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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 
Leiestreek 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 Zenne-Dijle-Pajottenland startte in maart 2007 met een verkenningsronde die 
bestond uit: 

- een infovergadering 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; 

- een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie-
elementen vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos. 

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en 
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland 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 betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd voorgesteld aan gemeenten, 
provincie en belangengroepen op een informatievergadering in oktober 2007. De actoren konden tot 31 januari 
2008 hun advies uitbrengen. 

Op basis van de uitgebrachte adviezen op de verkenningsnota is door het projectteam van de Vlaamse overheid 
in maart 2008 een programma voor overleg opgemaakt. Dit programma voor overleg bestond uit:  

- een opsomming van alle elementen uit de adviezen die op het niveau van de ruimtelijke visie zijn 
geformuleerd en voorwerp van het overleg vormen; 

- en een eerste voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te 
herbevestigen conform de werkwijze die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief 
RO/2005/01). 

Het programma voor overleg vormde de concrete agenda voor de bespreking van de ruimtelijke visie zoals 
geformuleerd in de verkenningsnota met gemeenten, provincies en belangengroepen via bi- en multilateraal 
overleg in de periode april-juni 2008.  

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde een 
eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld dat in september 2008 werd voorgesteld op een 
informatievergadering. 

Bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur hoort een programma voor uitvoering waarin de mogelijke 
uitvoeringsacties op Vlaams niveau zijn weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- de gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te herbevestigen conform de 
werkwijze die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01); 

- de gebieden waarvoor voorgesteld wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en 
bos op te maken dat de bestemmingen van de bestaande plannen van aanleg zal wijzigen op basis van de 
opties in de gewenste ruimtelijke structuur. 
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De actoren konden tot 25 november 2008 hun advies uitbrengen over voorliggend eindvoorstel en 
uitvoeringsprogramma. 

Op basis van de verwerking van de adviezen werd een operationeel uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Op 24 april 2009 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 drie 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 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. 

De Vlaamse Regering hechtte op 24 april 2009 haar goedkeuring 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. 

 

Bij het uitwerken van de acties van het operationeel uitvoeringsprogramma zal, daar waar 
bestemmingswijzigingen noodzakelijk zijn, verder overleg en onderzoek op perceelsniveau de exacte 
begrenzingen bepalen. Bij de opmaak van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van 
grote eenheden natuur (in ontwikkeling), natuurverwevingsgebieden en bosuitbreiding zal steeds verder overleg 
over de afbakeningsvoorstellen en detailonderzoek op perceelsniveau naar de ligging van de bestaande 
landbouwbedrijfszetels en huiskavels gevoerd worden om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische 
uitbating van de bestaande landbouwbedrijfszetels in het gedrang zou komen. De concrete mogelijkheden voor 
planologische ruil tussen landbouw, natuur en bos zullen in dat onderzoek aan bod komen, los van de 
oorspronkelijke bestemming. 

Inzake de mogelijkheden voor bosuitbreiding worden voor een aantal gebieden in de acties richtcijfers 
geformuleerd in functie van de in het RSV vooropgestelde taakstelling. Indien deze richtcijfers na het 
gebiedsgericht ruimtelijk onderzoek en overleg op niveau van het ruimtelijk uitvoeringsplan niet gehaald worden in 
de voorgestelde gebieden, kan gezocht worden in andere actiegebieden binnen de regio. Voor gebieden waar 
geen concreet richtcijfer geformuleerd wordt, is bosuitbreiding in principe thans niet aan de orde, tenzij er zich 
een concrete opportuniteit aandient vanuit het gevoerde terreinonderzoek of er niet gehaalde taakstellingen 
vanuit andere actiegebieden opgenomen moeten worden. Prioriteit moet gelegd worden voor het behalen van het 
vooropgestelde richtcijfer voor bosuitbreiding voor het betreffende gebied en de taakstelling van de gehele regio. 

De voor de regio Zenne-Dijle-Pajottenland vooropgestelde bosuitbreiding van 850 ha (eindvoorstel gewenste 
ruimtelijke structuur) wordt als richtcijfer voor bestemmingswijzigingen i.f.v. bosuitbreiding concreet toebedeeld 
aan de acties in cat. I en II. De realisatie van dit pakket binnen de regio Zenne-Dijle-Pajottenland is noodzakelijk 
                                                           
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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om op niveau Vlaanderen de vooropgestelde doelstelling inzake de 10.000 ha planologische bosuitbreiding te 
kunnen realiseren. Indien de vooropgestelde taakstelling niet gerealiseerd kan worden in het voorgestelde 
gebied, zal dit in andere actiegebieden binnen de regio opgenomen moeten worden. 
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3 Operationeel uitvoeringsprogramma 

3.1 Deelruimte 1. Zuiderkempen 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

1.  Landbouwgebied Grote Krankhoeve-
Peulis 

1 1.1, 1.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

2.  Landbouwgebied Doornlaar-Grasheide 1 1.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

3.  Landbouwgebied Grootlo 1 1.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

4.  Vallei van de Bruine Beek en 
Begijnenbeek 

1 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de valleien van Bruine Beek, 

Begijnenbeek, Kesseleerbeek; 
- het versterken van de bosstructuur in de omgeving Krankhoeve-Berentrode (richtcijfer bosuitbreiding 

ca. 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. 

5.  Peerlaar-Rehagen-Ottershoek-
Safraanbergen 

1 2.3, 2.4, 3.5, 3.8, 3.9, 
3.10 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de valleien van Rehagenbeek en 

Ottersbeek; 
- het versterken van de bosstructuur in de omgeving Peulisbossen-Rehagen en de omgeving Ottershoek-

Saffraanbergen (richtcijfer bosuitbreiding ca. 16 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. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

6.  Vallei van de Vrouwvliet 1 1.3, 1.4, 2.5, 3.7 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de 

Vrouwvliet/Raambeek; 
- het versterken van de bosstructuur in de omgeving Beversluisbeek-Heikant (richtcijfer bosuitbreiding ca. 

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. 

3.2 Deelruimte 2. Zenne-Dijlevallei 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

7.  Landbouwgebied Dijlevallei Rotselaar 2-deel 
Dijle 

6.6 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

De inrichting van de oeverstrook zoals voorzien in het goedgekeurd bekkenbeheersplan blijft zonder meer 
mogelijk en wordt niet in het gedrang gebracht door de herbevestiging. 

8.  Landbouwgebied Werfheide 2-deel 
Zenne 

6.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

9.  Landbouwgebied Houtem 2-deel 
Zenne 

6.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

10.  Zennevallei Zemst-Heffen 2-deel 
Zenne 

6.2, 7.2, 8.2, 10.2, 
10.3, 10.5, 10.6, 12.4, 
12.5, 12.7, 12.8 
(72.17) 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de acties van het geactualiseerd Sigmaplan (conform de beslissingen van de 

Vlaamse Regering over de cluster Dijlemonding-Zennegat als 2010-project); 
- het nader uitwerken van de definitief aangeduide ankerplaats ‘Zennegat-Battenbroek’ als 

erfgoedlandschap; 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en recreatie en het versterken van de 

natuurwaarden in de vallei van de Zenne (af te stemmen met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

voor de Zennevallei van Zemst); 
- afstemmen met de uitwerking van de recreatie van Hazewinkel 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

11.  Stadsbos Kauwendaal 2-deel 
Zenne 

9.5 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de opties voor het stadsrandbos voor wat betreft de zones die niet opgenomen 

werden in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen op 
basis van de studie ‘Inrichtingsplan Stadsbos Kauwendaal, Mechelen-Sint-Katelijne-Waver’ (2005). 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

12.  Dijlevallei Leuven-Werchter 2-deel 
Dijle 

6.6, 6.7, 6.8, 7.8, 8.3, 
10.7, 12.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging in de vallei van de 

Dijle; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden; 
- het nader uitwerken van de randstedelijke openruimtegebieden bij Wijgmaal en Putkapel in relatie tot 

het regionaalstedelijk gebied Leuven en het versterken van de natuurwaarden in het gebied 
Wijgmaalbroek-Kwellenberg; 

- (eventueel) het differentiëren van het domein Rock Werchter als natuurverwevingsgebied. 

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. 

13.  Dijlevallei Werchter-Rijmenam 2-deel 
Dijle 

7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8.4, 
11.6, 12.1, 12.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging en het versterken 

van de natuurwaarden in de vallei van de Dijle; 
- het nader uitwerken van de acties van het geactualiseerd Sigmaplan (i.c. gebied Hollaken-Hoogdonk). 

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. 

14.  Vallei van de Leibeek Wakkerzeel-
Boortmeerbeek 

2-deel 
Dijle 

6.4, 7.3, 7.4, 12.3 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging en het versterken 

van de natuurwaarden in de vallei van de Leibeek; 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

15.  Dijlevallei Rijmenam-Muizen 2-deel 
Dijle 

7.3, 9.4, 10.1, 12.3 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Dijle en het nader uitwerken van de 

waterbergingsfunctie. 

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. 

16.  Vallei van de Barebeek, domein 
Hofstade, Prinsenveld-Prinsenhoek 

2-deel 
Zenne 

6.5, 7.9, 8.1, 10.4, 
10.8 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging en het versterken 

van de natuurwaarden in de vallei van de Barebeek; 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en afstemmen met het recreatie 

domein Hofstade; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor Prinsenhoek. 

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, mogelijkheden voor recreatie in relatie tot de aanwezige natuurwaarden 
op het BLOSO-domein. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.  

17.  Zennevallei Vilvoorde-Zemst 2-deel 
Zenne 

7.1, 8.5, 9.1, 9.2, 12.6
(14.1) 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging en het versterken 

van de natuurwaarden in de vallei van de Zenne (af te stemmen met het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de Zennevallei van Zemst). 

- het versterken van de bosstructuur omgeving Dorent, Houtembos, kasteel Steen (richtcijfer 
bosuitbreiding 100 ha; grotendeels reeds vastgelegd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
het Houtembos); 

- het nader uitwerken van de acties van het geactualiseerd Sigmaplan (i.c. gebied Dorent). 

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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III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

18.  Dijlevallei Wilsele-Wijgmaal, Elzas 2-deel 
Dijle 

6.7, 6.8, 7.8 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het realiseren van randstedelijke openruimtegebieden tussen Wijgmaal en Wilsele-Putkapel via het 

hernemen van de agrarische bestemming en het nader uitwerken van de verweving van landbouw, 
natuur en bos in de Dijlevallei tussen Wilsele en Wijgmaal en het gebied Elzas; 

- het versterken van de natuurwaarde van de Dijlevallei-Wijgmaalbroek-Kwellenberg-Gevel. 

Af te stemmen met het onderzoek naar de randstedelijke openruimtegebieden in of rond het 
regionaalstedelijk gebied Leuven en het afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Leuven. 

3.3 Deelruimte 3. Akker- en tuinbouwgebied rond Kampenhout 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

19.  Landbouwgebied Perk-Elewijt 3-deel 
noord 

14.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

20.  Landbouwgebied Melsbroek 3-deel 
noord 

14.1, 19.1, 21.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

21.  Landbouwgebied Berg-Kampenhout 3-deel 
noord 

14.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

22.  Landbouwgebied Bergse Heide-
Kampenhout 

3-deel 
noord 

14.2, 19.3, 19.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

23.  Landbouwgebied Ruisbeek-Relst 3-deel 
noord 
+ zuid 

14.2, 14.5 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

24.  Landbouwgebied Steenokkerzeel-
Nederokkerzeel-Erps 

3-deel 
zuid 

14.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

25.  Landbouwgebied Kwerps-Beisem 3-deel 
zuid 

14.4, 22.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

26.  Landbouwgebied Buken-Tildonk 3-deel 
zuid 

14.5, 22.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 



Operationeel uitvoeringsprogramma  24 april 2009 

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Zenne-Dijle-Pajottenland  11/93 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

instandhouding van akkerfauna. 

27.  Landbouwgebied Veltem-Winksele 3-deel 
zuid 

14.5, 19.6, 22.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

28.  Landbouwgebied Herent 3-deel 
zuid 

14.5, 16.12, 16.13, 
22.2 

Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

29.  Landbouwgebied Hambos-Wakkerzeel 3-deel 
zuid 

14.6, 16.4, 19.7 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

30.  Vallei van Weesbeek-Molenbeek, 
Kastanjebos-Kareelbos-Silsombos 

3-deel 
zuid 

14.3, 14.4, 14.5, 16.6, 
16.7, 16.8, 16.9, 17.1, 
17.2, 19.7, 19.9, 20.2, 
21.3, 21.4, 21.5, 21.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de vallei van de Molenbeek-Weesbeek (richtcijfer 

bosuitbreiding ca. 10 ha) (als onderdeel van het als ‘strategisch project in uitvoering van het RSV’ 
erkende project voor de vallei van de Weesbeek en in afstemming met het in voorbereiding zijnde 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de open ruimte van de gemeente Herent); 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

31.  Floordambos 3-deel 
noord 

14.1, 16.1, 20.1, 21.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving van het Floordambos (richtcijfer 

bosuitbreiding ca. 18 ha). 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

32.  Vallei van de Barebeek, Hellebos-
Vossekot-Snijselsbos-Bulsom 

3-deel 
noord 

14.1, 14.2, 16.3, 19.3, 
21.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving van Hellebos-Driebunders-Bulsom 

(richtcijfer bosuitbreiding ca. 45 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 



Operationeel uitvoeringsprogramma  24 april 2009 

Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos regio Zenne-Dijle-Pajottenland  12/93 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

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. 

33.  Schiplakenbos-Steentjesbos 3-deel 
noord 

14.2, 16.4 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving van het Schiplaken-Steentjesbos 

(richtcijfer bosuitbreiding ca. 25 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

34.  Kasteel van Ham-Lemmeke 3-deel 
zuid 

14.3, 16.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur in de omgeving van het kasteel van Ham (richtcijfer bosuitbreiding 

ca. 10 ha). 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

De mogelijkheden voor het behoud van de zonevreemde sportterreinen in parkgebied kunnen op 
gemeentelijk niveau verder onderzocht worden binnen de opties van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. 

35.  Kasteelparken Wespelaar-Tildonk 3-deel 
zuid 

16.10, 16.11, 16.12, 
16.3, 19.6, 19.7, 19.8 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de bos-, park- en 

landbouwgebieden langs het kanaal Leuven-Dijle. 

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 o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

36.  Machelen Luchthavenlaan (VSGB 
actie 68) 

- - Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder actie 68 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (november 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

2008) 

37.  Landbouwgebieden Hever-
Boortmeerbeek 

3-deel 
noord 

15.1 Geen actie op gewestelijk niveau. Eventueel nader uit te werken op gemeentelijk niveau in relatie tot 
nederzettingsstructuur op lokaal niveau. 

38.  Landbouwgebieden Laar-
Kampenhout-Sas 

3-deel 
noord 

14.5, 15.2, 19.6 Het bevestigen van de agrarische bestemming op het gewestplan voor het deel tussen N26 en kanaal 
Leuven-Dijle na afronden provinciaal planningsinitiatief bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas 
(cfr. voorontwerp herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) voor wat betreft de delen die niet voor 
bedrijvigheid aangesneden worden. 
Geen actie op gewestelijk niveau voor het landbouwgebied Laar. Eventueel nader uit te werken op 
gemeentelijk niveau en/of provinciaal niveau. 

39.  Delen van het landbouwgebied 
Steenokkerzeel bestemd als openbaar 
nutsgebied rond de luchthaven 

3-deel 
zuid 

14.3, 23.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het herbestemmen van het openbaar nutsgebied naar agrarisch gebied voor de delen in 

landbouwgebruik die na het afronden van het afbakeningsproces voor de poort Zaventem buiten het 
luchthavengebied vallen. 

3.4 Deelruimte 4. Brabants Plateau en Dijlevallei stroomopwaarts Leuven 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

40.  Landbouwgebied Sterrebeek 4-deel 
noord 

13.4, 24.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

41.  Landbouwgebied Everberg 4-deel 
noord 

24.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

42.  Landbouwgebied Meerbeek-
Bovenberg 

4-deel 
noord 

24.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

43.  Landbouwgebied Bertem 4-deel 
noord 

24.1, 31.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

44.  Landbouwgebied Winksele-
Diependaal 

4-deel 
noord 

24.5, 33.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

45.  Landbouwgebied Vrebos-Leefdaal 4-deel 
noord 

24.1, 29.3, 30.2, 33.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

46.  Landbouwgebied Leefdaal-Korbeek-
Dijle 

4-deel 
zuid 

24.2, 31.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

47.  Landbouwgebied Neerijse 4-deel 
zuid 

24.2, 30.5, 31.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

48.  Landbouwgebied Duisburg-Loonbeek 4-deel 
zuid 

24.2, 30.8, 31.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

49.  Landbouwgebied Wolfshagen 4-deel 
zuid 

24.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

50.  Landbouwgebied Overijse-Terlanen 4-deel 
zuid 

24.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

51.  Landbouwgebied Terholst-
Maleizenveld 

4-deel 
zuid 

24.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

52.  Moorselbos-Galgenveld 4-deel 
noord 

24.1, 26.3, 30.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur van het Moorselbos (richtcijfer bosuitbreiding ca. 10 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

53.  Hogenbos-Kinderenbos 4-deel 
noord 

24.1, 26.1, 26.2, 30.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur van het Hogenbos-Kinderenbos (richtcijfer bosuitbreiding ca. 25 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

54.  Steilrand Everberg-Bertem 4-deel 
noord 

24.1, 33.1, 33.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving tussen landbouw en natuur op en het vrijwaren van de steilrand 

Everberg-Bertem; 

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. 

55.  Eikenbos-Bertembos 4-deel 
noord 

24.1, 24.5, 25.1, 26.4, 
26.5, 31.1, 33.1, 33.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur van het Eikenbos-Grevenbos-Bertembos (richtcijfer bosuitbreiding 

ca. 15 ha). 
- het nader uitwerken van de verweving tussen landbouw, natuur en bos op en het vrijwaren van de 

steilranden t.h.v. Bovenberg, Schoonzicht en Godelinde; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

56.  Park van Tervuren en vallei van de 
Voer tot Leefdaal 

4-deel 
noord 

13.4, 26.6, 29.3, 30.2, 
30.4, 31.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur t.h.v. Park van Tervuren-Twaalfapostelenbos-Voervallei; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

57.  Weeberg-Tersaartbos 4-deel 
zuid 

24.2, 26.7, 28.1, 31.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het behoud van de bestaande bosstructuur Weeberg-Tersaert-Langenbos; 
- het hernemen van de agrarische bestemmingen en het differentiëren van (delen van) van het agrarisch 

gebied als natuurverwevingsgebied i.f.v. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van complexen van 
kleine landschapselementen voor de omgeving Tersaertbos-Weeberg-Vloedgroebe-Ganzemanstraat 
(bv. in functie van het bufferen van natuurwaarden of het realiseren van overgangs- of 
verbindingszones). 

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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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

58.  Dijlevallei Sint-Joris-Weert-Leuven 4-deel 
zuid 

24.2, 27.2, 27.4, 29.2, 
30.5, 31.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Dijle en het systeem van de Ruwaal. 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

59.  Ijsevallei-Margijsbos-Korenheide 4-deel 
zuid 

26.8, 26.9, 27.1, 28.2, 
31.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos omgeving Korenheide; 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de vallei van de Ijse en rond de gebieden Korenheide, 

Margijsbos en Wolfshagen (richtcijfer bosuitbreiding ca. 30 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. 

60.  Breembos-Vossekoten 4-deel 
zuid 

24.3, 26.10, 26.11, 
30.7 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur gebieden Vossekoten en Breembos i.f.v. de ecologische 

verbinding tussen Ijse- en Laanvallei over het plateau van Terlanen; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

61.  Lanevallei Sint-Agatha-Rode - 
Rodebos 

4-deel 
zuid 

26.12, 26.13, 26.15, 
27.3, 28.3, 30.6, 31.6, 
33.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos omgeving Neerpoorten-Vogelzang-

Ottenburg; 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de vallei van de Laan en het Sint-Agatha-Rodebos 

(richtcijfer bosuitbreiding ca. 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. 

62.  Ottenburg-Rondebos-Wolfsbos-
Gansdelle 

4-deel 
zuid 

26.14, 28.3, 30.6, 31.6 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos gebied Ottenburg-Rondebos-Wolfsbos-

Gansdelle; 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur Rondebos-Wolfsbos. 
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concepten 

Omschrijving 

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. 

63.  Meer van Overijse-Genval 4-deel 
zuid 

26.16, 32.3 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving natuur en recreatie Meer van Overijse-Genval. 

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 o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

64.  Nossegemdelle (VSGB actie 83) 4-deel 
noord 

25.8 Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder actie 83 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (november 
2008). 

65.  Perkbos (VSGB actie 100) 4-deel 
noord 

25.6 Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder actie 100 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (november 
2008). 

66.  Recreatiegebied Renbaan Sterrebeek 4-deel 
noord 

24.4, 31.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het herbestemmen van niet-gerealiseerde delen van het recreatiegebied naar agrarisch gebied voor de 

delen in landbouwgebruik die na het afronden van het planningsinitiatief voor het golfterrein Sterrebeek 
buiten het golfterrein vallen. 

67.  Galgenveld 4-deel 
noord 

24.4 Desgevallend herbevestigen van de agrarische bestemming op het gewestplan voor de delen die niet op 
gemeentelijk niveau binnen recreatiegebied opgenomen worden (planningsinitiatief gemeente Tervuren). 

68.  Vurenveld (VSGB actie 87) 4-deel 
noord 

25.7 Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder actie 87 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (november 
2008). 

69.  Mollekensberg-Roeselberg-Kareelveld 4-deel 
noord 

13.3, 25.2, 25.3, 25.4 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de randstedelijke openruimtegebieden tussen Herent en Leuven in relatie tot 

het regionaalstedelijk gebied Leuven. 

Af te stemmen met het onderzoek naar de randstedelijke openruimtegebieden in of rond het 
regionaalstedelijk gebied Leuven en het afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Leuven. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

70.  Vogelzang 4-deel 
noord 

13.3, 25.5, 33.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van het randstedelijke openruimtegebied Vogelzang in relatie tot het 

regionaalstedelijk gebied Leuven. 
Af te stemmen met het afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Leuven. 

71.  Vallei van de Voer van Leefdaal tot 
Bertem 

4-deel 
noord 

30.2, 30.4, 31.2 Geen actie op gewestelijk niveau. Eventueel nader uit te werken op gemeentelijk of provinciaal niveau. 

3.5 Deelruimte 5. Zenne-Zoniën en land van Overijse-Hoeilaart 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

72.  Landbouwgebied Maleizen 5-deel 
oost 

34.7 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

73.  Landbouwgebied Linkebeek 5-deel 
west 

34.6 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

74.  Landbouwgebied Terkluizen 5-deel 
west 

34.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

75.  Landbouwgebied Mussenberg 5-deel 
west 

34.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

76.  Koedal, Smeiberg en Ijsebos 5-deel 
oost 

34.11, 35.13, 35.14, 
38.3, 39.1, 42.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos omgeving Smeiberg en het versterken 

van de bosstructuur Koedal en Ijsebos (richtcijfer bosuitbreiding 40 ha) en het hernemen van de 
agrarische bestemming voor de aansluitende delen van het landbouwgebied Koedal. 

77.  Hallerbos-Lembeekbos-Maasdalbos 5-deel 
west 

34.1, 34.2, 34.10, 
35.1, 35.2, 36.1, 36.2, 
36.3, 40.1, 40.2, 40.3, 
42.1, 42.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuren valleien Steenputbeek-Kapittelbeek en 

Zevenborrebeek-Rilroheidebeek en Hallerbos-Kapittelbos (richtcijfer bosuitbreiding 14 ha); 
- het versterken van de natuur- en bosstructuren vallei Maasdalbeek en Lembeekbos-Maasdalbos en 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

verbinding naar Hallerbos (richtcijfer bosuitbreiding 45 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende delen van de landbouwgebieden 

Berendries-Malheide-Krekelenberg. 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende delen van de landbouwgebieden 

Wouweringen en ten zuiden van Dworp. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

78.  Kapucijnenbos – Park van Tervuren 5-deel 
oost 

34.8, 34.9, 35.16, 
36.10, 39.2, 42.7 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur t.h.v. de oostrand van het Kapucijnenbos en de west- en 

zuidrand van het Marnixbos (richtcijfer bosuitbreiding 60 ha) en het hernemen van de agrarische 
bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden Ketelheide en Eizer. 

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. 

79.  Vallei van de Ijse en Nellebeek, 
Koningsberg-Stokkembos 

5-deel 
oost 

35.17, 35.18, 35.19, 
35.20, 35.21, 36.9, 
36.10, 38.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos omgeving Koningsberg-Kaalheide; 
- het versterken van de bosstructuur Koningsberg-Kaalheide en Veeweide-Stokkembos (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. 

80.  Zoniënbos 5-deel 
oost 

35.12, 42.6 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur zuidrand Zoniënbos (richtcijfer bosuitbreiding 30 ha) 
- de realisatie van de ruimtelijke opties vanuit de ruimtelijke structuurvisie voor het Zoniënwoud (i.f.v. 

toeristisch-recreatieve ontsluiting, inrichten toegangspoorten en onthaalinfrastructuur, 
ontsnipperingsmaatregelen…) (planningsproces lopend). 

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. 

81.  Vallei van de Molenbeek, Goede 5-deel 34.3, 35.10, 35.11, Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

Lucht-Waterloos Veld west 36.6, 36.7, 38.1, 40.7 - het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos omgeving Waterloos Veld-Hoek; 
- het versterken van de bosstructuur Revelingen-Goede Lucht-Elzenbos (richtcijfer bosuitbreiding 30 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

82.  Kleetbos-Holleken 5-deel 
west 

34.5, 34.6, 35.8, 35.9, 
36.12, 40.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuren Kleetbos-Holleken (richtcijfer bosuitbreiding 20 ha) en het 

hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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. 

83.  Kluisbos-Krabbos 5-deel 
west 

34.2, 35.3, 35.23, 37.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur, bos en recreatie omgeving (af te stemmen 

met gemeentelijke planningsinitiatieven stad Halle). 

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 o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

84.  Vallei van de Ijse van Hoeilaart tot 
Overijse 

5-deel 
oost 

36.8, 35.15 Geen actie op gewestelijk niveau. Eventueel nader uit te werken op gemeentelijk niveau in relatie tot de 
lokale nederzettingsstructuur. 

