
Aangezien deze terreinen in agrarische gebieden liggen die herbevestigd zullen 
worden, dient verzekerd te worden dat het recreatief medegebruik er mogelijk zal 
blijven in de toekomst. 

Toeristisch-recreatief medegebruik in de open ruimte werd ingeschreven in de 
beleidsdoelstellingen. 

Voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn 
werken, handelingen, wijzigingen, activiteiten en inrichting gericht op socio-
cultureel of recreatief medegebruik in alle gebieden van het gewestplan 
toegestaan worden (artikel 145sexies decreet ruimtelijke ordening). 

De bestaande vergunde recreatieve infrastructuur wordt niet in vraag gesteld en 
kan behouden blijven. Verdere initiatieven in dit kader worden uitgewerkt in de 
provinciale en gemeentelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen. Bij de 



OPERATIONEEL UITVOERINGSPROGRAMMA  19 juli 2007 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Hageland 77/77 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur 
en bos zal de ‘marge’ voor initiatieven op gemeentelijk of provinciaal niveau 
bepaald moeten worden, vertrekkend vanuit de uitgangspunten zoals ze 
geformuleerd zijn in de verschillende beleidsdoelstellingen. Bestaande selecties 
in goedgekeurde gemeentelijke en provinciale structuurplannen worden niet in 
vraag gesteld. 
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