85.  Terheiden-Tenbos Hoeilaart 5-deel 
oost 

- Geen actie op gewestelijk niveau. Eventueel nader uit te werken op gemeentelijk niveau in relatie tot de 
lokale nederzettingsstructuur. 

86.  Begijnenbos-Gasthuisbos-
Meigemheide 

5-deel 
west 

34.4, 34.5, 35.4, 35.5, 
35.6, 35.7, 36.5, 40.4, 
41.2, 42.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuren Begijnenbos-Gasthuisbos-Dwersbos (richtcijfer 

bosuitbreiding 45 ha) en vallei van de Kesterbeek; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende delen van de landbouwgebieden 

Bruine Put-Dikke Mier-Meigemheide en ten noorden van Alsemberg. 
Afstemmen met de concrete inrichtingsprojecten vanuit het landinrichtingsproject Meigemheide. 
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concepten 

Omschrijving 

87.  Molenbeekvallei Alsemberg-Dworp-
Huizingen, Rilroheide-Destelheide 

5-deel 
west 

34.2, 34.4, 34.10, 
35.3, 36.2, 36.3, 36.4, 
42.2, 42.3, 42.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurlijke structuur in de vallei van de Molenbeek en zijbeken (Kapittelbeek, 

Rilroheidebeek, Zevenborrebeek…); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende delen van de landbouwgebieden 

rond Dworp. 
Afstemmen met de concrete inrichtingsprojecten vanuit het landinrichtingsproject Meigemheide. 

88.  Zennevallei Ruisbroek-Drogenbos-
Beersel en Lotbeekvallei Lot 

5-deel 
west 

6-deel 
oost 

36.11, 37.1, 39.3 
44.5, 46.10 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos en het versterken van de natuurlijke 

structuur in de vallei van de Zenne. 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos en het versterken van de natuurlijke 

structuur in de vallei van de Lotbeek 
Afstemmen met de concrete inrichtingsprojecten vanuit het landinrichtingsproject Meigemheide 

3.6 Deelruimte 6. Zuidelijk Pajottenland 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

89.  Landbouwgebied Akrenbos 6-deel 
west 

44.6 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

90.  Landbouwgebied Burcht-Bever 6-deel 
west 

44.6 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

91.  Landbouwgebied Sint-Pieters-Kapelle-
Tollembeek 

6-deel 
west 

44.6 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

92.  Landbouwgebied Herne 6-deel 
west 

44.8 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

93.  Landbouwgebied Tenbroek 6-deel 
west 

44.8 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
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concepten 

Omschrijving 

instandhouding van akkerfauna. 

94.  Landbouwgebied Galmaarden-
Waarbeke 

6-deel 
west 

44.7, 51.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

95.  Landbouwgebied Vollezele 6-deel 
west 

44.7 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

96.  Landbouwgebied Spieringe-Oetingen 6-deel 
west 

44.8 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

97.  Landbouwgebied Oetingen-Gooik-
Leerbeek-Kester 

6-deel 
west + 
oost 

44.2, 44.8, 51.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

98.  Landbouwgebied Herfelingen-
Bogaarden-Bellingen-Pepingen-Beert 

6-deel 
west + 
oost 

44.4, 44.8, 50.4, 53.3, 
53.4 

Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

99.  Landbouwgebied Elingen-Oudenaken 6-deel 
oost 

44.2, 53.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanduiding van de definitief aangeduide 
ankerplaats “Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen” als erfgoedlandschap en de 
ruimtelijke vertaling van de opties van de ruilverkaveling. 

De zones in die in de ruilverkaveling Elingen voor natuur- of bosontwikkeling werden opgenomen en binnen 
de aanduiding van dit gebied liggen worden niet in vraag gesteld.  

100.  Landbouwgebied Breedhout-Sint-
Pieters-Leeuw-Halle 

6-deel 
oost 

44.4, 44.5, 50.5 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanduiding van de definitief aangeduide 
ankerplaats “Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen” als erfgoedlandschap en de 
ruimtelijke vertaling van de opties van de ruilverkaveling. 

De zones in die in de ruilverkaveling Elingen voor natuur- of bosontwikkeling werden opgenomen en binnen 
de aanduiding van dit gebied liggen worden niet in vraag gesteld.  

101.  Landbouwgebied Vlezenbeek 6-deel 
oost 

44.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

instandhouding van akkerfauna. 

 

102.  Landbouwgebied Gaasbeek 6-deel 
oost 

44.1, 53.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

 

103.  Landbouwgebied Onze-Lieve-Vrouw-
Lombeek-Lennik-Schepdaal 

6-deel 
oost 

44.1, 44.9, 44.10, 
50.1, 50.2, 50.3 

Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos.  

Binnen het herbevestigd agrarisch gebied wordt de beleidsmarge gelaten voor specifieke initiatieven i.f.v. de 
instandhouding van akkerfauna. 

 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

104.  Vallei van de Mark en Schiebeek 
Herne-Galmaarden 

6-deel 
west 

44.6, 44.7, 45.5, 45.6, 
53.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Mark en Schiebeek; 
- het realiseren van de doelstellingen inzake integraal waterbeleid cfr. de opties van de goedgekeurde 

bekkenbeheersplannen; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

105.  Vallei van de Zuunbeek-Bosbeek 
Domein van Gaasbeek-Groenenberg, 
valleien van de Laarbeek en 
Molenbeek-Slagvijverbeek 

6-deel 
oost 

44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 
45.3, 46.8, 46.9, 47.2, 
50.5, 53.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- de aanduiding van de definitief aangeduide ankerplaats “Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, 

Oudenaken en Elingen” als erfgoedlandschap; 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur rond kasteel van Gaasbeek en Groenendaal (richtcijfer 

bosuitbreiding 10 ha) en in de valleien van Laarbeek en de Molenbeek (Lennik); 
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Zuunbeek, Bosbeek en zijbeken en het 

hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden conform de opties 
van de ruilverkaveling Oudenaken-Elingen; 

- het nader uitwerken van de waterbergingsfunctie van de Zuunbeekvallei cfr. de opties van de 
goedgekeurde bekkenbeheersplannnen. 

106.  Neigembos-Berchembos-Woestijn 6-deel 
west 

44.9, 47.11, 52.1, 
53.10 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (als onderdeel van de aangrenzende actie in de regio 
Vlaamse Ardennen) voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos en het versterken van de natuur- en 

bosstructuur in de omgeving Woestijn-Neigembos-Berchembos (richtcijfer bosuitbreiding 3 ha). 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

107.  Akrenbos 6-deel 
west 

44.6, 47.4, 53.5 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur van het Akrenbos; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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. 

108.  Manhovebos 6-deel 
west 

44.6, 46.12, 47.5 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur rond het Manhovebos; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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. 

109.  Ter Rijst-Tenbroek 6-deel 
west 
+oost 

44.4, 45.8, 46.20, 
47.3, 47.10, 53.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur rond Ter Rijst (richtcijfer bosuitbreiding 15 ha); de 

zoekzones voor bosuitbreiding bevinden zich ten oosten van de N285. 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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. 

110.  Raspaillebos-Kluysbos, vallei van de 
Waterschapsbeek 

6-deel 
west 

47.6, 51.1, 53.7, 
46.14, 46.15 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving Raspaillebos-Kluysbos; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

111.  Kongoberg 6-deel 
west 

44.7, 48.1, 53.8 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de Kongoberg en het hernemen van de agrarische 

bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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. 

112.  Hellebos-Steenhoutbos  6-deel 
west 

44.7, 44.8, 47.7, 53.9 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving Steenhoutbos-Hellebos en de vallei van 

de Steenhoutbeek-Schiebeek; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 
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. 

113.  Kesterheide-Lombergveld 6-deel 
west 

44.8, 47.8, 48.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving Kesterheide-Lombergveld (richtcijfer 

bosuitbreiding 5 ha) (af te stemmen met het gemeentelijk planningsinitiatief voor de Kesterheide van 
Gooik); 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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. 

114.  Valleien van Hunselbeek-Bellebeek, 
Moeliebeek en Sleeborrrebeek 

6-deel 
west 

46.21 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos en het versterken van de natuur- en 

bosstructuur in de vallei van Hunselsbeek-Bellebeek-Sleeborrebeek (richtcijfer bosuitbreiding 3 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden. 

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. 

115.  Zuunbeekvallei Sint-Pieters-Leeuw 6-deel 
oost 

44.3, 44.5, 45.2, 45.3, 
46.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Zuunbeek en het nader uitwerken van de 

waterbergingsfunctie. 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

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 o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

116.  Beekstructuren Pajottenland: 
- Wijzebeek 
- Beverbeek 
- Mark stroomopwaarts Herne 
- Molenbeek Oetingen-Gooik 
- Waterblokbeek 
- Beekvalleien Bogaarden-

Roskam-Teleweiden-Rasbeek 
- Rifrafbeek, Arebeek en 

Ketelbergbeek 
- Groebengracht-Rollebeek 
- Lotbeek 
- Vlezenbeek en Zobbroekbeek 
- Molenbeek-Neerpedebeek 

6-deel 
west 
6-deel 
oost 

46.,1, 46.2, 46.4, 46.5, 
46.11, 46.12, 46.13, 
46.14, 46.15, 46.16, 
46.17, 46.18, 46.19, 
53.3 

Opstarten van een inrichtingsproject met als doelstelling het behoud, herstel en de ontwikkeling van de 
beekstructuren als lijnvormige ecologische infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren 
van de verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ruimtelijke verankering van de 
inrichtingsopties van het inrichtingsproject via het hernemen van de agrarische bestemming, het 
differentiëren van het agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied en/of het bestemmen van bijkomende 
natuurgebieden. 

117.  Vallei van de Broekbeek (VSGB actie 
52) 

6-deel 
oost 

46.7 Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder actie 52 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (november 
2008). 

3.7 Deelruimte 7. Noordelijk Pajottenland 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

118.  Landbouwgebied Pamel-Strijtem 7 54.1, 54.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

119.  Landbouwgebied Borchtlombeek-Sint-
Katharina-Lombeek 

7 54.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

120.  Landbouwgebied Wambeek 7 54.3, 59.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

121.  Landbouwgebied Sint-Martens-
Bodegem 

7 54.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

122.  Vallei van de Walputbeek (en Dender) 7 55.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurlijke structuur in de vallei van de Walputbeek en de Dender. 

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. 

123.  Vallei van de Bellebeek 7 55.1, 56.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos én het versterken van de natuurlijke 

structuur in de vallei van de Bellebeek (richtcijfer bosuitbreiding 10 ha). 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

124.  Vallei van de Keurebeek 7 
(6- 
oost) 

56.2 
(45.4, 46.6) 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos én het versterken van de natuurlijke 

structuur in de vallei van de Keurebeek. 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

125.  Valleien van Doornbeek en Zierbeek 7 - Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurwaarden langs de Doornbeek en Zierbeek (als 

onderdeel van Vlaams natuurreservaat ‘Laarbeekvallei’). 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

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. 

126.  Vallei van de Steenvoortbeek, 
Smissenbos 

7 56.3, 56.5, 57.1, 60.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos in de vallei van de Steenvoortbeek. 

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. 

127.  Wolfsputten, Smissenbos, Molenberg 7 55.3, 56.4, 60.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurlijke structuur gebied Wolfsputten; 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos in de vallei van de Smissenloop. 

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 o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

128.  Breedveld-Hof te Elegem-Kattebroek-
Taborberg-Eikelenberg (VSGB actie 
50) 

7 58.1 Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder actie 50 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (november 
2008). 

129.  Vallei van de Molenbeek-
Steenvoortbeek (Ternat) 

7 55.4 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurlijke structuur in de vallei van de Molenbeek-Steenvoortbeek. 
Af te stemmen met de provinciale planningsinitiatieven voor het economisch knooppunt Ternat. 

Het behoud van de zonevreemde jeugdlokalen zal worden gerealiseerd via aanpassingen en compensaties 
van de VEN- afbakening in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied, en via een gemeentelijk 
planningsinitiatief voor zonevreemde recreatie. 
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3.8 Deelruimte 8. Land van Asse en Ternat 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

130.  Landbouwgebied Sint-Ulriks-Kapelle 8 61.5 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

131.  Landbouwgebied Bekkerzeel 8 61.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

132.  Landbouwgebied Asbeel-Terlinden 8 61.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

133.  Landbouwgebied Asse-ter-Heide-
Essene 

8 61.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

134.  Maalbeek, E40 Zuid, Kasteel van 
Grootbijgaarden (VSGB acties 41, 43, 
44 en 53) 
Rodenberg 

8 61.4, 61.5, 63.7, 64.1, 
64.2, 65.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur omgeving Rodenberg en hernemen van de agrarische bestemming 

voor de overige delen van het gebied. 
- nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 

opgenomen onder acties 41, 43, 44 en 53 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond 
Brussel (november 2008) én de opties van het landinrichtingsproject Maalbeek. 

135.  Randzones Kravaalbos - - Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur Kravaalbos (als onderdeel de actie in de regio Schelde-Dender) cfr. 

de opties van het bosuitbreidingsproject Kravaalbos. 

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

136.  Nieuwermolen-Vrijthout 
Overnelle-Moretteberg 
Vallei van de Overnellebeek 

8 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 
62.1, 62.2, 63.1, 63.2, 
63.3, 63.4, 63.5, 65.1, 
65.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving kasteel Nieuwermolen-Vrijthout. 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos in de vallei van de Nieuwermolenbeek; 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos omgeving Overnelle-Moretteberg 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos in de vallei van de Overnellebeek. 

Af te stemmen met de provinciale planningsinitiatieven voor het economisch knooppunt Ternat en het 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

kleinstedelijk gebied Asse. 

137.  Openruimteverbinding N9 Zellik 
(VSGB actie 56) 

9-deel 
west 

66.1 Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder actie 56 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (november 
2008). 

3.9 Deelruimte 9. Noordwest Vlaams-Brabant 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

138.  Landbouwgebied Nijverzeel-Opwijk 9-deel 
west 

69.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

139.  Landbouwgebied Opwijk-Malderen 9-deel 
west 

68.1, 69.5,  Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

140.  Landbouwgebied Mollem 9-deel 
west 

69.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

141.  Landbouwgebied Kobbegem 9-deel 
west 

69.1, 69.6 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

142.  Landbouwgebied Wolfrot-Heierveld 9-deel 
west 

69.1 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

143.  Landbouwgebied Neerzellik 9-deel 
west 

69.6 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

144.  Landbouwgebied Hollandveld 9-deel 
west 

69.12 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

145.  Landbouwgebied Ossel-Amelgem 9-deel 
west 

69.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

146.  Landbouwgebied Oppem 9-deel 
west 

69.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

147.  Landbouwgebied Merchtem-
Wolvertem-Londerzeel 

9-deel 
west 

68.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

148.  Landbouwgebied Londerzeel-Sint-
Jozef-Ramsdonk 

9-deel 
west 

69.2 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

149.  Landbouwgebied Vinneken 9-deel 
oost 

69.8 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

150.  Landbouwgebied Westrode-
Nieuwenrode-Humbeek-Beigem-Sint-
Brixius-Rode 

9-deel 
oost 

68.3 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

151.  Landbouwgebied Potaarde 9-deel 
oost 

69.11 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

152.  Landbouwgebied Grimbergen-
Vilvoorde 

9-deel 
oost 

69.9, 69.10, 74.4 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

153.  Landbouwgebied Leest-Hombeek-
Zemst-Eppegem 

9-deel 
oost 

68.4, 73.8, 74.5 Bevestigen van de bestemmingen op de gewestplannen voor landbouw, natuur en bos. 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

154.  Vallei van de Molenbeek Merchtem-
Londerzeel 

9-deel 
west 

71.4, 71.8, 72.6, 73.4 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur, bos en waterberging voor de vallei van de 

Molenbeek en Robbeek op basis van het de opties van het structuurplan van de ruilverkaveling 
Londerzeel-Wolvertem. 

- het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving Meuzegemse Hoek (richtcijfer bosuitbreiding 
10 ha); 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

155.  Vallei van de Molenbeek Mollem-
Bollebeek 

9-deel 
west 

71.3, 76.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Molenbeek 

Mollem-Bollebeek conform de opties van ruilverkaveling Bollebeek; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

156.  Dokkenebos-Trot 9-deel 
west 

72.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur omgeving Dokkenebos-Trot en hernemen van de agrarische 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

bestemming voor de overige delen van het gebied. 

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. 

157.  Vallei van de Brabantse Beek-
Broevinkbos 

9-deel 
west 

71.1, 72.3 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Brabantse Beek 

en het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving Broevink-Kemmeke (af te stemmen met het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Brabantse Beek van Opwijk). 

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. 

158.  Paddebroeken, Kartelobos-
Paardenbos 

9-deel 
west 

71.2, 72.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de 

Puttenbeek/Paddebroeken en het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving Paardenbos-
Kartelobos (richtcijfer bosuitbreiding 3 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. 

159.  Vallei van de Landbeek Relegem 9-deel 
west 

71.9 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Landbeek 

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. 

160.  Landbouwgebied Bever-Beverbos, 
vallei van de Maalbeek 

9-deel 
west 

69.7, 71.10 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Maalbeek en het 

hernemen van de agrarische bestemming voor de overige delen van het gebied. 

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. 

161.  Valleien van de Molenbeken 
Wolvendaal, Amelgem, Ossel, Oppem 

9-deel 
west 

71.5, 71.11, 72.7 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving Bosbeek-Wolvendaal-Foeksenbos (richtcijfer 

bosuitbreiding 20 ha); 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

162.  Kasteel Groenhof, Kruisheide, ‘t 
Zwaantje 

9-deel 
west 

71.4, 71.7, 72.4, 76.3 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Molenbeek; 
- versterken van de bos- en parkstructuur omgeving Kruisheide-’t Zwaantje; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

163.  Vallei van de Molenbeek-Zijp, 
Leefdaalbos 

9-deel 
west + 
oost 

70.1, 71.6, 72.5, 72.9, 
73.7, 74.1, 76.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Molenbeek-Zijp; 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving Leefdalbos, Wolvertemse Beemden en 

Neromhof; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

164.  Kasteel van Houtem, vallei van de 
Plasbeek 

9-deel 
oost 

69.8, 76.8 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Plasbeek-

omgeving Kasteel van Houtem; 

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 de provinciale planningsinitiatieven i.f.v. economisch knooppunt Londerzeel + mogelijk 
bijkomend op- en afrittencomplex A12. 

165.  Vallei van de Birrebeek, Velaardbos 9-deel 
oost 

72.8 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving Velaardbos; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

166.  Vallei van de Maalbeek, Lintbos, 
domein van Borcht 

9-deel 
oost 

71.14, 72.14, 75.5 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuur Lintbos, verbinding vallei van de Maalbeek-domein (richtcijfer 

bosuitbreiding 90 ha; deels reeds gerealiseerd en vastgelegd via gewestplanwijziging omgeving 
vliegveld Grimbergen). 

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. 

167.  Vallei van de Tangebeek, Spaanse 
Linde 

9-deel 
oost 

72.15, 75.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur Tangebeekbos-omgeving Spaanse Linde; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

168.  Kattemeuterbos 9-deel 
oost 

72.11 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur Kattemeuterbos (richtcijfer bosuitbreiding 30 ha); 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

169.  ’s Gravenbos, Bos van Aa, 
Kollintenbos, vallei van de Laarbeek 

9-deel 
oost 

68.4, 70.2, 72.10, 
72.12 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur omgeving ’s Grevenbos-Bos van Aa; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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. 

170.  Vallei van de Kesterbeek Zemst-Bos 9-deel 
oost 

71.12 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos omgeving Kesterbeek. 

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 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

gebied. 

171.  Wormelaar-Dalemansbos 9-deel 
oost 

72.13 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuur- en bosstructuur Wormelaar-Dalemansbos; 
- het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden. 

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 o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

172.  Binnengebied Asse-Mollem 9-deel 
west 

69.1 Herbevestigen van de agrarische bestemming voor wat betreft de delen die na de afronding van het 
provinciaal planningsproces niet tot het kleinstedelijk gebied Asse behoren. 

173.  Hooghof, Laarbeekbos, Ronkelhof 
(VSGB acties 31, 55 en 58) 

9-deel 
west 

69.6, 73.6, 75.2 Nader uitwerken als onderdeel van het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied zoals 
opgenomen onder acties 31, 55 en 58 in het eindrapport Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel 
(november 2008). 

174.  Landbouwgebied Berg 9-deel 
oost 

68.3 Herbevestigen van de agrarische bestemming voor wat betreft de delen die na de afronding van het 
provinciaal planningsproces niet tot het economisch knooppunt Londerzeel behoren. 

175.  Plantentuin Meise, Nekkerbos 9-deel 
west + 
oost 

75.1, 72.16, 76.5, 76.6 Geen specifieke actie op gewestelijk niveau vereist. 
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4 Bijlage - Verwerking adviezen eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur 
Het eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en het programma voor uitvoering werd voor advies voorgelegd aan gemeenten, provincies en belangen groepen in september 
2008. Adviezen konden ingediend worden tot 25 november 2008. Alle uitgebrachte adviezen zijn samen met het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur integraal ter 
kennisname overgemaakt aan de Vlaamse regering. 

In deze bijlage wordt een synthese op hoofdlijnen gegeven van de inhoudelijke punten en concrete opmerkingen op niveau van de ruimtelijke concepten en actiegebieden die 
in de adviezen naar voor gebracht zijn. Volgende elementen zijn hierin niet opgenomen: 

- Algemene vragen of opmerkingen bv. op niveau van de beleidsdoelstellingen of typeconcepten die reeds beantwoord zijn in vorige documenten worden hier niet meer 
hernomen. Hiervoor wordt in principe verwezen naar de verwerking van de adviezen in de bijlage bij de verkenningsnota van oktober 2007, het programma voor overleg 
van maart 2008, het verslag van de overlegronde en de bijlage bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur van september 2008. 

- Gezien het ‘eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur’ niet herwerkt wordt, kan niet meer ingegaan worden op opmerkingen die zeer gedetailleerd aanpassingen, 
wijzigingen of herformuleringen vragen van de tekst of kaart. Van deze vragen wordt akte genomen. Indien relevant, zullen deze elementen in de uitvoeringsfase bij de 
opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen verder in overweging genomen worden. 

- Op opmerkingen die de fundamentele uitgangspunten vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen m.b.t. de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven inzake landbouw, 
natuur en bos in vraag stellen waar dit planningsproces uitvoering aan moet geven, wordt niet verder ingegaan (o.m. principiële standpunten Boerenbond omtrent 
natuurverweving, ecologische basiskwaliteit, differentiatie i.f.v. bebouwingsmogelijkheden…).  

- Punten uit de adviezen die stellen dat men akkoord gaat met de voorgestelde opties zijn niet expliciet als opmerking opgenomen in de verwerking van de adviezen, tenzij 
dit relevant is in relatie tot standpunten van andere instanties over een zelfde onderwerp. 

- Afzonderlijke adviezen van gemeentelijke adviesraden zijn enkel verwerkt indien dit in het advies van het gemeentebestuur expliciet is aangegeven dat het bestuur de 
standpunten van de adviesraden als dusdanig overneemt. 

De nummering en naamgeving van de gebieden is die van de gebieden van het programma voor uitvoering van september 2008. 

Volgende actoren brachten een schriftelijk advies uit: 

- Provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen 

- Gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever, Bonheiden, Boortmeerbeek, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Heist-op-den-Berg, Herent, 
Herne, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenberg, Lennik, Leuven, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Mechelen, Meise, Merchtem, Opwijk, 
Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, Putte, Roosdaal, Rotselaar, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Tremelo, Vilvoorde, Zaventem 
en Zemst. 

- BLOSO, Toerisme Vlaanderen, NV Waterwegen en Zeekanaal, Departement LNE dienst Natuurlijke Rijkdommen 

- Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Mechelse Veilingen, Veiling Brava, Natuurpunt, Streekvereniging Zenne en Zoniën, Velt Groot-Asse, VOKA Halle-Vilvoorde, 
RESOC Halle-Vilvoorde, RESOC Leuven, POM Vlaams-Brabant, Vlaamse Jeugdraad. 

Volgende besturen of actoren gaven een globaal gunstig advies zonder specifieke bezwaren: 

- Gemeenten Affligem, Boortmeerbeek, Heist-op-den-Berg, Londerzeel, Machelen, Opwijk, Roosdaal, Zaventem 

Volgende besturen gaven een globaal ongunstig advies over de ruimtelijke visie als geheel: 
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- Gemeente Galmaarden. 

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 gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 1. Zuiderkempen” 

Gebied 1. Landbouwgebied Grote Krankhoeve-Peulis 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
1.  Boerenbond Vraag om ook het zuidelijk deel van het landbouwgebied rond de Grote 

Krankhoeve te herbevestigen als agrarisch gebied. 
Het volledige agrarisch gebied rond de Grote Krankhoeve is herbevestigd. Er is 
geen meer zuidelijk gelegen agrarisch gebied. 

Gebied 2. Landbouwgebied Doornlaar-Grasheide 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
2.  Gemeente Keerbergen Vraag om rekening te houden met de goedgekeurde niet-vervallen 

verkavelingen. 
De herbevestiging heeft geen invloed op de bestaande vergunde verkavelingen. 

3.  Gemeente Putte Lokale planningsinitiatieven mogen niet gehypothekeerd worden. Er is een RUP 
zonevreemde bedrijven in opmaak, een RUP zonevreemde woningen zal 
opgestart worden en een RUP voor de kern van Grasheide is voorzien in het 
GRS. 

Gemeentelijke planningsinitiatieven zijn mogelijk conform de uitgangspunten van 
de omzendbrief RO/2005/01 omtrent de herbevestigde agrarische gebieden. 

Gebied 3. Landbouwgebied Grootlo 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
4.  Gemeente Keerbergen Vraag om rekening te houden met de goedgekeurde niet-vervallen 

verkavelingen. 
De herbevestiging heeft geen invloed op de bestaande vergunde verkavelingen. 

Gebied 5. Peerlaar-Rehagen-Ottershoek-Safraanbergen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
5.  Gemeente Putte Er zijn in het gebied mogelijkheden voor bosuitbreiding. Bosuitbreiding kan wel 

enkel op vrijwillige basis in overleg met gebruiker/eigenaar, zonder rendabele 
landbouw in het gedrang te brengen en met respect voor de typische 
landschapskenmerken. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De begrenzing van het gebied is afgestemd op de concrete voorstellen voor 
bosuitbreiding uit de bebossingsstudie Mechelen-Lier. 

6.  Gemeente Putte Lokale planningsinitiatieven mogen niet gehypothekeerd worden. Er is een RUP 
zonevreemde bedrijven in opmaak, een RUP zonevreemde woningen zal 
opgestart worden en een RUP voor de kern van Grasheide is voorzien in het 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 
GRS. In dit laatste RUP wordt mogelijk de open ruimte tussen de kern van 
Grasheide en de bossen Saffraanbergen/Hoge Beemortel opgenomen. 

7.  Gemeente Putte De rechtszekerheid van de inwoners en de landbouwers moet maximaal 
beschermd worden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

8.  Natuurpunt De zone Ottersbeek-Rehagenbeek en Raambeek stroomopwaarts Weynesbaan 
is vrijwel vrij van beroepslandbouw en biedt kansen voor natuurverbinding en 
bosuitbreiding. De aangeduide zone is veel te smal. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De begrenzing van het gebied is afgestemd op de concrete voorstellen voor 
bosuitbreiding uit de bebossingsstudie Mechelen-Lier. 

9.  Natuurpunt De cluster rond het Kelderbos (3.10, 2.10) bestaande uit verspreide bossen en 
natte weilanden tussen Cassenbroek en Weynesbaan (vallei Vrouwvliet-
Raambeek) moet een hogere beschermingsgraad krijgen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

10.  Natuurpunt Het moet een belangrijke doelstelling voor de ruimtelijke ordening in de regio zijn 
om de annex I habitats van de Habitatrichtlijn in de landduinengordel te 
behouden (zone Keldergat-Peerlaar-Krekelenberg-Adler). Op de nog 
onbebouwde zones (vaak als recreatie bestemd) dient habitatherstel te 
gebeuren. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 6. Vallei van de Vrouwvliet 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
11.  Gemeente Keerbergen Vraag om rekening te houden met de goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen 

en de bestaande BPA’s. 
Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Bestaande vergunde verkavelingen en goedgekeurde BPA’s worden in principe 
niet in vraag gesteld. 

12.  Gemeente Putte In het recreatiegebied Poortvelden komt veel permanente bewoning voor. In het 
GRS is hiervoor een uitdoofscenario ingeschreven. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

13.  Gemeente Putte De rechtszekerheid van de inwoners en de landbouwers moet maximaal 
beschermd worden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

14.  Boerenbond Vraag om de delen van het landbouwgebied Lozenhoek rond Grootlo (concept 
1.4) die na het overleg uit het voorstel van de te herbevestigen agrarische 
gebieden gehaald werden opnieuw op te nemen. 

Zie antwoord 8 bij de ‘verwerking resultaten overlegronde’ in de bijlage bij het 
‘eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur’. 

15.  Natuurpunt Het moet een belangrijke doelstelling voor de ruimtelijke ordening in de regio zijn 
om de annex I habitats van de Habitatrichtlijn in de landduinengordel te 
behouden (zone rand Raambeekvallei, Grootlo, Bolloheide). Op de nog 
onbebouwde zones (vaak als recreatie bestemd) dient habitatherstel te 
gebeuren. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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4.2 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 2. Zenne-Dijlevallei” 

Gebied 7. Landbouwgebied Dijlevallei Rotselaar 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
16.  Gemeente Rotselaar Vraag om de bestaande RUP’s zonevreemde woningen (i.c. TV04 – 

Achterheidestraat 62-64…) te bevestigen. 
De bestaande gemeentelijke RUP’s worden niet in vraag gesteld en mee 
herbevestigd. 

Gebied 8. Landbouwgebied Werfheide 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
17.  Gemeente Zemst De gemeente vindt dat er een tegenstrijdigheid is tussen het concept 6.3 

‘behoud en versterken waardevolle meer ingesloten open ruimten’ en de 
herbevestiging van het agrarisch gebied Werfheide. 

Er is geen tegenstijdigheid. Het concept stelt o.m. dat het behoud van de 
agrarische functie in deze gebieden in principe voorop staat, bijgevolg kan het in 
aanmerking komen voor een ‘herbevestiging’ van de agrarische bestemming. 

Gebied 9. Landbouwgebied Houtem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
18.  Stad Vilvoorde Vraag om bij de herbevestiging van het agrarisch gebied rekening te houden met 

de toekomstige mogelijkheden voor structureel aangetaste agrarische gebieden, 
bv. de delen tussen het woongebied van Peutie (langs de Martelarenstraat) en 
het militair domein. 

De begrenzing van het gebied is aangepast. De genoemde zone wordt uit het 
voorstel van de te herbevestigen gebieden gelaten omdat het een  

Gebied 10. Dijlevallei Leuven-Werchter 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
19.  Gemeente Rotselaar Vraag om de begrenzing van het actiegebied aan te passen en de suggesties 

voor de zoekzones voor uitbreiding van het bestaand regionaal bedrijf Danone 
(zone Astridstraat, Spoorwegstraat, spoor en bestaand bedrijventerrein) en de 
zoekzone voor een uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein (zone 
Melkerijstraat, spoor en bestaand bedrijventerrein) 

20.  Provincie Vlaams-
Brabant 
POM Vlaams-Brabant 

Vraag om de mogelijkheden voor uitbreiding van de industriegebieden volgens 
de economische zoekzone ‘Uitbreiding Danone-west’ open te laten. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De afbakening van het agrarisch gebied Elzas moet op perceelsniveau verder 
uitgewerkt worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan in samenhang met de opties 
voor de randstedelijke openruimtegebieden in en rond het regionaalstedelijk 
gebied Leuven die thans verder onderzocht worden. 

21.  Gemeente Rotselaar Vraag om het gebied Domein Rock Werchter waarvoor een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan is opgemaakt niet op te nemen in het programma voor 
uitvoering. 

22.  Toerisme Vlaanderen Vraag om, gelet op de ligging van het domein Rock Werchter, de actie voor de 
Dijlevallei te formuleren als “het uitwerken van de verweving recreatie, landbouw, 
natuur en bos”. 

Het differentiëren van recreatiegebieden met overdruk natuurverwevingsgebied 
in de zin van het RSV en het natuurdecreet is een bindende gewestelijke 
planningstaak. 
De nevenschikking natuur-recreatie is reeds geregeld in het provinciaal RUP. 
Een gewestelijk initiatief zal zich in principe allicht beperken tot het formeel-
juridisch aanduiden van het gebied als onderdeel van het IVON. 

23.  Gemeente Rotselaar De gemeente ondersteunt de visie en concepten voor dit actiegebied, maar 
vraagt om de bestaande RUP’s zonevreemde woningen (i.c. TV02 Eggelbroek 
18, TV05 en TV06) buiten het actiegebied te laten. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Bestaande goedgekeurde RUP’s worden in principe niet in vraag gesteld. De 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 
begrenzing van de actiegebieden is indicatief en niet op perceelsniveau. 

24.  Stad Leuven Voorbehoud bij de opties en richtcijfers inzake bosuitbreiding voor de 
openruimtegebieden Elzas en Dijlevallei rond ’t Fort (concepten 6.7 en 6.8). De 
stad vraagt om de resultaten van het overleg en de afwegingen n.a.v. het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan over deze gebieden als uitgangspunt voor 
het verder onderzoek te hanteren. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

25.  Stad Leuven Vraag om duidelijk over welke openruimtegebieden opgenomen zullen worden in 
het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 
Leuven en welke RUP’s daarnaast nog opgemaakt zullen worden. 

Het verder onderzoek en overleg in het kader van het afbakeningsproces voor 
het regionaalstedelijk gebied Leuven zal dit moeten uitwijzen. 
De afbakening van het agrarisch gebied Elzas moet op perceelsniveau verder 
uitgewerkt worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan in samenhang met de opties 
voor de randstedelijke openruimtegebieden in en rond het regionaalstedelijk 
gebied Leuven die thans verder onderzocht worden. Het landbouwgebied Elzas 
ligt in principe buiten het stedelijk gebied. 

26.  Boerenbond Vraag om het agrarisch gebied ten oosten van de Dijle (driehoek Dijle, 
Provinciebaan, Vijfde Linielaan) die na het overleg uit het voorstel van de te 
herbevestigen agrarische gebieden gehaald werden opnieuw op te nemen 
omdat daar een boomkwekerij ligt. 

Het gebied kan bijkomend herbevestigd worden als agrarisch gebied. 
Binnen het herbevestigd agrarisch gebied kan de oeverzone rond de Dijle 
ingericht worden conform de opties van het goedgekeurd bekkenbeheersplan. 

27.  Boerenbond Vraag om het agrarisch gebied Elzas (concept 6.7) tussen de Kwellenbergstraat, 
Stationsstraat, Aarschotsesteenweg en Astridstraat te herbevestigen, evenals 
het gebied ‘meer naar het westen’. 

Zie antwoord 9 bij de ‘verwerking resultaten overlegronde’ in de bijlage bij het 
‘eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur’. 
De afbakening van het agrarisch gebied Elzas moet op perceelsniveau verder 
uitgewerkt worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan in samenhang met de opties 
voor de randstedelijke openruimtegebieden in en rond het regionaalstedelijk 
gebied Leuven die thans verder onderzocht worden. 

Gebied 11. Dijlevallei Werchter-Rijmenam 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
28.  Gemeente Keerbergen Vraag om rekening te houden met de goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen 

en de bestaande BPA’s. 
Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Bestaande vergunde verkavelingen en goedgekeurde BPA’s worden in principe 
niet in vraag gesteld.  

29.  Gemeente Tremelo Vraag om plangebied van het BPA in opmaak voor de uitbreiding van het 
geriatrisch centrum Damiaan buiten het actiegebied te houden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De begrenzing van de actiegebieden is indicatief en in principe niet op 
perceelsniveau en vormt op zich geen afwegingselement in de discussie over 
het BPA. Omdat het hier om een zeer beperkte zone gaat aan de rand van het 
actiegebied en de begrenzing van het voorgenomen BPA relatief vast ligt, kan de 
begrenzing van actiegebied t.h.v. de Pater Damiaanstraat aangepast worden 
zodat de bestaande bebouwing uitgesneden wordt. 

30.  Gemeente Haacht In principe akkoord met de definiëring van de natuurverwevingsgebieden en het 
uitgangspunt dat binnen deze gebieden enkel via stimulerende maatregelen 
landbouw afgestemd wordt op natuur, maar toch voorbehoud bij de optie om 
landbouwgebieden in de Dijlevallei te differentiëren als 

De voorgestelde visie wordt opgesteld op basis van de geldende regelgeving en 
de bindend vastgelegde uitgangspunten van RSV en natuurdecreet, niet op 
basis van hypothetische mogelijke wijzigingen van de regelgeving die thans in 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 
natuurverwevingsgebieden o.w.v. de vrees dat er op lange termijn toch gebods- 
en verbodsbepalingen zullen voortvloeien uit de aanduiding als 
natuurverwevingsgebied. 

het geheel niet aan de orde zijn. 

31.  Boerenbond Het landbouwbedrijf aan de Werchtersesteenweg en de hoofdfunctie landbouw 
mag niet in gedrang worden gebracht door het natuurverwevingsconcept. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

32.  Natuurpunt Vraag om de vallei van de Grote Laak vanaf Tremelo centrum tot voorbij de 
monding in de Dijle te Ninde op te nemen onder het concept ‘Behoud en 
versterken natuurwaarden’ aansluitend op het concept dat voor de Grote Laak 
geformuleerd werd in de visie voor de regio Hageland. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Af te stemmen met de actie voor de vallei van de Grote Laak vanuit het 
planningsproces regio Hageland. 

33.  Natuurpunt Het moet een belangrijke doelstelling voor de ruimtelijke ordening in de regio zijn 
om de annex I habitats van de Habitatrichtlijn in de landduinengordel te 
behouden (zone Broekelei, Pommelsven, Kruisheide, Hooiberg, rivierduinen 
nabij Dijle). Op de nog onbebouwde zones (vaak als recreatie bestemd) dient 
habitatherstel te gebeuren. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 12. Vallei van de Leibeek Wakkerzeel-Boortmeerbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
34.  Gemeente Haacht In principe akkoord met de definiëring van de natuurverwevingsgebieden en het 

uitgangspunt dat binnen deze gebieden enkel via stimulerende maatregelen 
landbouw afgestemd wordt op natuur, maar toch voorbehoud bij de optie om 
landbouwgebieden in de Leibeekvallei te differentiëren als 
natuurverwevingsgebieden o.w.v. de vrees dat er op lange termijn toch gebods- 
en verbodsbepalingen zullen voortvloeien uit de aanduiding als 
natuurverwevingsgebied. 

De voorgestelde visie wordt opgesteld op basis van de geldende regelgeving en 
de bindend vastgelegde uitgangspunten van RSV en natuurdecreet, niet op 
basis van hypothetische mogelijke wijzigingen van de regelgeving die thans in 
het geheel niet aan de orde zijn. 

35.  Boerenbond Alle landbouwgronden die niet in het Geactualiseerd Sigmaplan zijn opgenomen 
moeten voor landbouw gevrijwaard worden. Natuurinvulling is hier niet op zijn 
plaats. 

De Dijle is bepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het 
Geactualiseerd Sigmaplan geeft via de inrichting van een welbepaald aantal 
gecontroleerde overstromingsgebieden in eerste instantie slechts invulling aan 
de doelstellingen inzake beveiliging tegen overstromingen en voor een beperkt 
aantal daaraan gekoppelde onderdelen een invulling aan de natuurlijke structuur 
via de inrichting van wetlands. Delen die in de beslissingen van de Vlaamse 
Regering specifiek aan landbouw toegewezen werden, zullen bij de opmaak van 
de specifieke ruimtelijke uitvoeringsplannen deze invulling krijgen. 
Het Geactualiseerd Sigmaplan heeft echter niet als doelstelling om de gebieden 
van de natuurlijke en agrarische structuur af te bakenen voor de volledige 
Dijlevallei. In die zin geeft het Geactualiseerd Sigmaplan geen invulling aan de 
doelstellingen inzake de realisatie van de natuurlijke structuur (VEN/IVON) in 
uitvoering van het RSV en natuurdecreet. 

36.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De aanduiding van het gebied 7.4 mag de opties uit het RUP voor het station 
van Haacht niet hypothekeren. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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Gebied 13. Dijlevallei Rijmenam-Muizen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
37.  Gemeente Bonheiden Vraag om rekening te houden met het gemeentelijk planningsinitiatief voor de 

realisatie van een bufferbekken in de Dijlevallei bij de kern van Rijmenam dat 
een wijziging van het BPA nr. 27 ‘Dijleweg-zuid’ inhoudt en dat een verplaatsing 
van de geplande Sigma-dijk betekent waarover een akkoord is met Waterwegen 
en Zeekanaal NV. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

38.  Boerenbond Alle landbouwgronden die niet in het Geactualiseerd Sigmaplan zijn opgenomen 
moeten voor landbouw gevrijwaard worden. Natuurinvulling is hier niet op zijn 
plaats. 

De Dijle is bepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het 
Geactualiseerd Sigmaplan geeft via de inrichting van een welbepaald aantal 
gecontroleerde overstromingsgebieden in eerste instantie slechts invulling aan 
de doelstellingen inzake beveiliging tegen overstromingen en voor een beperkt 
aantal daaraan gekoppelde onderdelen een invulling aan de natuurlijke structuur 
via de inrichting van wetlands. Delen die in de beslissingen van de Vlaamse 
Regering specifiek aan landbouw toegewezen werden, zullen bij de opmaak van 
de specifieke ruimtelijke uitvoeringsplannen deze invulling krijgen. 
Het Geactualiseerd Sigmaplan heeft echter niet als doelstelling om de gebieden 
van de natuurlijke en agrarische structuur af te bakenen voor de volledige 
Dijlevallei. In die zin geeft het Geactualiseerd Sigmaplan geen invulling aan de 
doelstellingen inzake de realisatie van de natuurlijke structuur (VEN/IVON) in 
uitvoering van het RSV en natuurdecreet. 

39.  Boerenbond Vraag om het gebied ten westen van Rijmenam bijkomend op te nemen als te 
herbevestigen agrarisch gebied. Het gaat o.m. om gebied tussen Dijleweg, 
Broekstraat en Korte Dreef. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Het genoemde gebied is op het gewestplan grotendeels bestemd als 
natuurgebied en woonuitbreidingsgebied, ligt grotendeels binnen het visiegebied 
van het erkend natuurreservaat Beneden-Dijle en komt bijgevolg niet in 
aanmerking voor een herbevestiging als agrarisch gebied. 

40.  Natuurpunt Het moet een belangrijke doelstelling voor de ruimtelijke ordening in de regio zijn 
om de annex I habitats van de Habitatrichtlijn in de landduinengordel te 
behouden (zone Beferhof bij Mechels Broek, bij Imelda-Vijversteen, de Bergen 
bij Cassenbroek, ’t Ven en Kerkeheide). Op de nog onbebouwde zones (vaak als 
recreatie, woonuitbreidingsgebied bestemd) dient habitatherstel te gebeuren. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

41.  Natuurpunt Gezien het om broekbos gaat heeft een bosbestemming geen zin voor het 
Cassenbroek. Ook de talloze kleine landschapselementen, het zuur laagveen en 
trilveen moeten aangeduid worden. Vraag om deze zone op te nemen onder 
concept 7.3. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

42.  BLOSO De kerntaken van het recreatiedomein De Nekker mogen niet in het gedrang 
komen. 
Niet akkoord met de formulering dat ‘de hoofdfunctie natuur niet in vraag gesteld 
wordt voor de delen die reeds een natuurbestemming hebben’. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De bestaande recreatieve functie van het recreatiegebied wordt principieel niet in 
vraag gesteld, net zo min als de natuurfunctie van de delen die als dusdanig 
bestemd zijn of beheerd worden. 
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Gebied 14. Vallei van de Barebeek, domein Hofstade, Prinsenveld-Prinsenhoek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
43.  Stad Mechelen De vallei van de Barebeek ligt zowel in actiegebied 13 als 14. Vraag om i.f.v. 

integraal waterbeheer de vallei in één planproces te bekijken en ook concept 7.3 
hier als relevant concept te vermelden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Het integraal waterbeheer wordt geregeld via de (deel)bekkenbeheersplannen. 
De onderlinge begrenzing van de verschillende actiegebieden is eerder indicatief 
en zal bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen verder verfijnd en 
onderbouwd worden. 

44.  Gemeente Zemst De gemeente vraagt duidelijkheid over de afbakening van de oeverstrook langs 
de Barebeek tussen Schiplakenbos en Hofstade (concept 8.1). 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Het concept gaat uit van een verweving van landbouw, natuur en waterberging in 
dat deel van de Barebeekvallei. 

45.  Gemeente Zemst De gemeente vraagt wat de meerwaarde is voor de opmaak van een gewestelijk 
RUP is voor het Vriezenbroek omdat hier bij de gewestplanwijziging van 2000 
reeds agrarisch gebied is omgezet naar natuurgebied en vraagt in ieder geval 
het resterend agrarisch gebied te behouden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is onder meer noodzakelijk voor het 
differentiëren van (delen van) het agrarisch gebied met een overdruk 
natuurverweving zoals omschreven in concepten 8.1 en 8.5 of het differentiëren 
van natuurgebieden als grote eenheden natuur of grote eenheden natuur in 
ontwikkeling (concept 7.9). Er zal o.m. geëvalueerd moeten worden in hoeverre 
de begrenzingen van het gewestplan al dan niet verfijnd of bijgesteld moeten 
worden. 

46.  Gemeente Zemst Op de grote vijver van het BLOSO-domein Hostade moeten zwemmen, 
kajakken, zeilen, waterfietsen, vlotvaren en windsurfen mogelijk zijn. Ook het 
aanleggen van een Finse piste moet mogelijk zijn. 

47.  BLOSO De kerntaken van BLOSO op het domein in Hofstade mogen niet in het gedrang 
komen. 
Niet akkoord met de formulering dat ‘de hoofdfunctie natuur niet in vraag gesteld 
wordt voor de delen die reeds een natuurbestemming hebben. De strandzone en 
de grote vijver van het BLOSO-domein in Hofdstade zijn op het gewestplan 
opgenomen als natuurgebied, terwijl hier van oudsher een intensief recreatief 
gebruik is. 
BLOSO is vragende partij voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan op korte termijn. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De wijze waarop de verweving tussen recreatie en natuur in het betrokken 
gebied zoals omschreven in het concept 10.4 gerealiseerd kan worden is 
voorwerp van het verder onderzoek en overleg. De bestaande recreatieve 
functie van deze gebieden wordt principieel niet in vraag gesteld. 

48.  Boerenbond Niet akkoord met de optie om de natuurwaarden in de vallei van de Barebeek 
(Vriezenbroek) te versterken o.w.v. de aanwezigheid van een landbouwbedrijf. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 15. Zennevallei Vilvoorde-Zemst 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
49.  Gemeente Zemst De gemeente stelt dat voor de gebieden ten noorden van de 

Grimbergsesteenweg een planologische ruil in twee richtingen mogelijk moet zijn 
(zowel van natuur naar landbouw als van landbouw naar natuur). 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
In principe is planologische ruil mogelijk. Het verder onderzoek op detailniveau 
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zal moeten uitklaren wat de concreet mogelijkheden op deze locatie zijn. 

50.  Boerenbond Boerenbond aanvaardt niet dat het gebied Dorent-Nellebroek ten noorden van 
de Grimbergsesteenweg uit het voorstel van de te herbevestigen agrarische 
gebieden is gelaten i.f.v. mogelijke een planologische ruil van een 
akkerbouwgebied dat nu in groengebied ligt ten zuiden van de 
Grimbergsesteenweg. Zonevreemde landbouw zone-eigen maken moet overal 
mogelijk zijn, ook zonder ruil met natuur. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Planologische ruil tussen landbouw en natuur is mogelijk, maar dat doet geen 
afbreuk aan de globale opties van het RSV inzake bijkomende natuurgebieden. 
Indien er op deze locatie landbouw zone-eigen gemaakt wordt zonder ruil met 
natuur, betekent dat de globale taakstelling voor bijkomende natuur in de rest 
van de regio verhoogd. 

51.  Boerenbond In de Zennevallei tussen Eppegem en Weerde bevinden zich heel goede 
akkerbouwgronden. Het landbouwconcept 6.1 (landbouwgebied tussen Weerde 
en Peutie) moet in noordelijke richting uitgebreid worden en concept 8.5 (vallei 
van de Zenne en Hondsleibeek) vervangen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

52.  Waterwegen en 
Zeekanaal NV 

W&Z pleit voor de opstart van een natuurontwikkelingsproject dat rekening houdt 
met de natuur- en landschapswaarde én de rol inzake waterbeheersing van het 
gebied. Een planningsinitiatief in die zin is nodig voor het gebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 16. Zennevallei Zemst-Heffen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
53.  Stad Mechelen Vraag om duidelijkheid over de wijze waarop uitvoering gegeven zal worden aan 

de visie voor het Fort van Walem. Het concept verwijst naar de 
ontwikkelingsperspectieven voor de fortengordel in de regio’s Antwerpse Gordel-
Klein-Brabant en Waasland, maar daar wordt het Fort van Walem niet 
vernoemd. 

Er is verwezen naar het concept voor de fortengordel in de andere regio’s omdat 
het Fort van Walem daar per definitie deel van uit maakt. 
De provincie Antwerpen heeft een initiatief genomen om de fortengordel verder 
uit te werken. Dit maakt in principe verder geen voorwerp uit van de afbakening 
van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. 

54.  Stad Mechelen De stad is van oordeel dat de visie voor het gebied ten noordwesten van Heffen 
niet voldoende duidelijk is en vraagt om dit gebied mee te nemen onder concept 
68.4 dan wel een afzonderlijk concept voor dit gebied te voorzien. 
Concept 72.17 is niet benoemd in de tekst. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Het landbouwgebied ten noorden van de N16 maakt in principe deel uit van 
concept 68.4. De gedetailleerde begrenzingen van de landbouwgebieden moet 
in de uitvoeringsfase in relatie met de concepten voor de Zennevallei (7.2) en het 
visiegebied rond het Vlaams natuurreservaat Arkenbos (72.17) verder 
onderzocht worden.  
Gebied 72.17 is het concept voor het Arkenbos. 

55.  Stad Mechelen Vraag om ook de concepten 12.4, 12.5, 12.7, 72.17 en ev. ook 12.8 te 
vermelden bij de relevante ruimtelijke concepten. 

De genoemde concepten kunnen bijkomend vermeld worden. 

56.  Gemeente Zemst De gemeente verwijst naar het gemeentelijk RUP 04 Zennevallei dat voor 
goedkeuring aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is overgemaakt.  

De opties van het gemeentelijk RUP worden verenigbaar geacht met de 
voorgestelde ruimtelijke visie. 

57.  Gemeente Zemst De gemeente wenst dat het huidige recreatieve gebruik van de Eglegemvijver 
gegarandeerd blijft. 
In het antwoord bij punt 25 van de verwerking van de resultaten van het overleg 
moet staan dat “de natuurfunctie niet in vraag gesteld wordt voor de delen die 
reeds als dusdanig bestemd zijn”. Het woord ‘niet’ is weggevallen in de zin. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De wijze waarop de verweving tussen recreatie en natuur in het betrokken 
gebied zoals omschreven in het concept 10.3 gerealiseerd kan worden is 
voorwerp van het verder onderzoek en overleg. De bestaande recreatieve 
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58.  BLOSO In 2006 werd het beheer van de Eglegemvijver en de Grote Vijver in Walem 

overgedragen van BLOSO naar de afdeling Natuur. In de overeenkomst is 
opgenomen dat de watersportgebonden recreatie mogelijk moet blijven. 
Niet akkoord met de formulering dat ‘de hoofdfunctie natuur niet in vraag gesteld 
wordt voor de delen die reeds een natuurbestemming hebben. 

functie van deze gebieden wordt principieel niet in vraag gesteld. 
Tekstcorrectie: De natuurfunctie wordt niet in vraag gesteld voor de delen die 
reeds als dusdanig bestemd zijn. 

59.  Boerenbond Alle landbouwgronden die niet in het Geactualiseerd Sigmaplan zijn opgenomen 
moeten voor landbouw gevrijwaard worden. Natuurinvulling is hier niet op zijn 
plaats. 
Het gedeelte van gebied 7.2 ten westen van de Zenne richting Heindonk krijgt 
volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juli 2005 een 
bestemming als overstromingsgebied, maar behoud zijn agrarische functie. Voor 
dit deel moet een gepast landbouwconcept weergeven worden op de 
structuurschets. 

De Dijle is bepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het 
Geactualiseerd Sigmaplan geeft via de inrichting van een welbepaald aantal 
gecontroleerde overstromingsgebieden in eerste instantie slechts invulling aan 
de doelstellingen inzake beveiliging tegen overstromingen en voor een beperkt 
aantal daaraan gekoppelde onderdelen een invulling aan de natuurlijke structuur 
via de inrichting van wetlands. Delen die in de beslissingen van de Vlaamse 
Regering specifiek aan landbouw toegewezen werden, zullen bij de opmaak van 
de specifieke ruimtelijke uitvoeringsplannen die in voorbereiding zijn voor dit 
gebied deze invulling krijgen. 
Het Geactualiseerd Sigmaplan heeft echter niet als doelstelling om de gebieden 
van de natuurlijke en agrarische structuur af te bakenen voor de volledige 
Dijlevallei. In die zin geeft het Geactualiseerd Sigmaplan geen invulling aan de 
doelstellingen inzake de realisatie van de natuurlijke structuur (VEN/IVON) in 
uitvoering van het RSV en natuurdecreet. 

60.  Boerenbond In delen van de Zennevallei (richting Leest, Heffen en uiteindelijk Rumst) komt 
nog aanzienlijk wat landbouw voor. De bestaande VEN-gebieden mogen niet 
uitgebreid worden. Vraag naar een bloksgewijsverwegingsconcept i.p.v. een 
natuurconcept waar nog voldoende ruimte is voor bestaande landbouw. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 17. Stadsbos Kauwendaal 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 
61.  Stad Mechelen Vraag om de actie m.b.t. het stadsbos Kauwendaal prioritair op te starten. De actie kan opgenomen worden bij de prioritaire acties van cat. I. 

4.3 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 3. Akker- en tuinbouwgebied rond Kampenhout” 

Gebied 18. Landbouwgebied Perk-Elewijt 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

62.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De gevraagde aanpassing aan de begrenzing van het gebied voor de opmaak 
van een RUP recreatie in Perk is niet zichtbaar op de kaart. 

De aanpassing is gebeurd zoals omschreven in de bijlage bij het eindvoorstel 
van gewenste ruimtelijke structuur waarbij een driehoekige spie ten noorden van 
het openbaar nutsgebied uit de herbevestiging is gelaten en de begrenzing aan 
die zijde overeenkomt met de feitelijke grens op het terrein van kerkhof en 
voetbalveld. 
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Gebied 21. Landbouwgebied Bergse Heide-Kampenhout 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

63.  Boerenbond Op grondgebied Kampenhout liggen ten zuiden van het Steentjesbos bebost 
percelen in het agrarisch gebied. Als deze percelen een juiste bestemming 
zouden krijgen, is al een deel van de gewenste ‘bebossing’ bereikt. 

Daartegenover moet het landbouwperceel tussen Steentjesbos en het bosje ten 
zuiden ervan dat nu een groene bestemming heeft een agrarische bestemming 
krijgen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De zone met verspreide bospercelen (‘Bergse Heide’) langs de Beek (zijloop 
Bergebeek) ten oosten van Bergezijpestraat en ten noorden van Kampenhoutse 
baan tussen Bergse Heide en Steentjesbos worden toegevoegd aan het 
actiegebied Schiplakenbos i.f.v. verder detailonderzoek naar de mogelijkheden 
voor bosuitbreiding. 

Gebied 23. Landbouwgebied Buken-Herent 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

64.  Gemeente Herent Vraag om het agrarisch gebied ten zuiden van het kasteel van Buken niet te 
herbevestigen als agrarisch gebied om dat een deel van deze zone niet meer in 
landbouwgebruik is en deel uitmaakt van het kasteelpark; het grootste deel van 
de zone is in gebruik als permanent grasland met kleine landschapselementen 
en poelen, en heeft een hoge biologische waarde (waardevol tot zeer waardevol 
op biologische waarderingskaart). 

Er kan akkoord gegaan worden met de motivatie en het voorstel tot verruiming 
van het actiegebied volgens het voorstel van de gemeente. 

65.  Gemeente Herent Vraag om het agrarisch gebied in de vallei van de Lipsebeek en Hogebeek niet 
te herbevestigen als agrarisch gebied. Het voorontwerp gemeentelijk RUP Open 
Ruimte voorziet voor de open ruimte ten oosten van Winksele-Delle, Elst en N26 
een landschaps- en ontwikkelingsgebied. Er moet een brede zone voorzien 
worden voor natuurontwikkeling in de beekvallei en landschapsontwikkeling in de 
omgeving van de beekvallei. Op die manier wordt een verbinding tussen het 
natuurgebied Kastanjebos, de vallei van de Hogebeek en de parkgebieden langs 
het kanaal ontwikkeld. 

Er kan akkoord gegaan worden met de motivatie en het voorstel tot verruiming 
van het actiegebied volgens het voorstel van de gemeente. 

66.  Natuurpunt Vraag om het gebied Ter Neppen, tussen pompstation Distrigas en dorpskern 
Tildonk niet te herbevestigen als agrarisch gebied i.f.v. de realisatie van een 
kleine groene stapsteen. 

Het gaat om kleinschalige ecologische infrastructuur binnen het agrarisch 
gebied. Initiatieven in functie daarvan zijn mogelijk binnen de marges van de 
Omzendbrief RO/2005/01. Initiatieven gericht op de instandhouding, het herstel 
en de ontwikkeling van de kleine landschapselementen blijven mogelijk. 

67.  Tuinbouwveiling 
BRAVA 

Vraag om te onderzoeken of in het gebied een glastuinbouwgebied uitgebaat 
kan worden en het concept in die zin aan te passen. 

Binnen de (herbevestigde) gebieden van de agrarische structuur kan de 
inrichting van glastuinbouwzones onderzocht worden. Er zijn thans geen 
concrete voorstellen vanuit de sector in dit gebied gekend. 

Gebied 26 Landbouwgebied Steenokkerzeel-Nederokkerzeel-Erps 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

68.  Gemeente Kortenberg De gemeente herhaalt haar wens om een bedrijventerrein te realiseren op de 
Runderenberg en geeft aan dat dat niet in het GRS van 2004 staat omdat het 
locatievoorstel van daarna dateert en voorgesteld werd in het kader van het 

Thans zijn er geen elementen die een bedrijventerrein op deze locatie zouden 
kunnen verantwoorden. Het gaat om een aaneengesloten ruimtelijk-functioneel 
samenhangend agrarisch gebied dat een essentieel onderdeel vormt van de 
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START-project. 

De gemeente kan in afwachting akkoord gaan met de maatregelen om het 
huidige open landbouwgebied te bestendigen en te herbevestigen, maar wenst 
de mogelijkheden voor deze grootschalige ontwikkelingen in de toekomst open 
te houden. 

agrarische structuur in het buitengebied én deel uitmaakt van een 
openruimteverbinding op Vlaams niveau. 

69.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De afbakening van het te herbevestigen agrarisch gebied houdt geen rekening 
met de mogelijke locaties (gebied tussen Dijkstraat en Achter de Hovestraat) 
voor het verplaatsen van de sportterreinen van Den Dam zoals gevraagd.  

Dergelijke planningsinitiatieven in herbevestigd agrarisch gebied moeten 
afgewogen worden op basis van de principes van de Omzendbrief RO/2005/01. 

70.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De gemeente vreest dat door de herbevestiging van het agrarisch gebied de 
afbuiging van de Kortenbergsesteenweg ten zuiden van de luchthaventerreinen 
niet meer realiseerbaar is. 

Dergelijke planningsinitiatieven in herbevestigd agrarisch gebied moeten 
afgewogen worden op basis van de principes van de Omzendbrief RO/2005/01. 

71.  Tuinbouwveiling 
BRAVA 

Vraag om te onderzoeken of in het gebied een glastuinbouwgebied uitgebaat 
kan worden en het concept in die zin aan te passen. 

Binnen de (herbevestigde) gebieden van de agrarische structuur kan de 
inrichting van glastuinbouwzones onderzocht worden. Er zijn thans geen 
concrete voorstellen vanuit de sector in dit gebied gekend. 

Gebied 29. Floordambos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

72.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De erfgoedwaarde van de kasteelparken rond het Floordambos (Boetfort, Hof 
ten As, Ravaert, Snoy) moet gevaloriseerd worden. De gemeente vraagt om ze 
allemaal minstens te vermelden. 

Voor een gedetailleerde opsomming van de relevante erfgoedwaarden in de 
aangeduide gebieden kan o.m. verwezen worden naar de landschapsatlas. Er is 
geen limitatieve selectie beoogt. Onder concept 21 zijn er slechts een aantal bij 
wijze van voorbeeld benoemd. Daaruit kan geenszins afgeleid worden dat de 
niet vermelde parken niet onder het concept zouden vallen. 

73.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De gemeente vraagt waarop bij het concept ‘vrijwaren en versterken van 
waardevolle landschappen en erfgoedwaarden’ zijn een aantal doelstellingen 
weggelaten ten opzichte van de verkenningsnota. 

De omschrijving van het ‘typeconcept’ is terug op een iets algemener niveau 
geherformuleerd dan in de verkenningsnota zodat de vergelijkbare concepten 
over de verschillende deelruimten heen meer uniform zijn. 

Het is niet nodig in deze fase van de visievorming reeds zeer gedetailleerde 
uitspraken te doen. Dit komt in ieder geval terug aan bod bij de nadere 
uitwerking van de concepten in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

74.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De gemeente vraagt de zuidelijke grens van het actiegebied aan te passen aan 
de perimeter van de geplande bosuitbreiding ten zuiden van het Floordambos tot 
aan de Perksesteenweg zoals gevraagd tijdens het overleg. 

De begrenzing van het actiegebied wordt niet aangepast. In functie van de 
instandhouding van de soorten en habitats van het habitatirichtlijngebied van het 
Floordambos lijkt het verantwoord om zowel ten noorden als ten zuiden van het 
bos een zone te voorzien voor een ecologisch verantwoorde bosuitbreiding of 
het inrichten van een overgangszone i.f.v. het bufferen van het ecologisch 
kwetsbaar bos, in plaats van enkel een grotere bosuitbreiding aan de zuidzijde 
en niets aan de noordzijde. 

De ‘grote’ zuidelijke uitbreiding van 44 ha - zoals de gemeente voorstelt - lijkt 
weinig haalbaar en is bovendien niet aangewezen omdat daarmee een 
aaneengesloten akkerbouwgebied volledig doormidden gesneden zou worden. 
In het huidig voorstel kan een betere buffering van de natuurwaarden in het 
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habitatrichtlijngebied en een zekere bosuitbreiding evenwichtig samengaan met 
het behoud van de samenhang van een aaneengesloten open agrarisch gebied. 
Gronden die in het herbevestigd agrarisch gebied eventueel verworven worden, 
kunnen bv. ingezet worden voor ruiloperaties. 

75.  Toerisme Vlaanderen Bij de opmaak van een RUP voor het Floordambos mag de werking van het 
golfterrein van Melsbroek niet in het gedrang komen. 

De hoofdfunctie van het golfterrein is recreatie. Natuur of natuurverweving kan, 
waar mogelijk, hoogtens een ondergeschikte functies zijn. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het RSV stelt voorop dat 10.000 ha recreatiegebied gedifferentieerd moet 
worden met een overdruk natuurverweving en dat in deze gebieden natuur en 
recreatie nevengeschikt zijn. Golfterreinen zijn vormen van recratiegebieden die 
daarvoor in aanmerking komen. 

Gebied 30. Vallei van de Barebeek, Hellebos-Vossekot-Snijselbos-Bulsom 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

76.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De gemeente juicht toe dat er een concept voor de vallei van de Barebeek is 
opgenomen, maar merkt op dat de structuurschets geen begrenzing geeft op 
perceelsniveau en dus moeilijk afdwingbaar is voor het vrijwaren van bebouwing. 

De ruimtelijke visie is geen kader voor het verlenen van stedenbouwkundige 
vergunningen, enkel de verordenende plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (die in uitvoering van de visie op gemaakt zullen worden) zijn 
dat. 

77.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De luchthaven bepaalt in grote mate de waterkwaliteit van de beken in de 
gemeente. De voorgestelde visie voor de openruimtegebieden kan niet met een 
slechte waterkwaliteit van de beken die er door heen lopen en het gebied 
voeden. 

Akkoord met de stelling, maar het realiseren van de doelstellingen inzake 
waterkwaliteit is een doelstelling van het milieubeleid en integraal waterbeleid en 
bijgevolg niet het voorwerp van de ruimtelijke visievorming. 

78.  Boerenbond Het landbouwgebied waardoor de verbinding tussen Vossekot/Driebunders en 
Snijselbos/Barebeekvallei gemaakt wordt, moet opgenomen worden onder 
concept 14.1. De bossen mogen niet met elkaar verbonden worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

79.  Boerenbond Vraag om het te herbevestigen agrarisch gebied (gebied 20) naar het noorden 
uit te breiden zodat de aanduiding samenvalt met het gebied 14.2 Bergse Heide-
Bulsom-Ruisbeek. 

Ter hoogte van de Boektestraat in Bulsom bevinden zich waardevolle akkers en 
landbouwbedrijfszetels die behouden moeten blijven. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de zone rond 
Bulsom moet op perceelsniveau verder uitgewerkt worden in relatie tot de opties 
inzake bosuitbreiding en de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale 
beschermingszones. 

80.  Boerenbond Het concept 16.3 (Hellebos) is veel te ruim getekend. De akkers moeten 
opgenomen worden onder concept 14.5 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 31. Schiplakenbos-Steentjesbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

81.  Gemeente Zemst Het gebied ten westen van het Steentjesbos is een ontbrekende schakel in een 
belangrijk natuurverbindingsgebied. Dit werd aangetoond in een studie van het 

De gemeente kan binnen het herbevestigd agrarisch gebied initiatieven nemen 
voor lokale natuurverbindingen cfr. de uitgangspunten van de Omzendbrief 
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regionaal landschap Groene Corridor. De gemeente voert hier een natuurproject 
uit (aanplant kleine landschapselementen). Het gebied rond Meerbeekse baan 
en Steentjesstraat tussen Hellebos-Snijselsbos en Steentjes is gewenst als 
droge ecologische verbinding. 

RO/2005/01. 

82.  Boerenbond Vraag om het te herbevestigen agrarisch gebied (gebied 21) naar het noorden 
uit te breiden, zodat de akkerbouwpercelen ten noorden van de 
Meerbeeksebaan die niet in de zoekzone voor bosuitbreiding vallen herbevestigd 
worden. 

De zone ten noorden van de Meerbeeksebaan wordt bijkomend opgenomen als 
te herbevestigen agrarisch gebied. Om voldoende ruimte voor bosuitbreiding te 
behouden, wordt het landschappelijk waardevol agrarisch gebied ten oosten van 
de Kattenbosweg wordt als alternatieve zoekzone voor bosuitbreiding 
opgenomen in het actiegebied. 

Gebied 32. Landbouwgebied Hever-Boortmeerbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

83.  Mechelse Veilingen De Mechelse Veilingen bevestigen hun interesse om actief deel te nemen aan 
de uitwerking van dit actiepunt. 

Deze gebieden vragen een nadere uitwerking op gemeentelijk niveau en een 
gerichter detailonderzoek op microniveau in relatie tot de lokale 
nederzettingsstructuur. 

Binnen de gebieden van de agrarische structuur kan de inrichting van 
glastuinbouwzones onderzocht worden. Er zijn thans geen concrete voorstellen 
vanuit de sector in dit gebied gekend. 

Gebied 33. Landbouwgebied Laar-Sas 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

84.  Boerenbond Vraag om dit gebied alsnog te herbevestigen als agrarisch gebied. In gebied 15.2 staat behoud van de landbouwfunctie in principe voorop. Deze 
kleinschalige binnengebieden komen echter niet in aanmerking voor 
herbevestiging omdat het gewestplan geen juiste weergave is van de realiteit. 
Deze gebieden vragen een nadere uitwerking op gemeentelijk niveau en een 
gerichter detailonderzoek op microniveau in relatie tot de lokale 
nederzettingsstructuur. 

85.  Mechelse Veilingen De Mechelse Veilingen bevestigen hun interesse om actief deel te nemen aan 
de uitwerking van dit actiepunt. 

Deze gebieden vragen een nadere uitwerking op gemeentelijk niveau en een 
gerichter detailonderzoek op microniveau in relatie tot de lokale 
nederzettingsstructuur. 

Binnen de gebieden van de agrarische structuur kan de inrichting van 
glastuinbouwzones onderzocht worden. Er zijn thans geen concrete voorstellen 
vanuit de sector in dit gebied gekend. 

86.  Provincie Vlaams-
Brabant 
POM Vlaams-Brabant 
RESOC Leuven 
VOKA Halle-Vilvoorde 

De zone ten zuiden van Laarstraat/Oudestraat overlapt met de zoekzone voor 
bijkomende bedrijventerreinen in functie van het bijzonder economisch 
knooppunt Kampenhout-Sas. 

De provincie kan een planningsinitiatief nemen conform de principiële beslissing 
van de Vlaamse Regering van december 2008 over de herziening van het RSV 
waarbij Kampenhout-Sas geselecteerd wordt als bijzonder economisch 
knooppunt met een zeer specifiek ruimtelijk ontwikkelingsperspectief, waarbij 
enkel ten noorden van het kanaal een beperkte uitbreiding van het bestaande 
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bedrijventerrein aanvaardbaar wordt geacht.  

Gebied 34. Kasteelparken Wespelaar-Tildonk 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

87.  Gemeente Kampenhout Ter hoogte van Kampenhout-Sas wordt een groot gebied tussen het kanaal, de 
Leuvensesteenweg en de Schransschraat aangeduid als actiegebied. De 
gemeente wenst hier de agrarische bestemming te bevestigen. 

88.  VOKA Halle-Vilvoorde In functie van het economisch knooppunt Kampenhout-Sas is er een zoekzone 
voor bijkomende bedrijven tussen het kanaal, de Leuvensesteenweg en de 
Schransschraat. 

De begrenzing van het te herbevestigen agrarisch gebied wordt aangepast aan 
de beslissing van de Vlaamse Regering van december 2008 over de herziening 
van het RSV waarbij Kampenhout-Sas geselecteerd wordt als bijzonder 
economisch knooppunt met een zeer specifiek ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief (waarbij in principe enkel ten noorden van het kanaal 
een beperkte uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein aanvaardbaar wordt 
geacht). Het agrarisch gebied ten zuiden van het kanaal Leuven-Dijle wordt 
bijkomend herbevestigd. 

89.  Boerenbond Het plantsoenbos (16.12) is te ruim ingetekend. De akkers moeten bij concept 
14.5 opgenomen worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

90.  Provincie Vlaams-
Brabant 
POM Vlaams-Brabant 
Waterwegen en 
Zeekanaal NV 

Het bestaande op het gewestplan voorziene bedrijventerrein Hambos, gelegen 
tussen Spoortstraat, Hambosstraat en het kanaal Leuven-Dijle mag niet 
gehypothekeerd worden door de ruimtelijke visie op gebieden 16.12, 16.13 en 
16.14. Hetzelfde geld voor het bestaande bedrijf Celis. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein betekent een aantasting van de 
bestaande openruimtestructuur. Het niet gerealiseerde deel van het 
bedrijventerrein heeft een belangrijke structurerende waarde voor de open 
ruimte (vallei Hambosbeek/Putbosbeek met ecologisch waardevolle 
boselementen) die in rekening gebracht moet worden.  

91.  RESOC Leuven 
VOKA Halle-Vilvoorde 

RESOC Leuven vraagt om het bedrijventerrein Hambos op grondgebied Leuven 
met ca. 20 ha uit te breiden (tot aan Hambosstraat) en te ontwikkelen als 
watergebonden industriezone. 

Een uitbreiding van bedrijventerrein Hambos is niet aan de orde en in principe 
strijdig met de opties en principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

Er is binnen het RSV geen enkel aanknopingspunt om een bijkomend 
bedrijventerrein op die locatie te verantwoorden. 

92.  Waterwegen en 
Zeekanaal NV 

W&Z wijst er op dat de provincie zich akkoord verklaard heeft met een 
focusverbreding van het economisch knooppunt Kampenhout-Sas waarbij de 
bestaande watergebonden industrieterreinen Cargill en Hambos betrokken 
worden bij de studie. 

Industriegebieden Hambos en Cargill maken in geen geval deel uit van het 
voorstel voor de bijkomende selectie van het bijzonder economisch knooppunt 
Kampenhout-Sas waarvoor een zeer beperkt en specifiek 
ontwikkelingsperspectief is geformuleerd (principiële beslissing Vlaamse 
Regering herziening RSV, december 2008). Het onderzoek van de provincie 
rond dit economisch knooppunt moet binnen die krijtlijnen gevoerd worden. 

Gebied 35. Kasteel van Ham-Lemmeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

93.  Boerenbond Vraag om bij de bosuitbreiding rekening te houden met de goede 
akkerbouwgronden aan weerzijden van de Sterckxstraat. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

94.  Boerenbond Vraag om de zuidoostelijke grens van het actiegebied te leggen op de Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
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Ruthstraat, zodat het tuinbouwbedrijf aan de Wijkhuizenstraat herbevestigd 
wordt. 

uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het gebied was gelegd op een landbouwweg (zonder naam) 
zoals aangeduid op de topografische kaart. De zone tussen deze landbouwweg 
en de Ruthstraat is een zoekzone voor bosuitbreiding. De begrenzing werd 
aangepast aan de reële ligging van de landbouwweg op basis van de 
interpretatie van orthofoto. 

95.  Boerenbond Vraag om het agrarisch gebied 14.3 in noordelijke richting uit te breiden richting 
Haachtsesteenweg (Lellebaan). 

Het agrarisch gebied rond de Lellebaan kan bijkomend herbevestigd worden. 

Gebied 36. Vallei van de Weesbeek-Molenbeek, Kastanjesbos-Kareelbos-Silsombos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

96.  Gemeente Kampenhout De gemeente vraagt de natuurbestemmingen voor het gebied Vogelzang, 
natuurgebied Nico De Bouvé en Weisetterbossen zeker te bevestigen en niet om 
te zetten naar andere bestemmingen. 

De bestaande natuurgebieden worden vanuit de ruimtelijke concepten niet in 
vraag gesteld. Het is de bedoeling de natuurlijke structuur te versterken, niet om 
natuurgebieden te schrappen. 

97.  Gemeente Kortenberg De gemeente wenst de open ruimte tussen Meerbeek en Everberg ter hoogte 
van de Dalemstraat te behouden. De zoekzone om de natuur- en bosstructuur te 
versterken zou zich moeten beperken tot de afbakening van het (bestaande) 
natuurgebied. 

Het agrarische gebied ten zuiden van de Dalemstraat en ten westen van de 
Wijnegemhofstraat tussen Meerbeek en Everberg kan bijkomend herbevestigd 
worden en wordt toegevoegd aan het landbouwgebied Meerbeek-Bovenberg. 

98.  Gemeente Kortenberg De gemeente plant mogelijk nieuwe sportterreinen aan de Minneveldstraat en 
Prinsendreef. De gemeente wenst dat de mogelijkheid om hier 
recreatievoorzieningen in te planten open blijft. 

99.  Boerenbond Vraag om het agrarisch gebied 14.4 uit te breiden in zuidwestelijke richting, tot 
over de Prinsendreef. Hier liggen grote akkerbouwpercelen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

100.  Boerenbond Vraag om het landbouwgebied 14.2 ten zuiden van de Haachtsesteenweg uit te 
breiden met het gebied ten noordoosten van Berg. 

Het agrarisch gebied ten zuiden van de Haachtsesteenweg en ten oosten van de 
Nederokkerzeelstraat kan bijkomend herbevestigd worden. 

101.  Boerenbond Vraag om het gebied tussen Oudenhuislaan en Grootveldstraat te herbevestigen 
als agrarisch gebied. 

Uitbreiding van natuur of bos ten westen van de Oudenhuisbaan is niet gewenst. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Het genoemde gebied is grotendeels gelegen binnen het visiegebied van het 
erkend natuurreservaat ‘Het Torfbroek’ en komt om die reden niet in aanmerking 
voor herbevestiging conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 
december 2007 over de selectie- en afbakeningscriteria. 

102.  Boerenbond Vraag om de hoek tussen concepten 14.3, 16.6 en 17.2 volledig te 
herbevestigen als agrarisch gebied. De grens moet op de groene 
gewestplangrens gelegd worden en kan niet ergens eronder zweven. 

Uitbreiding van natuur of bos aan weerszijden van de Egellaan is niet gewenst. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Er is – op vraag van Boerenbond – na de overlegronde een bijkomend deel van 
het agrarisch gebied (Listervelden) opgenomen in het voorstel van de te 
herbevestigen agrarische gebieden, zonder daarbij de zoekzone voor 
bosuitbreiding (t.h.v. Landgoed Terbronnen) te hypothekeren. Daarbij was het 
niet mogelijk wegen of andere duidelijke fysieke grenzen te volgen.  
De begrenzingen moet bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op 
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perceelsniveau bepaald worden. Bijgevolg wordt voorgesteld terug het initiële 
voorstel te nemen, waarbij de begrenzing op de Kruisstraat/Liststraat gelegd 
wordt volgens de selectie- en afbakeningscriteria zoals beslist door de Vlaamse 
Regering. 

103.  Boerenbond Vraag om het akkergebied ten noorden van het sportcomplex aan de 
Zeypestraat en ten zuiden van de Geilroedeweg te herbevestigen, aansluitend 
bij gebied 21. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het gaat om het valleigebied van de Weesbeek dat bepalend is voor de 
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau, waarbinnen de mate van verweving 
tussen landbouw, natuur, bos en recreatie op perceelsniveau verder uitgewerkt 
moet worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

104.  Boerenbond Vraag om het landbouwgebied 14..5 uit te breiden met de stukken tussen 16.7, 
16.8 en 16.9. 

Voor gebied 17.1 (vallei van de Molenbeek) moeten de grenzen van het huidig 
afgebakend VEN gebruikt worden. 

Vraag om het gebied onder het Kareelbos, meer bepaald de akkers tussen de 
Haachtstraat, Broekstraat en Leuvenstraat bijkomend te herbevestigen 

Het open stuk tussen 16.6 en 16.7 aan weerszijden van de Waterstraat moet als 
landbouwgebied behouden blijven. 

De afbakening van het Silsombos (16.7) moet beperkt blijven tot het huidige 
VEN-gebied omdat er nog veel grond in gebruik is als akker en weide. 

Het Kareelbos (16.8) wordt te ruim geïnterpreteerd als bos- en parkcomplex. 
Binnen deze aanduiding ligt een groot fruitteeltbedrijf. 

Binnen concept 16.9 (Kastanjebos) wordt abstractie gemaakt van de aanwezige 
landbouwgronden. Dit gebied moet nauwkeuriger aangeduid worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het gaat om eerder ingesloten landbouwgebieden tussen grote aaneengesloten 
natuur- en bosstructuren (valleien van Molenbeek en Weisetterbeek, Kareelbos, 
Silsombos, Kastanjebos…), die niet in aanmerking komt voor herbevestiging 
volgens de selectie- en afbakeningscriteria zoals beslist door de Vlaamse 
Regering en waarvan de begrenzing op perceelsniveau bepaald moet worden in 
relatie tot de omliggende natuurlijke structuren. 

105.  Toerisme Vlaanderen Bij de opmaak van een RUP voor de Molenbeek-Weesbeek mag de werking van 
het golfterrein van Kampenhout (Wilder) niet in het gedrang komen. 

De hoofdfunctie van het golfterrein is recreatie. Natuur of natuurverweving kan, 
waar mogelijk, hoogtens een ondergeschikte functies zijn. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het RSV stelt voorop dat 10.000 ha recreatiegebied gedifferentieerd moet 
worden met een overdruk natuurverweving en dat in deze gebieden natuur en 
recreatie nevengeschikt zijn. Golfterreinen zijn vormen van recratiegebieden die 
daarvoor in aanmerking komen. 

Gebied 37. Delen van het landbouwgebied Steenokkerzeel bestemd als openbaar nutsgebied rond de luchthaven 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

106.  Gemeente 
Steenokkerzeel 

De gemeente kan niet akkoord gaan met de intekening van dit gebied. In het 
GRS is dit gebied aangeduid als te behouden agrarisch openruimtegebied. De 
gemeente wenst niet dat de luchthaven nog verder ruimte inneemt. 

De aangeduide zone is thans bestemd als openbaar nutsgebied. De optie om 
hier eventueel een herbestemming naar agrarisch gebied te doen, is dus in 
overeenstemming met de vraag van de gemeente om dit te behouden als 
agrarisch openruimtegebied. 
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Gebied 40. Landbouwgebied Meerbeek-Bovenberg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

107.  Gemeente Herent De gemeente voorziet in het voorontwerp RUP Open Ruimte een te ontwikkelen 
natuur- en bosverbinding tussen de Molenbeekvallei en het Bertembos ter 
hoogte van een zeer waardevol graft, net ten zuiden van de N2 . Het gebied 
omvat een beekvallei, holle wegen, kleine landschapselementen, aanplanten, 
ruigtes en permanente graslanden. Het is in het gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan aangeduid als aandachtszone, voor een groot deel 
biologisch waardevol en zeer waardevol op de biologische waarderingskaart en 
deels gelegen in de ankerplaats Bertembos-Grevenbos.  

Er kan gedeeltelijk akkoord gegaan worden met de motivatie en het voorstel tot 
verruiming van het actiegebied zoals gevraagd door de gemeente. Een zone met 
bestaande bosfragmenten ten oosten van de Meerbeeksesteenweg aansluitend 
bij het boscomplex Eikenbos-Bertembos wordt hiervoor uit het voorstel van de te 
herbevestigen gebieden gelaten. 

De zone ten westen van de Meerbeeksteenweg langs de Nekwinkelbeek heeft, 
gelet op de bebouwing langs de N2 nauwelijks potenties i.f.v. een ecologische 
verbinding. 

Gebied 44. Landbouwgebied Leefdaal-Korbeek-Dijle 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

108.  Gemeente Bertem Vraag om het gebied ten zuiden van het kruispunt Dorpstraat-Delle rond het 
bedrijf Ginis niet te herbevestigen als agrarisch gebied, gelet op het eventuele 
RUP t.g.v. het planologisch attest Ginis. 

De begrenzing werd aangepast. 

Gebied 46. Landbouwgebied Duisburg-Loonbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

109.  Gemeente Tervuren Vraag om de delen die opgenomen zijn in het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de begraafplaats van Vossem niet op te nemen in de te 
herbevestigen agrarische gebieden. 

De begrenzing werd aangepast aan de begrenzing van het gemeentelijk plan. 

Gebied 50. Nossegemdelle (VSGB actie 83) 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

110.  Provincie Vlaams-
Brabant 
POM Vlaams-Brabant 
RESCO Halle-Vilvoorde 
VOKA Halle-Vilvoorde 

De provincieraad en POM hebben in het kader van het planningsproces voor het 
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel gepleit voor het opnemen van het gebied 
Nossegemdelle-zuid binnen het stedelijk gebied en te ontwikkelen als 
bedrijventerrein. Het is aangewezen dat dit afbakeningsproces daarop 
afgestemd wordt. 

111.  Gemeente Zaventem De gemeente Zaventem bevestigt haar standpunt in verband met dit gebied: zij 
verzet zich tegen het aanleggen van bedrijvenzones en/of aansluitingen op de 
E40 in deze open ruimte. 

De vraag van de provincie en POM is niet weerhouden in het eindvoorstel 
VSGB. 

De ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos is volledig afgestemd met het 
afbakeningsvoorstel voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (eindrapport 
november 2008). De twee planningsprocessen zijn parallel en in onderlinge 
afstemming gevoerd. 

Het gebied Nossegemdelle-zuid maakt deel uit van het openruimtenetwerk en is 
opgenomen als ‘randstedelijk openruimtegebied met nadruk op een recreatieve 
bos- en parkontwikkeling’. Het ligt buiten het voorstel van afbakeningslijn van het 
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stedelijk gebied. 

Gebied 54. Vurenveld (VSGB actie 87) 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

112.  Gemeente Tervuren Vraag om de delen die op gemeentelijk niveau in het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Berg van Termunt” opgenomen worden te vermelden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 55. Moorselbos-Galgenveld 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

113.  Gemeente Tervuren Vraag om de actie te beperken tot de delen die niet opgenomen worden in het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen Coigesteenweg. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 56. Hogenbos-Kinderenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

114.  Gemeente Tervuren Vraag om de actie te beperken tot de delen die door het Vlaams gewest niet 
verder bestemd worden als regionaal bedrijventerrein. 

Een planningsinitiatief voor de uitbreiding van het bedrijventerrein op gewestelijk 
niveau is thans niet aan de orde. 

115.  Boerenbond Het landbouwgebied van Everberg en Bertem (24.1) moet uitbreiden in de 
richting van 26.1 (Hogenbos) en 26.3 (Moorselbos) omdat dit akkers zijn. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
Het gaat om zoekzones voor bosuitbreiding. De afbakening van de landbouw-, 
natuur- en bosgebieden in de zones moet op perceelsniveau verder uitgewerkt 
worden in relatie tot de opties inzake bosuitbreiding en de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones. 

Gebied 57. Steilrand Everberg-Bertem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

116.  Gemeente Kortenberg De gemeente meent dat het gebied tussen de Grubbe en Bertem kan 
herbevestigd worden herbevestigd als agrarisch gebied of dat het behoud van de 
landbouw in ieder geval voorop moet staan. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Er zal onderzocht moeten worden op welke wijze de steilrand (en de 
landschaps-ecologische waarde ervan) behouden kan blijven. 

117.  Gemeente Bertem Vraag om de oostelijke uitsprong van het gebied tussen Hoogveldbaan, 
Bosstraat en de A.E. Verbiststraat niet op te nemen als actiegebied of te 
herbevestigen agrarisch gebied omdat de gemeente in de volgende planperiode 
van het GRS hier planningsinitiatieven wenst te ontwikkelen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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Gebied 58. Eikenbos-Bertembos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

118.  Gemeente Herent Vraag om het agrarisch gebied Winksele-Diependaal te herbevestigen tot tegen 
het huidige Bertembos. 

De mogelijkheden voor bosuitbreiding en/of de noodzaak voor het inrichten van 
overgangszones i.f.v. het bufferen van het habitatrichtlijngebied Bertembos 
moeten verder onderzocht worden. 
Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 59. Mollekensberg-Roeselberg-Kareelveld 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

119.  Provincie Vlaams-
Brabant 

Het is aangewezen de discussie over het gebied Bergen-Mollekensberg te 
voeren in het kader van het afbakeningproces voor het regionaalstedelijk gebied 
Leuven.  
De provincie Vlaams-Brabant heeft hier een voorstel uitgewerkt voor de 
realisatie van een doortrekkersterrein. 

120.  RESOC Leuven RESOC Leuven vraagt de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 10 ha langs 
de E314 t.h.v. op- en afrit Brusselsesteenweg in het gebied ‘Bergen’ 
(Brusselsesteenweg-noord). 

Het afbakenen van het regionaalstedelijk gebied Leuven is een gewestelijke 
planningstaak. De ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos is voor dit 
gebied afgestemd met de voorstellen voor de afbakening van het stedelijk 
gebied. Het gebied Bergen-Mollekensberg heeft binnen die context een duidelijk 
openruimteperspectief en wordt voorgesteld als randstedelijk openruimtegebied 
waarvan de mogelijke inrichting thans verder onderzocht wordt. 

De wijze waarop een doortrekkersterrein al dan niet ingepast kan worden in dit 
gebied en een eventuele beperkte uitbreiding (hogere bouwdiepte) van de KMO-
zone langs de Brusselsesteenweg kan verder onderzocht worden. 

Het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zone tussen Bieststraat-
Vlietstraat-Mollekensstraat zoals RECOC Leuven vraagt is zeker niet gewenst 
en in principe strijdig met de opties en principes van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen. Het gaat om een structurerende reliëfcomponent (steilrand) die 
zowel landschappelijk als ecologisch belangrijk is. Gezien deze fysieke 
kenmerken van het terrein is het ontwikkelen van een bedrijventerrein hier zeker 
niet aangewezen. 

121.  Stad Leuven Vraag om duidelijk over welke openruimtegebieden opgenomen zullen worden in 
het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 
Leuven en welke RUP’s daarnaast nog opgemaakt zullen worden. 

Het verder onderzoek en overleg in het kader van het afbakeningsproces voor 
het regionaalstedelijk gebied Leuven zal dit moeten uitwijzen. 
De gebieden Mollekesberg, Kareelveld, Roeselberg en Vijvers van Bellefroid 
zitten binnen het voorstel van grenslijn van het regionaalstedelijk gebied in 
functie van de ontwikkeling als randstedelijk openruimtegebied. 

122.  Stad Leuven De stad vraagt om de resultaten van het overleg en de afwegingen n.a.v. het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan over deze gebieden als uitgangspunt voor 
het verder onderzoek te hanteren. 
De opties voor de Vijvers van Bellefroid worden ondersteund, maar zacht 
recreatief medegebruik met respect voor de natuurwaarden moet een belangrijke 
nevendoelstelling blijven. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
De voorstellen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ten aanzien van 
de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur op 
gewestelijk niveau worden als suggesties vanuit de stad beschouwd in het 
verder onderzoek. 

123.  Boerenbond De aanduiding van 17.3 (Vijvers van Bellefroid) is te ruim. Er zijn hier twee 
bedrijfszetels in of vlakbij gevestigd. Een bestemmingswijziging geeft 
bedrijfsonzekerheid door wijzigende afstandsregels. 

Het aangeduide gebied is volledig bestemd als parkgebied. Het gaat om vijvers. 
In het gebied zijn geen agrarische bestemmingen en ligt geen 
landbouwgebruikszetel. Er wijzigen geen afstandsregels. 
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Gebied 60. Vogelzang 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

124.  Stad Leuven Vraag om duidelijk over welke openruimtegebieden opgenomen zullen worden in 
het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 
Leuven en welke RUP’s daarnaast nog opgemaakt zullen worden. 

Het verder onderzoek en overleg in het kader van het afbakeningsproces voor 
het regionaalstedelijk gebied Leuven zal dit moeten uitwijzen. 

125.  Stad Leuven De stad vraagt om de resultaten van het overleg en de afwegingen n.a.v. het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan over deze gebieden als uitgangspunt voor 
het verder onderzoek te hanteren. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 62. Vallei van de Voer van Leefdaal tot Bertem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

126.  Gemeente Bertem De grote landbouwgebieden moeten zoveel mogelijk gevrijwaard worden, o.m. 
het landbouwgebied rond de Ruwaal. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het uitwerken van de ruimtelijke concepten voor het gebied rond de Ruwaal 
vraagt een gedetailleerd onderzoek en afbakening op perceelsniveau, waarbij 
voor groot deel van dit gebied de agrarische functie zeker niet principieel in 
vraag gesteld wordt. 

127.  Gemeente Bertem Vraag om het gebied aan de oostzijde van het gebied tussen 
Tervuursesteenweg, Begijnenstraat, Voer en E40 niet op te nemen als 
actiegebied of te herbevestigen agrarisch gebied omdat de gemeente in de 
volgende planperiode van het GRS hier planningsinitiatieven wenst te 
ontwikkelen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 63. Dijlevallei Sint-Joris-Weert-Leuven 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

128.  Gemeente Oud-
Heverlee 

De gemeente vraagt om de mogelijkheid voor de aanleg van een fietspad langs 
de spoorweg van Sint-Joris-Weert tot de campus in Heverlee expliciet op te 
nemen. 

In de ruimtelijke visie kan hierover geen uitspraak gedaan worden. 

129.  Gemeente Oud-
Heverlee 

De gemeente vraagt duidelijkheid over de recreatiemogelijkheden voor de 
gebouwen van Don Bosco. 

Vermeld domein ligt niet in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland, maar in de regio 
Hageland. Op gewestelijk niveau zijn geen planningsinitiatieven voorzien om de 
bestaande bestemming voor dit gebied te wijzigen. 

130.  Gemeente Oud-
Heverlee 

De gemeente vraagt de garantie dat de nodige middelen voorzien worden het 
natuurinrichtingsproject Dijlevallei te laten slagen. 

De gemeente geeft aan dat noch de beheerders van het natuurgebied Doode 
Bemde en noch de landbouwers vragende partij zijn om in het kader van het 
natuurbehoud de grondwaterstand te laten stijgen. 

In de ruimtelijke visie kan hierover geen uitspraak gedaan worden. 

131.  Boerenbond De gebieden die niet als VEN zijn aangeduid moeten hun agrarische Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

bestemming behouden. uitvoeringsplannen in het gebied. 

Voor de omgeving van de Ruwaal moeten o.m. de afbakening van de 
landbouwgebieden en de verdere differentiatie als natuurverwevingsgebieden 
verder onderzocht worden op perceelsniveau bij de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 

132.  Boerenbond Concept 27.2 (Dijlevallei) is zéér ruim bemeten. In gans de Dijlevallei is nog veel 
landbouw aanwezig. Er zijn naar schatting nog minstens 15 bedrijfszetels 
gevestigd in deze periferie. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De Dijlevallei is op het gewestplan reeds volledig bestemd als natuurgebied. 
Enkel t.h.v. Sint-Agatha-Rode zijn er een beperkt aantal zones bestemd als 
landbouwgebied. 

Gebied 64. Weeberg-Tersaartbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

133.  Gemeente Bertem De grote landbouwgebieden moeten zoveel mogelijk gevrijwaard worden, o.m. 
het landbouwgebied rond de Weeberg-Tersaart. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het uitwerken van de ruimtelijke concepten voor het gebied rond de Ruwaal 
vraagt een gedetailleerd onderzoek en afbakening op perceelsniveau, waarbij 
voor groot deel van dit gebied de agrarische functie zeker niet principieel in 
vraag gesteld wordt. 

134.  Boerenbond Vraag om de westelijke zijde van het gebied bijkomend te herbevestigen als 
agrarisch gebied aansluitend bij gebied 46. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Voor de omgeving van Weeberg en Tersaartbos moeten o.m. de afbakening van 
de landbouwgebieden en de verdere differentiatie als natuurverwevingsgebieden 
verder onderzocht worden op perceelsniveau bij de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 

Gebied 66. Breembos-Vossekoten 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

135.  Gemeente Overijse  De gemeente vraagt om de delen van dit gebied op grondgebied Overijse die 
reeds herbestemd zijn via het BPA 65 ‘Plateau van Overijse en Lanevallei’ ook te 
herbevestigen zodat de opties de gemeente via dit BPA ook bevestigd worden. 

In functie van het afbakenen van de gebieden van de agrarische structuur zijn 
enkel de als agrarisch gebied bestemde delen van het BPA opgenomen in het 
voorstel van de te herbevestigen agrarische gebieden. 

De via het BPA reeds genomen opties van de gemeente inzake bijkomende 
natuur- en bosgebieden worden als dusdanig niet meer in vraag gesteld. Wel zal 
geëvalueerd moeten worden welke differentiatie op gewestelijk niveau nog aan 
de orde kunnen zijn. 
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Gebied 67. Lanevallei Sint-Agatha-Rode-Rodebos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

136.  Gemeente Huldenberg De gemeente wil dat in de ruime omgeving van Ottenburg de bestaande 
landbouwgronden herbevestigd worden en als zodanig hun bestemming 
behouden. 

De mogelijkheden voor de verweving van landbouw, natuur en bos dient op 
detailniveau verder onderzocht in de op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gezien de aanwezige speciale beschermingszones (vogel- en 
habitatrichtlijngebieden), visiegebieden erkende reservaten… komt deze zone 
niet aanmerking voor opname als te herbevestigen agrarisch gebied cfr. de door 
de Vlaamse Regering vastgelegde selectie- en afbakeningscriteria. 

137.  Gemeente Overijse  De gemeente vraagt om de delen van dit gebied op grondgebied Overijse die 
reeds herbestemd zijn via het BPA 65 ‘Plateau van Overijse en Lanevallei’ ook te 
herbevestigen zodat de opties de gemeente via dit BPA ook bevestigd worden. 

In functie van het afbakenen van de gebieden van de agrarische structuur zijn 
enkel de als agrarisch gebied bestemde delen van het BPA opgenomen in het 
voorstel van de te herbevestigen agrarische gebieden. 

De via het BPA reeds genomen opties van de gemeente inzake bijkomende 
natuur- en bosgebieden worden als dusdanig niet meer in vraag gesteld. Wel zal 
geëvalueerd moeten worden welke differentiatie op gewestelijk niveau nog aan 
de orde kunnen zijn. 

Gebied 68. Ottenburg-Rondebos-Wolfsbos-Gansdelle 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

138.  Gemeente Huldenberg De gemeente wil dat in de ruime omgeving van Ottenburg de bestaande 
landbouwgronden herbevestigd worden en als zodanig hun bestemming 
behouden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De mogelijkheden voor de verweving van landbouw, natuur en bos dient op 
detailniveau verder onderzocht in de op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

139.  Boerenbond De gebieden die niet als VEN zijn aangeduid moeten hun agrarische 
bestemming behouden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Voor de omgeving Ottenburg moeten o.m. de afbakening van de 
landbouwgebieden en de verdere differentiatie als natuurverwevingsgebieden 
verder onderzocht worden op perceelsniveau bij de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 

Gebied 69. Meer van Genval 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

140.  Gemeente Overijse  De gemeente vraagt om de naam van het gebied te veranderen in Meer van 
Overijse-Genval omdat het grootste deel op grondgebied Overijse ligt. 

De gemeente vraagt om de delen van dit gebied op grondgebied Overijse die 
reeds herbestemd zijn via het BPA 65 ‘Plateau van Overijse en Lanevallei’ ook te 
herbevestigen zodat de opties de gemeente via dit BPA ook bevestigd worden. 

In functie van het afbakenen van de gebieden van de agrarische structuur zijn 
enkel de als agrarisch gebied bestemde delen van het BPA opgenomen in het 
voorstel van de te herbevestigen agrarische gebieden. 

De via het BPA reeds genomen opties van de gemeente inzake bijkomende 
natuur- en bosgebieden worden als dusdanig niet meer in vraag gesteld. Wel zal 
geëvalueerd moeten worden welke differentiatie op gewestelijk niveau nog aan 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

de orde kunnen zijn. 

4.5 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 5. Zenne-Zoniën en land van Overijse-Hoeilaart” 

Gebied 70. Landbouwgebied Maleizen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

141.  Gemeente Overijse De gemeente is bezig met de opmaak van het RUP 06 Maleizen-centrum dat 
gedeeltelijk met het te herbevestigen landbouwgebied overlapt. De gemeente 
vraagt om dit deel niet te herbevestigen. 

De begrenzing werd aangepast. 

Gebied 74. Kapucijnenbos-Park van Tervuren 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

142.  Gemeente Tervuren Vraag om de actie te beperken tot de gebieden die niet geselecteerd werden in 
het eindrapport van de studie serregebieden van de Vlaamse Landmaatschappij, 
specifiek de zone tussen Hulststraat-Deromstraat-Kapucienenstraat. 

De gevraagde zone wordt toegevoegd aan de te herbevestigen agrarische 
gebieden. 

143.  Boerenbond Vraag om de agrarische gebieden van de deelconcepten 34.8 (Ketelheide) en 
34.9 (Eizer) bijkomend te herbevestigen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De afbakening van de landbouwgebieden en de verdere differentiatie als 
natuurverwevingsgebieden moet verder onderzocht worden op perceelsniveau 
bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen in relatie tot de zoekzones voor 
bosuitbreiding voor het Marnixbos en Kapucijnenbos. 

De door de gemeente Tervuren gevraagde zone (zie vorig punt) kan wel 
bijkomend herbevestigd worden, omdat die buiten deze zoekzones ligt. 

Gebied 75. Vallei van de Ijse en Nellebeek, Koningsberg-Stokkembos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

144.  Gemeente Overijse Vraag om de 50 m zone woongebied met landelijk karakter langs de 
Brusselsesteenweg uit het actiegebied te laten. 

De begrenzing werd aangepast. 

Gebied 76. Vallei van de Ijse van Hoeilaart tot Overijse 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

145.  Gemeente Overijse De gemeente is bezig met de opmaak van het RUP Hagaard dat handelt over de 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen en een gedeelte van het bosgebied 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

Hagaard (voorzieningen Toerisme Vlaanderen) en bosuitbreiding. 

Het BPA 68 Hagaard ontbreekt op de plannen en moet ingetekend worden. 

Gebied 78. Koedal, Smeiberg en Ijsebos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

146.  Boerenbond Vraag om de agrarische gebieden van het deelconcept 34.11 (Koedal) en 38.3 
(Smeiberg) bijkomend te herbevestigen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De afbakening van de landbouwgebieden en de verdere differentiatie als 
natuurverwevingsgebieden moet verder onderzocht worden op perceelsniveau 
bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen in relatie tot de zoekzones voor 
bosuitbreiding waarbij naar een ecologische verbinding gezocht wordt tussen 
Zoniënwoud en Ijsevallei.  

Het betrokken gebieden is grotendeels in eigendom van ANB en er zijn 
afspraken met de landbouwers in gebied in functie van een gefaseerde invulling 
van de opties inzake natuur en bos. 

Gebied 79. Zoniënbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

147.  Sint-Genesius-Rode De gemeente vraagt alle als woongebied bestemde gebieden en alle 
zonevreemde woningen in de niet als woongebied bestemde gebieden uit te 
sluiten uit het actiegebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De bestaande woongebieden worden niet in vraag gesteld, ook al bevinden ze 
zich binnen de indicatieve contour van het mogelijke actiegebied. Voor 
zonevreemde woningen blijven de ontwikkelingsperspectieven zoals decretaal 
bepaald gelden, tenzij er andere bepalingen zouden opgenomen worden in een 
specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Gebied 80. Vallei van de Molenbeek, Goede Lucht-Waterloos Veld 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

148.  Gemeente Sint-
Genesius-Rode 

De gemeente vraagt alle als woongebied bestemde gebieden en alle 
zonevreemde woningen in de niet als woongebied bestemde gebieden uit te 
sluiten uit het actiegebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De bestaande woongebieden worden niet in vraag gesteld, ook al bevinden ze 
zich binnen de indicatieve contour van het mogelijke actiegebied. Voor 
zonevreemde woningen blijven de ontwikkelingsperspectieven zoals decretaal 
bepaald gelden, tenzij er andere bepalingen zouden opgenomen worden in een 
specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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Gebied 81. Begijnenbos-Gasthuisbos-Kleetbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

149.  Gemeente Sint-
Genesius-Rode 

De gemeente vraagt alle als woongebied bestemde gebieden en alle 
zonevreemde woningen in de niet als woongebied bestemde gebieden uit te 
sluiten uit het actiegebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De bestaande woongebieden worden niet in vraag gesteld, ook al bevinden ze 
zich binnen de indicatieve contour van het mogelijke actiegebied. Voor 
zonevreemde woningen blijven de ontwikkelingsperspectieven zoals decretaal 
bepaald gelden, tenzij er andere bepalingen zouden opgenomen worden in een 
specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan. 

150.  Gemeente Beersel Bij de opmaak van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten de 
aanpak, kerngedachten en besluiten van de studie inzake het plattelands- en 
natuurontwikkelingsproject ‘Omgeving Meigemheide’ in aanmerking genomen 
worden. 

151.  Natuurpunt Binnen deze gebieden moet het natuur- en plattelandsontwikkelingsproject 
“Meigemheide” de nodige ruimte krijgen om natuur- en landschapsversterking 
toe te laten. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

152.  Gemeente Beersel Binnen de visie m.b.t. het vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen 
en erfgoedwaarden moet expliciet de mogelijkheid voor de ontwikkeling van 
hoevetoerisme voorzien worden. 

Verbreding van agrarische activiteiten i.f.v. toerisme en recreatie is reeds 
opgenomen onder het concept. 

153.  Gemeente Beersel Vraag om een bijkomende droge ecologische verbinding op te nemen tussen de 
boscomplexen provinciaal domein Huizingen (gebied 35.4), Begijnenbos (gebied 
35.5) en Gasthuisbos (gebied 35.6). 

154.  Natuurpunt Vraag om een bijkomende droge ecologische verbinding te creëren tussen het 
boscomplex Hanenbos-provinciedomein Huizingen (35.4) en het Gasthuisbos 
(35.6) over het plateau en de bovenloop van de Kesterbeek. Deze verbinding 
loopt doorheen gebied 34.4. 

Het realiseren van ecologisch verbindingen tussen de genoemde boscomplexen 
is reeds opgenomen als doelstelling binnen het concept voor deze gebieden en 
op de structuurschets aangegeven door de dubbele pijlen tussen deze 
bosgebieden. 

155.  Gemeente Beersel Vraag om te streven naar correcte en duidelijk omschreven plaatsbenoemingen 
voor de concepten. Probleem Molenbeevallei: deze ligt niet in Beersel (als 
deelgemeente) maar wel in de fusiegemeente Beersel, maar beter is te stellen in 
Beersel (Alsemberg-Dworp-Huizingen-Lot). 

Met concept 36.4 Molenbeekvallei Beersel-Alsemberg wordt het gebied bedoeld 
zoals weergeven op de structuurschets, met name het deel van de vallei van de 
Molenbeek tussen de kern van Alsemberg en de samenvloeiing met de 
Kapittelbeek t.h.v. de kern van Dworp. 

156.  Gemeente Linkebeek Bij bosuitbreiding moet rekening gehouden worden met de openheid van het 
agrarisch gebied, de leefbaarheid van de betrokken landbouwbedrijven en moet 
er een compensatie voorzien zijn wanneer landbouwgronden een andere 
bestemming krijgen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

157.  Boerenbond Vraag om het te herbevestigen agrarisch gebied Linkebeek (gebied 71) in 
zuidelijke en zuidwestelijke richting uit te breiden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het gaat om zoekzones voor bosuitbreiding waarbij naar verbindende structuren 
gezocht worden tussen Kleetbos (35.8), omgeving Holleken (35.9). 

158.  Boerenbond Vraag om de agrarische gebieden van de concepten 34.4 en 34.5 bijkomend te Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
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herbevestigen. 

159.  Natuurpunt Beroepslandbouw is lang niet de enige ruimtebepalende component in deze 
ingesloten gebieden (34.4). Er treedt een verschuiving op van landbouwgrond 
naar privégroen en –weiden. 

Deze gebieden bevatten talrijke landschappelijke en ecologisch waardevolle 
relicten en komen in aanmerking voor een versterking van de grotere natuur- en 
boscomplexen in de omgeving. 

Voor gebied 34.4 vraagt Natuurpunt een concept “Behoud en versterking van 
natuurwaarden in gevarieerde halfopen vallei- en plateaurandlandschappen” of 
“Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke 
waarden verweven met landbouw”. 

uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het gaat om mozaïek van landbouwgebieden tussen grote aaneengesloten 
natuur- en bosstructuren (Meigemheide, Begijnenbos, Gasthuisbos, 
Dwersbos…) waarbinnen o.m. naar verbindende ecologische structuren gezocht 
wordt. 

De afbakening van de landbouwgebieden en de verdere differentiatie als 
natuurverwevingsgebieden verder onderzocht worden op perceelsniveau bij de 
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen in relatie tot de omliggende 
natuurlijke structuren. 

160.  BLOSO De uitbouw van recreatieve en sportaccomodatie moet gegarandeerd blijven op 
de toch al schaarse recreatiegebieden zoals het provinciaal domein Huizingen. 
Niet akkoord met de formulering dat ‘de hoofdfunctie natuur niet in vraag gesteld 
wordt voor de delen die reeds een natuurbestemming hebben’. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

161.  Toerisme Vlaanderen Vraag om in dit gebied rekening te houden met de aanwezige toeristisch-
recreatieve activiteiten (provinciaal domein Huizingen, jeugdverblijf Hanenbos). 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen worden in principe niet in vraag 
gesteld. 

Gebied 82. Hallerbos-Kluisbos-Destelheide 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

162.  Gemeente Beersel Vraag om te streven naar correcte en duidelijk omschreven plaatsbenoemingen 
voor de concepten. Probleem Steenputbeek: Kapittelbeek is de onbevaarbare 
waterloop 1.111 van Vroenbos tot de monding in de Molenbeek t.h.v. de 
Lotsesteenweg; de Steenputbeek (onbevaarbare waterloop 1.112) loopt van het 
Hallerbos en mondt uit de Kapittelbeek ter hoogte van de Haakstraat. 

Met concept 36.2 Steenputbeek-Kapittelbeek-Kesterbeekbos wordt de 
valleistructuur van de twee genoemde beken bedoeld en het genoemde 
bosstructuur die daarbij aansluit. De naamgeving van de beken is gebaseerd op 
de hydrografische atlas. 

163.  Stad Halle Het gebied rond Kluisbos en vallei van de Kleine Beek is in het ontwerp 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgenomen als “gecompartimenteerde 
ruimte met landbouw, wonen en natuur” waarbinnen de stad een specifiek 
verwevingsbeleid wenst te voeren. 

De stad voorziet een uitbreiding van de bestaande begraafplaats Buizingen 
onder de vorm van een ecologisch landschapspark binnen de huidige 
gecompartimenteerde ruimte. 

De stad voorziet de opmaak van een RUP Zonevreemde woningen voor de 
zonevreemde woningen in het gebied. 

Ten aanzien van het niet gerealiseerde recreatiegebied op het gewestplan bij het 
Kluisbos onderzoekt de stad de mogelijkheid van een herbestemming met een 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke en gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in het gebied. 
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invulling die verweefbaar is in de park- en natuuromgeving en de beperkte 
ruimtelijke draagkracht van het gebied respecteert. De inplanting van een 
trainingscentrum voor ruitersport wordt overwogen. 

164.  Natuurpunt Het gebied 37.2 Smeerhout is thans natuurgebied op het gewestplan. De 
omvorming naar concept “Behoud en versterking van gevarieerde halfopen 
valleilandschappen” is een stap terug voor natuur. De landschappelijke en 
ecologische waarde is vrij hoog. Vraag om het gebied prioritair voor natuur te 
behouden zoals op het gewestplan. 

165.  Natuurpunt Beroepslandbouw is lang niet de enige ruimtebepalende component in deze 
ingesloten gebieden (34.1, 34.2, 34.10). Er treedt een verschuiving op van 
landbouwgrond naar privégroen en –weiden. 

Deze gebieden bevatten talrijke landschappelijke en ecologisch waardevolle 
relicten en komen in aanmerking voor een versterking van de grotere natuur- en 
boscomplexen in de omgeving. In dit gebied ondernemen diverse overheden 
reeds stappen om de open ruimte en de aanwezige natuurwaarden optimaal te 
beheren (plan Boommarter, samenwerkingsverband ANB, stad Halle, 
Natuurpunt). 

Aandachtspunten bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

166.  Natuurpunt Voor gebieden 34.1, 34.2 en 34.10 vraagt Natuurpunt een concept “Behoud en 
versterking van natuurwaarden in gevarieerde halfopen vallei- en 
plateaurandlandschappen” of “Behoud en versterking van (complexen van) 
ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw”. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

167.  Natuurpunt Het vooropgestelde richtcijfer voor bosuitbreiding (14 ha) is te laag. Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

168.  Natuurpunt Vraag om de gebieden Lembeekbos (35.1), Hallerbos (35.2), Krabos (35.3), 
Maadalbos (35.22) en Kluisbos-Smeerhout (35.23) met elkaar te verbinden en 
bosuitbreiding en –verbinding mogelijk te maken in de tussenliggende gebieden. 

De verbindingen zijn reeds aangegeven op de structuurschetsen. 

Gebied 83. Lembeekbos-Maasdal 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

169.  Stad Halle De stad Halle voorziet in het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een 
openruimtecorridor over de Nijvelsesteenweg t.h.v. de zuidelijke uitloper van het 
Hallerbos. Daarnaast worden verbindingen door stapstenen en beekvalleien 
voorzien tussen Lembeekbos en Hallerbos en tussen Maasdal-Malheide-
Lembeekbos. 

De stad Halle engageert zich om de realisatie van het ‘plan Boommarter’ ter 
realisatie van bosverbindingen tussen Hallerbos, Maasdalbos, Lembeekbos en 
de graslanden ten noorden van de landingsbaan te Buizingen, doch wenst dat 
landbouwers op vrijwillige basis kunnen participeren en niet gedwongen worden 
door onteigening of herbestemming. De bosuitbreiding moet rekening houden 
met de ecologische waarden, het fysisch systeem en de landbouwkundige 

Aandachtspunten bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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waarde van de gronden. 

170.  Natuurpunt Beroepslandbouw is lang niet de enige ruimtebepalende component in deze 
ingesloten gebieden (34.1). Er treedt een verschuiving op van landbouwgrond 
naar privégroen en –weiden. 

Deze gebieden bevatten talrijke landschappelijke en ecologisch waardevolle 
relicten en komen in aanmerking voor een versterking van de grotere natuur- en 
boscomplexen in de omgeving. 

In dit gebied ondernemen diverse overheden reeds stappen om de open ruimte 
en de aanwezige natuurwaarden optimaal te beheren (plan Boommarter, 
samenwerkingsverband ANB, stad Halle, Natuurpunt). 

171.  Natuurpunt Voor gebied 34.1 vraagt Natuurpunt een concept “Behoud en versterking van 
natuurwaarden in gevarieerde halfopen vallei- en plateaurandlandschappen” of 
“Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke 
waarden verweven met landbouw”. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

172.  Boerenbond Vraag om het te herbevestigen agrarisch gebied Mussenberg (gebied 73) naar 
het noorden en noordoosten uit te breiden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het gaat om zoekzones voor bosuitbreiding waarbij naar verbindende structuren 
gezocht worden tussen Lembeekbos en Zennevallei. 

173.  Natuurpunt Het vooropgestelde richtcijfer voor bosuitbreiding (45 ha) is te laag. Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

174.  Natuurpunt Vraag om de gebieden Lembeekbos (35.1), Hallerbos (35.2), Krabos (35.3), 
Maadalbos (35.22) en Kluisbos-Smeerhout (35.23) met elkaar te verbinden en 
bosuitbreiding en –verbinding mogelijk te maken in de tussenliggende gebieden. 

De valleien van Maasdalbeek, Vijverbeek en Villersbeek zijn terecht opgenomen 
onder concept 36.1. Hier bevind zich de uitbreidingsperimeter van het erkend 
natuurreservaat Berendries. 

De verbindingen zijn reeds aangegeven op de structuurschetsen. 

Gebied 84. Zennevallei Drogenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

175.  Gemeente Beersel Vraag om te streven naar correcte en duidelijk omschreven plaatsbenoemingen 
voor de concepten. De Zennebeemden worden gesitueerd onder Drogenbos 
maar liggen feitelijk op grondgebied van de deelgemeenten Beersel en Lot. 

Met de Zennebeemden wordt het gebied bedoeld zoals weergeven op de 
structuurschets, met name het deel van de Zennevallei ten oosten van de E19 
en op grondgebied van de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en 
Beersel. 
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4.6 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 6. Zuidelijk Pajottenland” 

Gebied 91. Landbouwgebied Vollezele 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

176.  Natuurpunt Het actiegebied t.h.v. de top van de Bosberg moet ruimer. Er is hier reeds 
bijkomende bebossing gerealiseerd. 

De begrenzing is aangepast. 

Gebied 94. Landbouwgebied Herfelingen-Bogaarden-Bellingen-Pepingen-Beert 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

177.  Natuurpunt De droge ecologische verbindingen 50.4 en 50.5 zijn voor Natuurpunt zeer 
belangrijk. 

Initiatieven i.f.v. natuurverbindingen of ecologische infrastructuur zijn mogelijk in 
herbevestigd agrarisch gebied binnen de randvoorwaarden bepaald in de 
Omzendbrief RO/2005/01. 

178.  Natuurpunt Vraag om de vallei van de Mortagnebeek en zijbeken niet te herbevestigen als 
agrarisch gebied en bijkomend op te nemen onder het concept “Beekvalleien 
versterken als natuurontwikkelingsgebieden”. De ganse vallei is nog zeer 
natuurlijk en bepalend voor de natuurlijke structuur. 

Het systeem van de Mortagnebeek wordt beschouwd als van lokaal niveau. 

Initiatieven i.f.v. natuurverbindingen of ecologische infrastructuur zijn mogelijk in 
herbevestigd agrarisch gebied binnen de randvoorwaarden bepaald in de 
Omzendbrief RO/2005/01. 

179.  Natuurpunt Vraag om gebied 110 ter hoogte van Ter Heugen en het Moeliebos door te 
trekken tot aan de Heikruisesteenweg. Het gebied Moeliebos (deelgemeente 
Bogaarden) is een waardevol natuurreservaat warvoor de mogelijkheid tot 
bosuitbreiding gecreëerd moet worden. 

Door deze twee beperkte uitbreidingen kan het kasteeldomein Den Daal 
ecologisch verbonden worden met de beekvallei. Vraag om deze twee 
verbindingen toe te voegen als droge ecologische verbindingen. 

De twee zones zijn toegevoegd aan het actiegebied. 

180.  Natuurpunt De bovenloop van de Groebegracht (bron tot en met samenvloeiing van de 
Klokborrebeek) moet toegevoegd worden aan het actiegebied 112. 

De bovenloop en het brongebied van de Groebegracht is toegevoegd aan het 
actiegebied. 

181.  Natuurpunt Vraag om de omgeving Kasteel Den Daal en de omgeving van het voormalig 
Kasteel Puttenberg op te nemen onder het concept “Vrijwaren en versterken van 
waardevolle landschappen en erfgoedwaarden”. 

Initiatieven i.f.v. erfgoedwaarden op lokaal niveau zijn mogelijk in herbevestigd 
agrarisch gebied binnen de randvoorwaarden bepaald in de Omzendbrief 
RO/2005/01. 

Gebied 96. Landbouwgebied Breedhout-Sint-Pieters-Leeuw-Halle 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

182.  Gemeente Sint-Pieters-
Leeuw 

De gemeente selecteert de Lotbeekvallei als landbouw-verwevingsgebied met 
meer mogelijkheden voor landbouw en de Ketelbeek (zijbeek Zuunbeek) als 
natuurgebied-valleigebied. 

De bestemming natuurgebied van het gewestplan voor de Ketelbeek wordt 
herbevestigd. 

De Lotbeek loopt t.h.v. grotendeels door landelijk woongebied (Pijnbroekstraat) 
en agrarisch gebied en is niet structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op 
bovenlokaal niveau. 
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183.  Natuurpunt Natuurpunt vraagt in de omgeving van de benedenloop van de Groebegracht 
(Halle) ruimte voor stadsrandgroen te voorzien. De steile hellingen op de 
noordflank komen daarvoor in aanmerking. Het te herbevestigen agrarisch 
gebied moet daar inkrimpen. 

Initiatieven i.f.v. de ecologische infrastructuur of stadsrandgroen op lokaal niveau 
zijn mogelijk in herbevestigd agrarisch gebied binnen de randvoorwaarden 
bepaald in de Omzendbrief RO/2005/01. 

Gebied 99. Landbouwgebied Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek-Lennik-Schepdaal 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

184.  Gemeente Dilbeek Vraag om de bronzone van de Doornbeek (tussen Wereweide en het 
Vinkenbosje) niet te herbevestigen als agrarisch gebied. Het gebied is 
ecologisch waardevol en er wordt gevraagd een herziening van de zone mogelijk 
te maken om de natuurwaarde van het gebied te kunnen versterken, aansluitend 
bij de twee natuurgebieden op het gewestplan. 

185.  Natuurpunt Vraag om een concept toe te voegen voor de gebieden Wereweide en 
Vinkenbos die thans beheerd worden als natuurgebied. 

De ecologisch waardevolste delen zijn reeds bestemd als natuurgebied. 

Initiatieven i.f.v. de ecologische infrastructuur op lokaal niveau zijn mogelijk in 
herbevestigd agrarisch gebied binnen de randvoorwaarden bepaald in de 
Omzendbrief RO/2005/01. 

186.  Natuurpunt Detailopmerkingen omtrent de elementen behorend tot en de localisatie van de 
ecologische verbindingen 50.1, 50.2 en 50.3. 

 

Gebied 100. Akrenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

187.  Gemeente Bever De gemeente kan de nevengeschiktheid van landbouw, natuur, bos, recreatie… 
onderschrijven voor zover het bos beperkt blijft tot hetgeen als bosgebied 
bestemd is op het gewestplan. Het agrarisch gebied dient te allen tijde bestemd 
te blijven voor landbouw. In het gebied voor verblijfsrecreatie Akrenbos Domein 
moet de woonfunctie behouden blijven, naast de natuur- en bosfunctie. 

188.  Boerenbond Wat landbouw is, moet landbouw blijven. 

De potenties inzake natuur- en bosontwikkeling zitten vooral in het zuidelijk deel. 
Om die reden wordt het gedeelte ten noorden van de Akrenbosstraat bijkomend 
herbevestigd.  

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. De begrenzing van het agrarisch gebied in het 
zuidelijk deel moet op perceelsniveau verder onderzocht worden bij de opmaak 
van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

189.  Gemeente Bever M.b.t. het concept ‘Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en 
erfgoedwaarden’ stelt de gemeente dat alle landbouwbedrijven ten allen tijde 
moeten kunnen verbouwen of uitbreiden, ook op percelen in nabijheid van VEN-
gebieden. Het moet mogelijk zijn om vierkantshoeves, schuren, stallen te 
herstellen met respect voor de architecturale eigenheid van het aanwezige 
erfgoed. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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Gebied 101. Wijzebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

190.  Gemeente Bever 
ABS 
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

Gebied 102. Manhovebos-Beverbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

191.  Gemeente Bever De gemeente verzet zich tegen mogelijke bosuitbreiding die ruimer zijn dan het 
reeds afgebakend VEN-gebied omdat dit hierdoor vruchtbare landbouwgrond 
verloren zou gaan. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

192.  Gemeente Bever 
ABS 
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

Gebied 103. Vallei van de Mark stoomopwaarts Herne 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

193.  Boerenbond Dit gebied is te ruim getekend. Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 104. Vallei van de Mark Herne-Galmaarden 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

194.  Gemeente Galmaarden Bestaande woningen moeten hun mogelijkheden inzake functiewijzigingen, 
verbouwen en uitbreiden behouden en mogen nooit opgenomen worden in 
natuurgebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

195.  Boerenbond Vraag om het gebied te verkleinen tot de grenzen van het VEN- of habitatgebied. 
In dit gebied bevindt zich nog heel veel landbouw, inclusief bedrijfszetels. De 
brede aanduiding vormt een bedreiging voor landbouw. 

Bij de omschrijving van de actie moet opgenomen worden dat in dit gebied nog 
agrarisch gebied herbevestigd moet worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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Gebied 105. Raspaillebos-Kluysbos, vallei van de Waterschapsbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

196.  Gemeente Galmaarden Bestaande woningen moeten hun mogelijkheden inzake functiewijzigingen, 
verbouwen en uitbreiden behouden en mogen nooit opgenomen worden in 
natuurgebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

197.  Boerenbond Vraag om landbouwconcept 44.7 te erkennen in de omschrijving van de actie. Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 106. Kongoberg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

198.  Gemeente Galmaarden Bestaande woningen moeten hun mogelijkheden inzake functiewijzigingen, 
verbouwen en uitbreiden behouden en mogen nooit opgenomen worden in 
natuurgebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 107. Hellebos, vallei van de Schiebeek en Waterblokbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

199.  Gemeente Herne 
Gemeente Galmaarden 
Gemeente Gooik 
ABS  
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

200.  Natuurpunt Vraag om gebied 46.17 op te nemen onder het concept “Behoud en versterken 
van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke 
waterberging”. Op die manier kan ook betere ecologische verbinding gemaakt 
worden tussen 45.5 (Schiebeek) en 45.7 (Brongebied Bruggeplasbeek). 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

201.  Gemeente Herne De bestaande KMO-zone in de Scheibeekstraat moet kunnen uitbreiden zoals 
voorzien is in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

202.  Gemeente Galmaarden Bestaande woningen moeten hun mogelijkheden inzake functiewijzigingen, 
verbouwen en uitbreiden behouden en mogen nooit opgenomen worden in 
natuurgebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

203.  Gemeente Gooik De uitstulping richting Oetingen heeft geen weerklank in gewenste ruimtelijke 
structuur. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De structuurschets van de gewenste ruimtelijke structuur geeft slechts zeer 
schematisch, sterk vereenvoudigd en symbolisch het netwerk van beken weer. 
Voor de kaart van het programma voor uitvoering werden de feitelijke aslijnen 
van de beken gebruikt om de aanduiding van de gebieden te doen. 

204.  Boerenbond Ten oosten van de Rensbergstraat liggen nog grote stukken actuele Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
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landbouwgrond (ca. 20 ha) die best kunnen aansluiten bij landbouwgebied 91. uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 108. Vallei van de Molenbeek Oetingen-Gooik 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

205.  Gemeente Gooik 
ABS  
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

206.  Gemeente Gooik De twee uitstulpingen naar het noorden toe hebben geen weerklank in gewenste 
ruimtelijke structuur. 

207.  Boerenbond Vraag om landbouwconcepten 44.7 en 44.8 te erkennen in de omschrijving van 
de actie. Niet akkoord met de eenzijdige omschrijving van de actie. De twee 
uitstulpingen in noordelijke richting moeten geschrapt worden. 

208.  Natuurpunt Bij gebied 46.19 moeten ook de twee noordelijke zijvalleitjes van de Molenbeek 
te Gooik en de twee dalhooden van Prindaalbeek op de Woestijn te Gooik 
opgenomen worden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De structuurschets van de gewenste ruimtelijke structuur geeft slechts zeer 
schematisch, sterk vereenvoudigd en symbolisch het netwerk van beken weer. 
Voor de kaart van het programma voor uitvoering werden de feitelijke aslijnen 
van de beken gebruikt om de aanduiding van de gebieden te doen. 

209.  Boerenbond Vraag om het deel ten westen van de Kroonstraat aan te laten sluiten bij het te 
herbevestigen agrarisch gebied 79 in de regio Vlaamse Ardennen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 109. Kesterheide-Lombergveld 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

210.  Gemeente Gooik De opmaak van een gemeentelijk RUP Kesterheide-Lombergveld is een 
belangrijke prioriteit voor de gemeente waarbij gestreefd wordt naar het 
afbakenen en versterken van de bestaande kerngebieden van de natuurlijke 
structuur, het realiseren van een verbinding tussen de kerngebieden en het 
vastleggen van een in tijd en ruimte gebaseerd toeristisch-recreatief 
medegebruik. De agrarische gebieden in het actiegebied die niet in het 
plangebied van het gemeentelijk RUP liggen, komen in aanmerking voor 
herbevestiging. 

211.  Boerenbond Boerenbond is tevreden met de inkrimping van het actiegebied, maar vraagt 
aandacht voor de waardevolle landbouwgronden in het gebied. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke en gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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212.  Natuurpunt Natuurpunt vraagt dat het concept 47.8 (Lombergveld) en 48.2 (Kesterheide) 
uitgebreid wordt naar het hele VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied. Dit gebied 
moet hét kerngebied voor natuurontwikkeling in de regio worden. Rond de 
landbouwpercelen kunnen gerichte maatregelen genomen worden om 
akkervogels en andere ‘landbouwnatuur’ te ondersteunen: kleine 
landschapselementen, incl. het bewaren van bestaande graften. 

Natuurpunt vraagt prioriteit voor deze actie. Het vooropgestelde richtcijfer voor 
bosuitbreiding (5 ha) is te laag. 

213.  BLOSO BLOSO dringt er op aan dat de motorcross van Kester behouden kan blijven. 
Niet akkoord met een verdere afbouw van de mogelijkheden op deze locatie. 

Gebied 110. Beekvalleien Bogaarden-Roskam-Teleweiden-Rasbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

214.  Gemeente Pepingen 
Gemeente Herne 
Gemeente Gooik 
ABS  
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

215.  Natuurpunt Vraag om gebied 46.4 op te nemen onder het concept “Behoud en versterken 
van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke 
waterberging”. Op die manier kan ook betere ecologische verbinding gemaakt 
worden tussen 45.3 (Zuunbeek) en 45.7 (Brongebied Bruggeplasbeek). 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

216.  Gemeente Gooik De noordelijke uitloper van het concept 45.7 ‘Brongebied Bruggeplasbeek (Daal)’ 
heeft voor het grootste deel effectief een agrarische functie die er de 
hoofdfunctie moet zijn. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

217.  Boerenbond Ruilverkavelingsgebieden moeten maximaal herbevestigd worden. De 
ruilverkaveling Pepingen, ten zuiden van de N28, is een ruilverkaveling ‘oude 
stijl’. Men moet leren aanvaarden dat deze ruilverkaveling oude stijl enkel de 
bedoeling had om landbouw efficiënter te doen werken. Voor zones die in 
industrie omgezet werden, moet men ook niet halsstarrig blijven proberen om 
hier weer natuurelementen in te krijgen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 111. Ter Rijst-Tenbroek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

218.  Gemeente Herne 
ABS  
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
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verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

219.  Gemeente Herne Niet akkoord met de zoekzone voor bosuitbreiding in het gebied Ter Rijst-
Tenbroek omdat in deze vallei twee landbouwbedrijven actief zijn. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

220.  Boerenbond Alle gronden tegen de Bosstraat hebben (tot tegen het huidige VEN) een hele 
hoge landbouwkundige waarden volgens de landbouwtyperingskaart. Het is 
positief dat inspanningen gedaan werden om (bijkomende) stukken te 
herbevestigen. Toch vragen we dat verder gezocht wordt om de aanwezige 
landbouwbedrijfszetels rechtszekerheid te geven. 

221.  Natuurpunt Akkoord met de afbakening van het gebied, maar dit is absoluut de minimale 
perimeter voor bos en kasteelpark Ter Rijst. Het vooropgesteld richtcijfer voor 
bosuitbreiding (15 ha) is een absolute ondergrens. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De zone ten noordoosten van park Ter Rijst tot aan de N285 kan gelet op de 
aanwezigheid van een aantal landbouwbedrijfszetels wel bijkomend 
herbevestigd worden als agrarisch gebied. 

Gebied 112. Beekvalleien Groebengracht-Rollebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

222.  Stad Halle In concept 43.1 gaat men er vanuit dat Lembeek en Essenbeek binnen de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle zouden liggen. Het provinciaal 
afbakeningsproces hierover is nog niet gestart. De hypothese van afbakening 
zoals opgenomen in het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gaat er 
vanuit dat Essenbeek en Lembeek kernen in het buitengebied zijn.  

De stad vraagt de resterende agrarische gebieden tussen Lembeek en Halle te 
behouden (landbouwgebied ten noorden van Prinsenbos). 

223.  Boerenbond Vraag om de strook agrarsich gebied achter Colruyt (ten oosten van 
Hogemierstraat) te herbevestigen als agrarisch gebied omdat stad Halle bij de 
komst van Colruyt (in ruilverkavelingsgebied) belofte gemaakt heeft dat er hier 
geen landbouw meer zou moeten verdwijnen voor harde bestemmingen. 

224.  VOKA Halle-Vilvoorde Vraag om ruimte te laten voor bijkomende bedrijventerreinen i.f.v. kleinstedelijk 
gebied Halle, m.n. de zoekzone “Colruyt Noord”, ten noorden van de spoorlijn. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke en provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied is een provinciale planningstaak. De 
visie op landbouw, natuur en bos spreekt zich als dusdanig niet uit over de 
grenslijn. 

De openruimtegebieden tussen Lembeek en Halle worden opgenomen 
toegevoegd aan de actiegebieden.  

225.  Stad Halle In het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt het valleigebied van de 
Groebengracht en Meerbeek opgenomen als ‘verbinding door stapstenen en 
valleien’.  

T.h.v. de Grote Weide en Sint-Maria-ziekenhuis is het BPA Grote Weide in 
herziening gesteld in functie van een uitbreiding van het ziekenhuis en het 
inrichten van een natuurlijk overstromingsgebied. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

226.  Gemeente Pepingen 
ABS  
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

227.  Natuurpunt Dit gebied is te smal genomen. Een ruimer gebied omheen de waterloop de 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 
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Groebengracht moet uit de herbevestiging gehaald worden. De vallei van de 
Groebegracht is de belangrijkste structuurbepalende natuurzone tussen Zenne 
en Zuunbeek. 

Het concept “Beekvalleien versterken als natuurontwikkelingsgebieden” is te 
eng. Er moet ook aandacht gaan een versterking van de valleiranden en drogere 
valleiflanken. Vraag om het concept “Behoud en versterken van uitgesproken 
natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging” te 
gebruiken. 

228.  Boerenbond Ruilverkavelingsgebieden moeten maximaal herbevestigd worden. De 
ruilverkaveling Pepingen, ten zuiden van de N28, is een ruilverkaveling ‘oude 
stijl’. Men moet leren aanvaarden dat deze ruilverkaveling oude stijl enkel de 
bedoeling had om landbouw efficiënter te doen werken. Voor zones die in 
industrie omgezet werden, moet men ook niet halsstarrig blijven proberen om 
hier weer natuurelementen in te krijgen. 

229.  Natuurpunt De ruilverkaveling Pepingen heeft allerlei kleine natuur- en landschapselementen 
weggevaagd en de ecologische structuur verwoest. De vraag naar 
landschapsherstel is groot. De problemen die dit veroorzaakt zijn enorm 
(wateroverlast, erosie…). 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

230.  Natuurpunt De vallei van de Groebegracht heeft een goede landschappelijke structuur en 
hoog ecologisch potentieel. De benedenloop vormt een groene vinger die diep in 
het kleinstedelijk gebied Halle dringt. Natuurpunt bezit er twee bosjes 
(Zevenbunder) en de stad Halle een langgerekt natuurpark te Elbeek. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 113. Vallei van de Zuunbeek-Bosbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

231.  Stad Halle Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle voorziet tussen beide 
armen van de Kasteelbeek onder de Zuunbeek een zone waar professionele 
landbouw prioritair is. Vraag om dit op te nemen bij het te herbevestigen 
agrarisch gebied of hier rekening mee te houden bij de uitwerking van actie 113. 

Vraag om in deze gebieden voorzichtig om te gaan met bebossing en hieraan 
zeker geen prioriteit te geven. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied.  

In principe is er geen bebossing aan de orde in dit gebied. 

232.  Stad Halle Vraag om bij het uitwerken van de gewestelijke RUP’s in de beekvalleien 
rekening te houden met de leefbaarheid van de landbouwbedrijven. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

233.  Gemeente Sint-Pieters-
Leeuw 

De gemeente duidt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan het deel van de 
Zuunbeek vanaf de C. Leunensstraat aan als ‘parkgebied binnen stedelijk 
gebied’ met meer mogelijkheden voor cultuurhistorische, sociale- en/of 
recreatieve functies.  

De gemeente wenst de vallei van de Zuunbeek te ontwikkelen als zachte 
recreatieve as waarbij de kernen verbonden worden via fiets- en wandelpaden 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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met respect voor de natuurwaarde. 

234.  Gemeente Pepingen 
Gemeente Gooik 
ABS  
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

235.  Gemeente Gooik De uitstulping tussen de vallei van de Bosbeek en de vallei van de Putbeek 
wordt niet teruggevonden in de gewenste ruimtelijke structuur. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De structuurschets van de gewenste ruimtelijke structuur geeft slechts zeer 
schematisch, sterk vereenvoudigd en symbolisch het netwerk van beken weer. 
Voor de kaart van het programma voor uitvoering werden de feitelijke aslijnen 
van de beken gebruikt om de aanduiding van de gebieden te doen. 

236.  Boerenbond Ruilverkavelingsgebieden moeten maximaal herbevestigd worden. In 
tegenstelling tot ruilverkaveling Pepingen heeft de ruilverkaveling Elingen 
(nieuwe stijl) wel geïnvesteerd in maatregelen om de ecologie te versterken. De 
inspanningen werden al geleverd, het doel bereikt. 

237.  Natuurpunt In de ruilverkaveling Elingen werden zones voor natuur- en bosontwikkeling 
opgenomen. Voor die zones kunnen de bestemmingen van het gewestplan via 
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afgestemd worden op 
de ruilverkaveling. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De opties van de ruilverkaveling Elingen worden niet in vraag gesteld. 

238.  Boerenbond De uitstulping van het gebied op grondgebied Halle moet fel inkrimpen door de 
grens op de groene gewestplanbestemming te leggen of op z’n minst op de 
Wedemstraat. Hier werd onlangs een stuk VEN-gebied geschrapt door de Raad 
van State. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

239.  Boerenbond De twee uitlopers tussen Breedhout en Bellingen zijn veel te breed getekend. 
Voor de oostelijke uitloper duidt een natuurverbinding aan (50.5), maar dat is 
een provinciale bevoegdheid waarvoor geen oppervlakte moet afgebakend 
worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 114. Vallei van de Lotbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

240.  Gemeente Beersel Vraag om te streven naar correcte en duidelijk omschreven plaatsbenoemingen 
voor de concepten. Probleem Openruimteverbinding Lotbeek: de 
gebiedsomschrijving dient afgestemd te worden op de omschrijving uit het 
afbakeningsproces VSGB openruimteverbinding kanaal-Zenne in de vallei van 
de Lotbeek-Laekebeek. 

241.  Gemeente Sint-Pieters-
Leeuw 

De gemeente suggereert om de zone langs de Bergensesteenweg tussen 
Grensstraat en Hoogelst als een openruimtestapsteen aan te duiden omdat er 
door de ontwikkelingen langs de Bergensesteenweg en het kanaal geen 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Met de openruimteverbinding wordt het gebied bedoeld zoals aangegeven op de 
structuurschets en zoals nader uitgewerkt binnen het planningsproces VSGB. 
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openruimtecorridor meer aanwezig is. 

242.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De te vrijwaren openruimteverbinding 39.3 wordt haaks op het kanaal getekend. 
Deze dient meer aansluitend aan het water te worden aangeduid in 
noordoost/zuidwestelijke richting. Het betreft immers de loop van de Zenne 
doorheen het centrum van Lot. 

Gebied 115. Domein van Gaasbeek-Groenenberg, valleien van de Laarbeek en Molenbeek-Slagvijverbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

243.  Boerenbond Het is positief dat er in de omgeving van Gaasbeek bijkomend landbouwgebied 
is opgenomen in herbevestigd agrarisch gebied. Dit sluit niet uit dat nog steeds 
goede landbouwgronden (onder N282, tussen Groenstraat en 
Groenenbergstraat) in discussie blijven. Hiervoor moeten garanties geboden 
worden. Het landbouwconcept 44.1 moet in oostelijke richting uitbreiden. 

Aan de Grote Vijverselenweg (t.h.v. Slagvijverstraat) ligt een tuinbouwbedrijf in 
actiegebied. De visie stelt ‘behoud en versterken van uitgesproken 
natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging’ voor. Dit is duidelijk 
geen goede visie op deze plaats. Vraag om het te herbevestigen agrarisch 
gebied 98 uit te breiden tot aan de grens van de groene bestemming achter het 
tuinbouwbedrijf. 

De uitlopers richting Pepingen moeten geschrapt worden. Delen hiervan hebben 
al een groene bestemming. Waarover wil men dan nog discussiëren? 

244.  Natuurpunt Heel de vallei van de Molenbeek-Slagvijverbeek is een opeenvolging van 
broekbossen, natte weilanden, verruigde waterspaarbekkens van vroegere 
slagmolen, rietvelden… en is een ecologisch waardevolle ader die nagenoeg 
heel Lennik doorsnijdt. Natuurpunt is een aankoopproject gestart in dit gebied. 
Dit past binnen het voorgestelde concept. 

De parken van Gaasbeek en Groenenberg functioneren ook als natuurverbinding 
tussen gebieden 45.3 en 45.1. Uitbreiden van beboste of als natuur beheerde 
percelen moet mogelijk zijn. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De bestaande site met glastuinbouw t.h.v. Slagvijverstraat wordt bijkomend 
opgenomen in het te herbevestigen agrarisch gebied. 

Gebied 116. Valleien van Vlezenbeek en Zobbroekbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

245.  Gemeente Sint-Pieters-
Leeuw 

De gemeente selecteert het deel van de Sobbroekvallei vanaf de grens met 
Anderlecht en de Lotbeekvallei als landbouw-verwevingsgebied met meer 
mogelijkheden voor landbouw. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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Gebied 117. Vallei van de Molenbeek-Neerpedebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

246.  Boerenbond Het gebied tussen de spoorlijn en N8 moet landbouw blijven: de percelen links 
en rechts van de omgeving Brombeek (47.12); de percelen tussen Broekstraat 
en Kleinkapellaan; aan de Poverstraaat (Dilbeek) ligt zelfs nog een serrebedrijf. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

247.  Boerenbond Een heel systeem van zogezegd ‘Molenbeek Sint-Gertudis-Pede’ (46.1) is uit de 
herbevestiging gehaald. Vraag om die delen opnieuw op te nemen in de te 
herbevestigen gebieden. 

Richting Sint-Gertrudis-Pede bevinden de beken zich al in een groene 
bestemming. Waarover wil men dan nog discussiëren? De westelijke uitlopers 
van dit systeem zijn veel te ver getekend. Dikwijls is hier zelfs geen sprake meer 
van een ‘beekvallei’. Er ligt een bedrijfszetel in dit gebied (Zwijnebergstraat). 

248.  Natuurpunt Vallei van de Molenbeek Sint-Gertrudis-Pede (46.1) is een aaneenschakeling 
van nat weiland, ruigten, vijvers, bosjes… In het GNOP van Lennik is een actie 
voorzien om aan natuurontwikkeling te doen in dit gebied. Akkoord met het 
concept voor dit gebied. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

249.  Natuurpunt Vallei van de Laarbeek (45.1) is een langgerekt vrij smal groengebied met een 
hoofdzakelijk vochtige bossen en oude natte weiden. Akkoord met het concept 
voor dit gebied. In gebied zijn reeds aankopen van het Vlaams gewest. In de 
regio Pede ontwikkelt de provincie plannen voor waterberging ter voorkomen van 
wateroverlast in woongebieden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 119. Neigembos-Berchembos-Woestijn 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

250.  Gemeente Gooik De gemeente vindt geen verantwoording waarom de aanduiding van het concept 
53.10 sterk werd uitgebreid. 

Met de aanduiding van 53.10 wordt het landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevol geheel van zowel de omgeving Neigembos als de omgeving Onze-
Lieve-Vrouw-Lombeek samen genomen als één geheel. 

251.  Gemeente Gooik De gemeente vraagt een aanpassing van het concept waarbij de Prindaalbeek 
wordt opgenomen onder het concept ‘Beekvalleien versterken als 
natuurontwikkelingsgebieden’. 

Vraag om de begrenzing van het actiegebied te beperken tot het gebied ten 
westen van de Woestijnstraat en het te herbevestigen agrarisch gebied tot daar 
uit te breiden. 

252.  Natuurpunt Bij gebied 46.19 moeten ook de twee dalhoofden van Prindaalbeek op de 
Woestijn te Gooik opgenomen worden. 

253.  Boerenbond Boerenbond is heel erg teleurgesteld dat hier niets aan de begrenzing van het 
gebied is aangepast en herhaalt de vraag om het discussiegebied sterk in te 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Niet zozeer de beekvallei, maar vooral de hellingen ten noorden van de beek zijn 
landschapsecologisch belangrijk. Om die reden wordt deze zone aangeduid als 
te vrijwaren waardevol reliëfelement. De Woestijnstraat loopt midden door dit 
gebied. Er wordt voor opgeopteerd dit gebied als één geheel verder uit te 
werken. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

krimpen. De steilrand is zo goed als volledig in landbouwgebruik en er liggen drie 
bedrijfszetels in het gebied. Zelfs bosuitbreiding is hier niet gewenst volgens de 
studie van Aeolus (2006). 

Voor de overige delen moet de actie aangevuld worden met ‘het hernemen van 
de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden (concept 
44.9). 

Gebied 120. Valleien van de Hunselbeek-Bellebeek, Moeliebeek en Sleeborrebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

254.  Gemeente Gooik 
ABS  
Boerenbond 

Vraag om de beken te herbevestigen als agrarisch gebied omdat het natuurlijk 
karakter van deze beken momenteel al voldoende beschermd wordt en niet op te 
nemen als smalle stroken natuurgebied. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een concreet inrichtingsproject 
voorgesteld voor de beekstructuren van het Pajottenland i.f.v. het behoud, 
herstel en de ontwikkeling van de beekstructuren als lijnvormige ecologische 
infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren van de 
verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

255.  Boerenbond Dit actiegebied is veel te ruim getekend. Delen ten oosten en ten noordwesten 
van de kern van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zijn nog actief in landbouwgebruik 
en moeten herbevestigd worden, conform concepten 44.9 en 44.10. 

Op grondgebied Lennik bestaat hier een combinatie van actieve landbouw en 
zonevreemde beekbegeleidende bosjes. Deze moeten in eerste instantie een 
passende bestemming krijgen. De omliggende landbouw moet maximaal 
gevrijwaard worden. 

256.  Natuurpunt Het brongebied en de bovenloop van de Moeliebeek is een aaneenschakeling 
van natte ecotopen (broekbosjes, nat halfnatuurlijk historisch grasland) en is rijk 
aan kleine landschapselementen (gebied tussen Pelmolenstraat, Lombeekse 
straat, Tuitenbergstraat en Nellekesstraat). Het GNOP van Lennik voorziet een 
specifiek actieplan. 

Vraag om het concept “Behoud en versterking van gevarieerde halfopen 
valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging” toe te passen voor 
de vallei van de Bellebeek-Hunselbeek, Moeliebeek en Sleeborrebeek (46.21), 
met inbegrip van de vallei van de Langerheidebeek en het dalhoofd van de 
westelijk zijvallei van de Hunselbeek te Oplombeek. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

4.7 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 7. Noordelijk Pajottenland” 

Gebied 121. Landbouwgebied Pamel-Strijtem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

257.  Natuurpunt Vraag om de holle weg nabij het Walputbeekreservaat mee op te nemen bij het Het gebied is toegevoegd aan het actiegebied. 
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actiegebied. De bijzondere natuurwaarden in deze holle weg moeten beter 
gebufferd worden en moeten aansluiting vinden op bij het natuurreservaat. 

Gebied 122. Landbouwgebied Borchtlombeek-Sint-Katharina-Lombeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

258.  Natuurpunt De vallei van de Muggebeek moet bijkomend opgenomen worden als 
ecologische verbinding onder het concept “Ontwikkeling van landschappelijke en 
ecologisch waardevolle lineaire elementen. 

Initiatieven i.f.v. de ecologische infrastructuur of natuurverbindingen op lokaal 
niveau zijn mogelijk in herbevestigd agrarisch gebied binnen de 
randvoorwaarden bepaald in de Omzendbrief RO/2005/01. 

Gebied 123. Landbouwgebied Wambeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

259.  Gemeente Lennik De gemeente wil een KMO-zone realiseren ten oosten van de kruising van de 
Ninoofse Steenweg en de Assesteenweg-Frans De Wolfstraat.  

De begrenzing werd aangepast. 

260.  Natuurpunt Vraag om een bijkomende natuurverbinding op te nemen voor de Terlindebeek 
tot Stevoordebeek onder het concept ‘Ontwikkeling van landschappelijk en 
ecologisch waardevolle lineaire elementen’. Deze elementen zijn reeds 
aanwezig langs de ganse loop van de Terlindebeek. De weide achter het kasteel 
Terlinden tot Beeldekensstraat is biologisch zeer waardevol. 

De Terlindebeek is toegevoegd aan het actiegebied. 

261.  Natuurpunt Vraag om het deel van de vallei van de Klapscheutbeek tussen het centrum van 
Wambeek en spoorlijn 50a toe te voegen aan concept 56.2. Het is biologisch 
waardevol gebied met rijke voorjaarsflora en een deel ligt reeds in natuurgebied. 

Dit deel van de Klapscheutbeek is toegevoegd aan het actiegebied. 

Gebied 124. Landbouwgebied Sint-Martens-Bodegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

262.  Gemeente Dilbeek De afbakening t.h.v. woonwijk Wolsem klopt niet met de grens van het 
woonreservergebied, waardoor een aantal woningen buiten de kern zouden 
komen te liggen. De BPA’s Wolsem 1, 2 en 3 zijn niet correct weergegeven. 

De begrenzing werd aangepast. 

Gebied 126. Vallei van de Bellebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

263.  Boerenbond Tussen Ledeberg en Strijtem wordt een stuk uit de herbevestiging gehouden 
o.w.v. een natuurverbinding. Dat kan niet. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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264.  Boerenbond Onder de Ninoofsesteenweg en ten oosten van de Daalbeekstraat en ten 
noorden van de Ninoofsesteenweg (ten westen van de Ramerstraat) is 
landbouw. Vraag om deze gebieden te laten aansluiten bij gebied 99 en voor de 
resterende gebieden in de landbouw(her)bestemming op te nemen in de 
omschrijving van de actie. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

265.  Boerenbond Gebieden waar een ruilverkaveling gepasseerd is, moeten maximaal 
herbevestigd worden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

266.  Natuurpunt Vraag om het concept voor gebied 56.1 op te waarderen tot het concept 
“Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte 
voor natuurlijke waterberging”. Het is een belangrijk elzenbronbosgebied met rijk 
voorjaarsflora. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 127. Vallei van de Keurebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

267.  Gemeente Lennik Vraag om het landbouwbedrijf langs de Kattestraat en de aangrenzende open 
kouter op de heuveltop tussen het bedrijf en de Oude Brusselsestraat bijkomend 
op te nemen als te herbevestigen agrarisch gebied. 

268.  Boerenbond Er wordt nog steeds een overdreven grote zone rond het VEN van de Keurebeek 
in discussie gehouden.  

Boven de Ninoofsesteenweg is er een combinatie van weiden en bos maar 
waardevol voor landbouw. Langs de waterloop aan de Keurebeekveldweg zijn er 
zonevreemde bosjes die een gepaste bestemming moeten krijgen.  

Vraag om de delen onder de Ninoofsesteenweg die een ‘zuivere’ agrarische 
bestemming hebben (rond de Kattestraat) te herbevestigen. 

269.  Natuurpunt Het Kattenbos en de vallei van de Keurebeek/Klapscheut is een voor natuur 
waardevolle tot zeer waardevol gebied. Het natuurgebied van op het gewestplan 
moet verbreed of gebufferd worden tegen het inspoelen van nutriënten van de 
hoge gelegen akkers en bewoning. 

Vraag om het concept 45.4 toe te passen over een gebied dat strekt tot aan het 
zogenaamde Smalbos op Ketelberg. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen in relatie 
tot het brongebied en de diep ingesneden valleistructuur van de Klapscheutbeek 
ten oosten van de kouter. 

270.  Natuurpunt Het gebied 56.2 is landschappelijk en ecologisch zeer waardevol. Het is een 
mozaïek van bos, natte en minder natte weiden, kleine akkers en 
laagstamboomgaarden. Het gebied moet gevrijwaard blijven van grootschalige 
landbouw. Vraag om het concept “Behoud en versterking van gevarieerde 
halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging” toe te 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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passen. 

Gebied 128. Valleien van de Doornbeek en Zierbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

271.  Boerenbond De visie geeft hier een landbouwconcept weer (54.3); het gebied moet dus 
herbevestigd worden als agrarisch gebied. 

Niet akkoord geen visiegebieden bij natuurreservaten te herbevestigen als 
agrarisch gebied omdat de aanduiding ervan geen onderdeel is van een 
integraal proces waarbij verschillende actoren, grondgebruikers en –eigenaars 
inspraak hebben. 

De Vlaamse Regering heeft beslist dat visiegebieden rond natuurreservaten niet 
in aanmerking komen voor een herbevestiging als agrarisch gebied. 

Gebied 129. Vallei van de Steenvoortbeek, Smissenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

272.  Gemeente Dilbeek De keuzes binnen de actie “versterking natuurlijke structuur” zijn soms 
onduidelijk. Verweving geeft soms weinig garanties voor verandering t.o.v. huidig 
agrarisch gebruik. De uitbreiding van de Zibbeekvallei moet meer uitgesproken 
ecologisch/natuur zijn en minder verwevingsgebied. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

273.  Natuurpunt Vraag om ondubbelzinnig te kiezen voor een versterking van de natuurlijke 
structuren en niet voor verweving voor wat betreft de zone in de kern van Sint-
Martens-Bodegem zonder beslag te leggen op de percelen met professionele 
landbouw. Verweving van functies in valleizones met behoud van 
paardenweiden, schapenweiden, akkers, illegale bouwsels en exploitaties heeft 
geen zin. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

274.  Natuurpunt Het gebied langs de Steenvoordebeek moet doorgetrokken worden van vijvers 
Sint-Anneken tot station Sint-Martens-Bodegem. Dit is reeds een gebied met 
uitgesproken natuurwaarden en natuurlijke waterberging. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 130. Wolfsputten, Smissenbos, Molenberg  

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

275.  Gemeente Dilbeek De corridor Wolfsputten/Thaborberg-Kattenbroek moet strikt gerespecteerd 
worden; de ecologische waarde moet ondersteund worden. 

Hiervoor wordt verwezen naar het eindrapport met het afbakeningsvoorstel voor 
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel waarin de adviezen over deze 
elementen verwerkt zijn. 

276.  Gemeente Dilbeek In de open ruimte aansluitend bij de woonkern Dilbeek moet ruimte zijn voor 
zachte recreatie. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

277.  Gemeente Dilbeek In het advies over het VSGB heeft de gemeente een aantal aanpassingen aan De begrenzing is afgestemd op het eindrapport met het afbakeningsvoorstel voor 
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de begrenzing van het stedelijk gebied gevraagd (CCD Westrand). het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (november 2008). 

278.  Gemeente Dilbeek De keuzes binnen de actie “versterking natuurlijke structuur” zijn soms 
onduidelijk. Verweving geeft soms weinig garanties voor verandering t.o.v. huidig 
agrarisch gebruik. De uitbreiding van de Wolfsputten moet meer uitgesproken 
ecologisch/natuur zijn en minder verwevingsgebied. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

279.  Boerenbond Uitbreiding van VEN is niet gewenst. Er moet duidelijkheid komen voor de 
landbouwpercelen die nu niet herbevestigd zijn. 

280.  Natuurpunt Uitbreiding van het natuurrerservaat in westelijke richting is noodzakelijk voor het 
behoud en de versterking van de biodiversiteit. Vraag om de nodige ruimte te 
voorzien voor actieve natuurontwikkeling. 

De verbinding met Thaborberg via de Elegemvallei (gebied 131) is cruciaal en 
moet de nadruk op de natuurfunctie leggen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 131. Breedveld-Hof te Elegem-Kattebroek-Taborberg-Eikelenberg (VSGB actie 50) 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

281.  Gemeente Dilbeek Over de bestemming ‘Hunderenveld Oost’ is nog veel onduidelijkheid. Het 
perceel is opgenomen in het VSGB en wordt voorzien voor een gemengde 
bestemming (behoud groen/beekvallei aan de ene kant en kantoorfunctie aan de 
andere kant). Dit standpunt blijft behouden. 

282.  Natuurpunt Vraag om het gebied Hunderenveld (nu bestemd als parkgebied) niet op te 
nemen als bedrijventerrein in het VSGB maar als natuurgebied. Het gebied heeft 
belangrijke ecologische waarden en een symboolwaarde als groene verbinding 
tussen de Molenbeekvalleitjes uit Asse en Dilbeek en Brussel. 

Hiervoor wordt verwezen naar het eindrapport met het afbakeningsvoorstel voor 
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel waarin de adviezen over deze 
elementen verwerkt zijn. 

283.  Gemeente Dilbeek Er zijn strijdigheden tussen de afbakening van het VSGB en de Open Ruimte 
(o.a. aan de Eikelenberg). 

In het advies over het VSGB heeft de gemeente een aantal aanpassingen aan 
de begrenzing van het stedelijk gebied gevraagd (grondruil nv Eikelenberg, 
project Michielsheem op de site Kasterlindestraat). 

De begrenzing is afgestemd op het eindrapport met het afbakeningsvoorstel voor 
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (november 2008). 

Gebied 132. Vallei van de Molenbeek-Steenvoortbeek (Ternat) 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

284.  Provincie Vlaams-
Brabant 

De visie op gebied 55.4 Bellebeek en monding Overnellebeek en Keurebeek 
moet voldoende ruimte laten voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen ter 
hoogte van de Asesteenweg in Ternat (tussen Nattestraat , de aanwezige 
bedrijven en de vertakking van de Assesteenweg). Deze zone zal in het 
afbakeningsproces voor het specifiek economisch knooppunt Ternat verder 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke en provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gezien de ligging tussen twee beken en in overstromingsgevoelig gebied is het 
ontwikkelen van de zone t.h.v. ‘Nattestraat’ als bedrijventerrein zeker niet 
evident. 
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onderzocht worden, rekening houdend met de ruimtebehoefte voor waterlopen. 

285.  Gemeente Ternat Ternat krijgt als specifiek economisch knooppunt een rol toebedeeld in de 
logistieke activiteiten en distributie. De afbakening en ontwikkeling moet in 
samenhang met het kleinstedelijk gebied Asse en de activiteitenpool Zellik. 

De provincie stelt een bijkomend regionaal bedrijventerrein voor met een 
oppervlakte van 10 ha en een streefcijfer van 20 ha. De gemeente stelt niet 
zonder meer in te gaan op deze bijkomende vraag, in de zin dat de gemeente 
géén bijkomende grootschalig ruimtebeslag wenst door een grootschalig 
bedrijventerrein gelet op de nu reeds aanwezige verkeersdrukte en –problemen. 

286.  Gemeente Ternat In het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgenomen dat een RUP 
opgemaakt zal worden i.f.v. het zonevreemd in VEN gelegen scoutslokaal. De 
gemeente heeft de intentie om de jeugdvereniging op deze plaats te behouden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

287.  Natuurpunt Het gebied langs de Steenvoordbeek moet uitgebreid worden met het gebied 
waar de Hunselbeek in de Keurebeek komt tot achter de bebouwing aan de 
Assesteenweg, Processiestraat, Meerstraat en Broekstraat. Hier bevindt zich het 
waterbergingsgebied van de Steenvoordebeek en Hunselbeek. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

288.  Natuurpunt Het gebied langs de Steenvoordbeek moet uitgebreid worden met het deel 
Nieuwermolenbeek en Ijzenbeek vanaf E40 richting Asse. Natuurwaarden zijn 
reeds aanwezig in de beekvallei. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

4.8 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 8. Land van Asse en Ternat” 

Gebied 134. Landbouwgebied Bekkerzeel 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

289.  Gemeente Asse 
VELT Groot -Asse 

De gemeente wil de recreatiezone (voetbal Bekkerzeel) schrappen en 
omvormen naar agrarisch gebied en aan de zone Hoogtepunt een recreatieve en 
ecologische valorisatie nastreven (cfr. landinrichtingsvoorstel voor de Maalbeek). 
Deze gebieden mogen niet herbevestigd worden.  

De gemeente kan een initiatief in die zin nemen. De recreatiegebieden maken 
als dusdanig geen deel uit van de herbevestiging. Herbestemmen naar agrarisch 
gebied blijft dus mogelijk. 

De begrenzing van het te herbevestigen agrarisch gebied is aangepast aan de 
begrenzing van het projectgebied landinrichting Maalbeek. 

Gebied 136. Landbouwgebied Asse-ter-Heide-Essene 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

290.  Gemeente Asse De gemeente maakt een RUP op voor het kerkhof Asbeek ter hoogte van 
Elshout. Dit gebied mag niet herbevestigd worden. 

De kern van en rond Asbeek wordt uit de herbevestiging gelaten. 

291.  Gemeente Asse  Er is een tegenstelling met het einddocument bosuitbreiding Kravaal en met de De begrenzing is afgestemd op de begrenzing van de regio Schelde-Dender. De 
zoekzones voor bosuitbreiding (cfr. einddocument studie bosuitbreiding 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

VELT Groot -Asse documenten voor de regio Schelde-Dender. Kravaalbos) zijn bijkomend als actiegebied opgenomen. 

292.  Gemeente Asse Er wordt gevraagd het ingesloten gebied Groenstraat-Heuvelstraat-
Gentsesteenweg niet te herbevestigen omdat dit gebid deel uitmaakt van een 
ruiloperatie voorzien in het GRS. 

Het gebied wordt uit de herbevestiging gelaten. 

Gebied 137. Maalbeek, E40 Zuid, Kasteel van Grootbijgaarden (VSGB acties 41, 43, 44 en 53) 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

293.  Gemeente Asse  
VELT Groot -Asse 

De gemeente vraagt het woonreservegebied te herbestemmen naar agrarisch 
gebied. 

294.  Natuurpunt  
VELT Groot -Asse 

Vraag om een terrein aan de Isidoor Van Beverenstraat ten noorden van de E40 
(Groot-Bijgaarden) niet op te nemen in het VSGB als bedrijvenzone, omdat in dit 
gebied zich een onderdeel van het Molenbeekvalleiproject van Natuurpunt Asse. 

Hiervoor wordt verwezen naar het eindrapport met het afbakeningsvoorstel voor 
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel waarin de adviezen over deze 
elementen verwerkt zijn. 

295.  Boerenbond Het eindrapport VSGB benoemt op kaart 20 het westelijk deel van gebied 137 
als landbouwgebied. Vraag om het westelijk deel te herbevestigen als agrarisch 
gebied. 

De begrenzing van het actiegebied is ruimer dan hetgeen in het eindrapport 
VSGB benoemt is als actie 41 omdat bij de begrenzing hier ook rekening 
gehouden moet worden met de visiegebieden rond de erkende 
natuurreservaten. Er wordt bijkomend afgestemd met de perimeter van het 
landinrichtingsproject Maalbeek (zie ook gebied 134). 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De kaarten m.b.t. de open ruimte uit het eindrapport VSGB zijn voor wat de 
betreft de delen die niet tot het stedelijk gebied en niet tot de onderdelen van het 
openruimtenetwerk behoren slechts een werkhypothese. De opties voor 
landbouw, natuur en bos in het buitengebied worden in de ruimtelijke visie 
Zenne-Dijle-Pajottenland uitgewerkt. 

Gebied 138. Rodenberg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

296.  Boerenbond Het eindrapport VSGB benoemt op kaart 20 hier een groot gebied als 
‘landbouwgebied met bospotenties’. Dit betekent een grote claim voor de nog 
aanwezige landbouw. De schetsen en de beschrijving van de gewenste 
ruimtelijke structuur Zenne-Dijle-Pajottenland zijn in dat opzicht iets gunstiger, 
maar het gevaar is duidelijk niet geweken. 

De kaarten m.b.t. de open ruimte uit het eindrapport VSGB zijn voor wat de 
betreft de delen die niet tot het stedelijk gebied en niet tot de onderdelen van het 
openruimtenetwerk behoren slechts een werkhypothese. De opties voor 
landbouw, natuur en bos in het buitengebied worden in de ruimtelijke visie 
Zenne-Dijle-Pajottenland uitgewerkt. 
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Gebied 139. Nieuwermolen-Vrijthout 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

297.  Gemeente Asse De gemeente stelt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een aantal niet 
aangesneden woonuitbreidingsgebieden/woongebieden te herbestemmen naar 
een openruimtefunctie. 

Het te schrappen woongebied langs de Waalborrebeek wordt toegevoegd aan 
het actiegebied. 

298.  Boerenbond Vraag om alle landbouwpercelen boven de E40, met uitzondering van de 
zonevreemde bossen in omgeving Kasteel Nieuwermolen) te herbevestigen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

299.  Boerenbond Het gebied in de driehoek N285, N9 en E40 is actueel in landbouwgebruik. 
Vraag om meer landbouwpercelen te herbevestigen. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 140. Overnelle-Moretteberg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

300.  Gemeente Asse  De gemeente vraagt de bestaande open agrarische gebieden maximaal te 
behouden en verzet zich tegen de uitbreiding van de industriezone Ternat in dit 
gebied. 

301.  VELT Groot-Asse De open ruimte moet hier beschermd worden. De bestaande industriegebieden 
(Ternat en Morette) moeten met een duidelijke hoge groenzone afgeschermd 
worden. Dit past in het kader van het project Kruisborre van het regionaal 
landschap Groene Corridor. Er mag geen uitbreiding komen van de 
industriezone van Ternat. 

302.  VOKA Halle-Vilvoorde 
POM Vlaams-Brabant 
RESOC Halle-Vilvoorde 

Vraag om ruimte te laten voor bijkomende bedrijventerreinen i.f.v. het 
economisch knooppunt, m.n. zoekzone “Moretteberg Oost en West, 
Morettekasteel”. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke en provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 141. Vallei van de Overnellebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

303.  Gemeente Asse De gemeente stelt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een aantal niet 
aangesneden woonuitbreidingsgebieden/woongebieden te herbestemmen naar 
een openruimtefunctie. 

De te schrappen woonuitbreidingsgebieden langs de Broekebeek worden 
toegevoegd aan het actiegebied. 

304.  Gemeente Asse De gemeente vraagt de agrarische open ruimte maximaal te behouden. Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

305.  Boerenbond Het is onaanvaardbaar dat het actiegebied is uitgebreid zodat t.h.v. de 
bedrijfszetel in de Putbergstraat nu het hof én de omliggende huiskavels in het 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

actiegebied vallen. uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

306.  VELT Groot-Asse Vraag om in dit gebied een evenwicht te zoeken tussen natuur en open ruimte. 
Akkerrandbeheer en beekoeverbescherming moet de natuurwaarde van het 
gebied verhogen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. Aspecten van beheer van akkerranden en 
beekoevers maken in principe geen deel uit van de ruimtelijke ordeningsplannen. 

Gebied 142. Openruimteverbinding N9 Zellik (VSGB actie 56) 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

307.  VELT Groot-Asse De openruimtecorridor tussen Asse-Walfergem en Kobbegem-Zellik moet 
behouden blijven en geaccentueerd worden. Bevriezing van de bebouwing en 
versterking van het aanwezige groen moet hier kunnen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

4.9 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 9. Noordwest Vlaams-Brabant” 

Gebied 144. Landbouwgebied Opwijk-Malderen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

308.  Gemeente Merchtem Indien er een verbod zou komen op glastuinbouw groter dan 3000 m² moet een 
uitzondering gemaakt worden voor glasconstructies voor openbaar nut of 
glasconstructies ten behoeve van onderwijsinstellingen. 

De bestaande regelgeving en voorschriften blijven ongewijzigd in herbevestigde 
agrarische gebieden. 

309.  Boerenbond Vraag om het te herbevestigen agrarisch gebied in westelijke richting uit te 
breiden tot tegen het Buggenhoutbos. 

De Vlaamse Regering nam reeds een beslissing over het operationeel 
uitvoeringsprogramma voor de regio Schelde-Dender. 

310.  Natuurpunt Vraag om de Leirekensroute (toeristisch fietspad) bijkomend op te nemen als 
droge ecologische verbinding. 

Planningsinitiatieven in die zin zijn mogelijk binnen herbevestigde agrarische 
gebieden om basis van de principes van de Omzendbrief RO/2005/01. 

Gebied 145. Landbouwgebied Mollem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

311.  Gemeente Asse De gemeente is gestart met de opmaak van een RUP Zonevreemde recreatie 
voor voetbal Mollem en manege Golden Club. Vraag om deze gebieden niet te 
herbevestigen. 

Planningsinitiatieven i.f.v. zonevreemde recreatie zijn mogelijk binnen 
herbevestigde agrarische gebieden om basis van de principes van de 
Omzendbrief RO/2005/01. 

312.  Gemeente Asse De gemeente verwijst naar de ruilverkaveling waarbij de afweging landbouw-
natuur-bos reeds gemaakt is. De waardevolle landbouwgronden en belangrijke 
vallei gebieden dienen herbevestigd te worden. 

De opties van de ruilverkaveling worden niet in vraag gesteld. 

Enkel de zones waar de opties van de ruilverkaveling niet in overeenstemming 
zijn met de bestemmingen van het gewestplan worden niet in de herbevestiging 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

opgenomen. 

313.  Tuinbouwveiling 
BRAVA 

Vraag om te onderzoeken of in het gebied een glastuinbouwgebied uitgebaat 
kan worden en het concept in die zin aan te passen. 

Binnen de (herbevestigde) gebieden van de agrarische structuur kan de 
inrichting van glastuinbouwzones onderzocht worden. Er zijn thans geen 
concrete voorstellen vanuit de sector in dit gebied gekend. 

314.  VOKA Halle-Vilvoorde Vraag om ruimte te laten voor bijkomende bedrijventerreinen i.f.v. het 
kleinstedelijk gebied Asse, m.n. zoekzone “Mollem Noord”. 

Er is bij de begrenzing van de te herbevestigen agrarische gebieden rekening 
gehouden met de zoekzones die door de provincie Vlaams-Brabant ingebracht 
werden i.f.v. de kleinstedelijke gebieden. De zone “Mollem Noord” is niet door de 
provincie als dusdanig voorgesteld en wordt om die reden weerhouden. 

315.  VELT Groot-Asse De volgens het gewestplan groene valleigebieden moeten maximaal gevrijwaard 
worden teneinde de natuurwaarden van de bestaande natuurgebieden te 
verhogen (Kloosterbeek, Kramaaibeek, Gerstebeek en Velm). 

De bestaande natuurgebieden op gewestplan worden niet in vraag gesteld. 

Gebied 146. Landbouwgebied Kobbegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

316.  Gemeente Asse De gemeente heeft een RUP Dorpskern Bollebeek en RUP Hennekenmolen 
opgemaakt. Vraag om deze gebieden niet te herbevestigen. 

Bestaande goedgekeurde RUP’s worden niet in vraag gesteld. 

317.  Gemeente Asse 
VELT Groot-Asse 

De woonreservegebieden rond Kobbegem moeten omgezet worden naar een 
openruimtebestemming. Vraag om deze gebieden niet te herbevestigen. 

De gemeente kan een initiatief in die zin nemen. De woonreservegebieden 
maken als dusdanig geen deel uit van de herbevestiging. Herbestemmen naar 
agrarisch gebied blijft dus mogelijk. 

318.  VELT Groot-Asse Vraag om het gebied rond de Hammer-Vonderbeek op te nemen als actiegebied. 
De verworvenheden voor natuur uit de ruilverkaveling moeten veilig gesteld 
worden. 

De bestaande natuurgebieden op gewestplan en de opties voor natuur uit de 
afgewerkte ruilverkavelingen worden niet in vraag gesteld. 

Gebied 147. Landbouwgebied Wolfrot-Heierveld 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

319.  Gemeente Asse Vraag om het volledig landgoedpark Wolfrot zoals voorzien in het GRS niet op te 
nemen in de te herbevestigen gebieden. 

Planningsinitiatieven op basis van opties uit gemeentelijke structuurplannen zijn 
mogelijk binnen herbevestigde agrarische gebieden om basis van de principes 
van de Omzendbrief RO/2005/01. 

Gebied 152. Landbouwgebied Merchtem-Wolvertem-Londerzeel 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

320.  Gemeente Meise De gemeente onderzoekt de mogelijke aanleg van een omleidingsweg rond 
Wolvertem-centrum. Mogelijke locaties bevinden zich binnen de ruimte begrensd 
door de Veilinglaan, voetweg 102 achter de Meuzegemstraat, de 
Merchtemsesteenweg en de Driesstraat en vraagt de mogelijke aanleg niet te 

Het gebied ten oosten van de Meuzegemstraat wordt uit de herbevestiging 
gelaten. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

hypothekeren en dit gebied niet te herbevestigen. 

In dit gebied ligt eveneens een zoekzone voor de herlokalisatie van de lokale 
KMO-zone (tussen Meuzegemstraat en Wolvertem-centrum). 

uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 153. Landbouwgebied Londerzeel-Sint-Jozef-Ramsdonk 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

321.  Boerenbond De zone ten zuiden van de Pikstraat en ten westen van de Holle Eikstrat is uit 
het voorstel van de te herbevestigen agrarische gebieden gelaten. Dit zou 
moeten dienen voor de uitbreiding van een recreatiezone bij Londerzeel. Dit is 
een eenzijdig voorstel van de gemeente waarover nog geen akkoord is. Dit moet 
opnieuw herbevestigd worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke en gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in het gebied. 

322.  Natuurpunt Het deel van de vallei van de Molenbeek tussen spoorweg/Drietorens en Ursene 
moet bijkomend opgenomen worden in het actiegebied. 

Het gebied is bijkomend opgenomen in het actiegebied. 

Gebied 154. Landbouwgebied Vinneken 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

323.  Provincie Vlaams-
Brabant 

In het kader van het economisch knooppunt Londerzeel wordt t.h.v. gebied 154 
een op- en afrittencomplex gepland op de A12. 

Een strook van 200 m ten oosten van de A12 is bijkomend opgenomen in het 
actiegebied i.f.v. de verdere uitwerking van dit knooppunt. 

Gebied 155. Landbouwgebied Westrode-Nieuwenrode-Humbeek-Beigem-Sint-Brixius-Rode 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

324.  Gemeente Meise De gemeente vraagt om de zoekzones voor de herlokalisatie van de lokale 
KMO-zone langs de A12 (Vier Eiken en Paardeweide) niet te herbevestigen. 

Het gebied wordt uit de herbevestiging gelaten. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

325.  Gemeente Grimbergen De gemeente stelt een reeks kadastrale percelen voor die een 
bestemmingswijziging naar natuurgebied kunnen krijgen. 

De zijarm van de Gillebeekvallei ten noorden van de Daalstraat-Lintkasteel 
(Beigem) bestaat uit een ecologisch waardevolle dalbodem met kleine 
landschapselementen en bosjes. Er is een akkoord met de natuur- en 
landbouwverenigingen om dit gebied te herbestemmen naar natuurgebied. 

Voor wat betreft de percelen aansluitend bij de kern van Humbeek en de Kleine 
Buisbeek wordt verwezen naar het antwoord in het verslag van de overlegronde 
waarin gesteld is dat dit elementen van lokaal niveau betreft waarvoor de 
gemeente initiatief kan nemen.  

Binnen de herbevestigde agrarische gebieden kan dit op basis van de principes 
van de Omzendbrief RO/2005/01. 

326.  Gemeente Grimbergen Een zone van 5 ha tussen de Oude Baan en de Waardbeekdreef wordt door de 
gemeente als lokaal bedrijventerrein bestemd in het voorontwerp GRS. Hierover 
is een akkoord met de provincie en het Vlaams gewest. De natuurverbindingen 
tussen de kouters ten noorden en ten zuiden van de Wovertemsesteenweg 
blijven verzekerd door de grote open ruimte westwaarts. 

Het gebied tussen de Oude Baan en Waardbeekdreef wordt uit de 
herbevestiging gelaten. 
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Gebied 158. Landbouwgebied Hombeek-Zemst-Eppegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

327.  Stad Mechelen Vraag om ook Heffen en Leest te vermelden in de naam van dit gebied en 
concept 74.5 te vermelden bij de relevante concepten. 

De begrenzing van het gebied is op kaart is voldoende duidelijk. Er is geen 
volledigheid nagestreefd voor wat betreft de vermelding van de kernen of 
toponiemen die voorkomen in het gebied. 

Concept 74.5 (openruimteverbinding over N16 tussen Hertsveld en Heffenveld) 
kan bijkomend vermeld worden. 

Gebied 161. Paddebroeken, Kartelobos-Paardenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

328.  Gemeente Asse Er wordt aandacht gevraagd voor de bestaande leefbare landbouwbedrijven ’t 
Verbrand Hof en de boerderij Van den Meersche die zich in deze zone bevinden. 
De nodige maatregelen dienen genomen te worden voor een maximale 
bescherming om de bedrijven leefbaar te houden. Vraag om de bedrijfszetel op 
te nemen in de te herbevestigen agrarische gebieden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

329.  Boerenbond Vraag om de aanwezige landbouwbedrijfszetels (’t Verbrand Hof en zetel aan de 
Merchtemsebaan) en de huiskavels te herbevestigen als agrarisch gebied en de 
bosuitbreidingspijlen Paardenbos-Kartelobos-Heibos te schrappen. 

330.  VELT Groot-Asse Vraag om een evenwicht te vinden tussen de bestaande landschappelijke 
waarde en de natuurpotenties enerzijds en de leefbaarheid van de bestaande 
landbouw anderzijds. Natuurverbinding tussen de bestaande bossen moet via 
overleg mogelijk zijn. Het actiegebied moet ten zuidoosten van het Kartelobos 
uitgebreid worden met een strook parallel aan het bos i.f.v. eventuele 
bosuitbreiding (speelbos). 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 162. Binnengebied Asse-Mollem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

331.  Gemeente Asse 
VELT Groot-Asse 

Vraag om de bestaande openruimtestructuur maximaal te behouden en met 
uitzondering van het RUP Asphaltco het gebied te herbevestigen. 

Er mag geenszins een verbinding komen tussen de Ring en het industriegebied 
van Mollem. 

332.  Boerenbond De aaneengesloten landbouwpercelen ten oosten van de Mollemseweg en 
Tienbergen ten noorden van Huinegem en het landbouwgebied ten oosten van 
het centrum van Asse moeten in de toekomst hun landbouwfunctie behouden. 
Het was onderdeel van de ruilverkaveling Bollebeek. 

333.  Boerenbond Gebieden waar een ruilverkaveling gepasseerd is, moeten maximaal 
herbevestigd worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke en provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in het gebied. 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

334.  VOKA Halle-Vilvoorde 
POM Vlaams-Brabant 
RESOC Halle-Vilvoorde 

Vraag om ruimte te laten voor bijkomende bedrijventerreinen i.f.v. het 
kleinstedelijk gebied Asse, m.n. zoekzone “Mollem Zuid”. 

Gebied 163. Vallei van de Molenbeek Mollem-Bollebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

335.  Boerenbond Dit gebied is onderdeel van een ruilverkaveling nieuwe stijl en moet herbevestigd 
worden. Milieumaatregelen zijn al gerealiseerd waardoor bijkomend gerammel 
aan de grenzen totaal overbodig is. 

336.  VELT Groot-Asse Het actiegebied moet uitgebreid worden met de valleien van Kloosterbeek, 
Kramaaibeek en Gerstebeek om de natuurwaarden te verstevigen en uit te 
breiden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De opties van de ruilverkaveling Bollebeek worden niet in vraag gesteld. 

Gebied 164. Vallei van de Landbeek Relegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

337.  Boerenbond De westelijke lob van dit gebied tussen Oude Merchtemsebaan en Relegem 
maakte deel uit van de ruilverkaveling en moet bijkomend herbevestigd worden.  

338.  VELT Groot-Asse Vraag om een natuurverbinding mogelijk te maken tussen het bronnegebied van 
de Grote Landbeek (natuurgebied) en het bronnengebied van de Kleine 
Landbeek (groenzone in PIVO-domein). 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Het betreft een visiegebied bij een erkend natuurreservaat dat conform door de 
Vlaamse Regering bepaalde selectie- en afbakeningscriteria niet in aanmerking 
komt voor herbevestiging. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 167. Valleien van de Molenbeken Wolvendaal, Amelgem, Ossel, Oppem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

339.  Boerenbond Gebieden waar een ruilverkaveling gepasseerd is, moeten maximaal 
herbevestigd worden. 

In dit gebied zijn ook de deelconcepten 69.1 en 69.3 relevant. In de omschrijving 
van de actie moet vermeld staan dat het ook de bedoeling is op een aantal 
plaatsen de agrarische bestemming te hernemen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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Gebied 168. Vallei van de Molenbeek Merchtem-Londerzeel 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

340.  Gemeente Merchtem Indien er ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt worden voor de beekvalleien 
moet er gezorgd worden voor natuurverweving en hieraan gekoppelde 
bestemmingsvoorschriften waardoor bestaande landbouwbedrijven en -
activiteiten op akkers en weilanden kunnen blijven bestaan. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

341.  Boerenbond Vraag om in plaats van ‘valleilandschappen’ de term ‘beeklandschappen’ te 
hanteren cfr. structuurplan Londerzeel omdat de waterlopen hoger liggen dan de 
omliggende percelen. Om die reden is er geen afvloeiing van meststoffen of 
sedimenten mogelijk van de akkers en weiden naar de beek. 

342.  Natuurpunt In tegenstelling tot wat sommige landbouwers beweren, komt het oppervlakte 
water (en meststoffen…) wel degelijk grotendeels terecht in de lager gelegen 
beken. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

343.  Boerenbond De begrenzing van dit gebied is veel te ruim genomen. Er bevinden zich 
meerdere landbouwbedrijfszetels met hun huiskavel in het gebied. Het gaat om 
rundveebedrijven met weides en akkerbouw (o.a. aan Kouhagen en Over de 
Beek). Er bevindt zich een serrebedrijf aan de Watermolenstraat.  

Het feit dat het hier om natuurverweving gaat is niet voldoende om het uit de 
herbevestiging te houden. 

Er zijn ongetwijfeld stukken die nog kunnen aansluiten bij de herbevestigde 
gebieden, bv. het gebied ten noordwesten van de Meuzegemse hoek (72.6). 

In de beschrijving moet opgenomen worden dat er nog agrarische 
bestemmingen hernomen zullen worden. 

344.  Natuurpunt Vraag om de valleien van Molenbeek en Molenbeek-Zijp op te nemen onder het 
concept “Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden met ruimte 
voor natuurlijke waterberging”. 

Ter hoogte van de Robbroekstraat (Steenhufel) en Moorhoek is een 
overstromingsgebied gepland. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De zone ten westen van de zoekzones voor bosuitbreiding Meuzegemse 
Hoek/Blakenberg t.h.v. Breestraten kunnen bijkomend herbevestigd worden als 
agrarisch gebied. 

Gebied 169. Kasteel Groenhof, Kruisheide, ‘t Zwaantje 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

345.  Boerenbond De begrenzing van dit gebied is veel te ruim genomen. Er bevinden zich heel wat 
landbouwgronden en bedrijfszetels in het gebied. Vraag om een aantal 
landbouwgebieden te laten aansluiten bij de te herbevestigen gebieden 144 en 
153: o.a. de akkers in het noordoostelijke deel (ten noorden en ten zuiden van 
Zavel/Koevoetmolenstraat), ten noorden en zuiden van Moorhoek… 

346.  Natuurpunt Er zijn geen garanties voor het behoud, bufferen of versterken van 
natuurwaarden in natuurverwevingsgebieden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

Vraag om de omgeving van Kruisheide-’t Zwaantje op te nemen in het VEN. De 
Belangrijkste kernen zijn het Malderse deel van het Lippelobos, het 
natuurreservaat Elsbos (kasteeldomein Groenhoven), het natuurreservaat 
Marselaer (Winterpoel), het gemeentebosje Kruisheide (tussen Lippelobos en ’t 
Zwaantje) en het waterwingebied Koevoet (VMW). 

347.  Boerenbond Niet akkoord met de uitloper van het discussiegebied langs concept 71.7 (vallei 
Molenbeek Zijp te Londerzeel Sint-Jozef). Dit is allemaal landbouw en bijgevolg 
is het niet aanvaardbaar om daar een breedte van 200 m uit de herbevestiging te 
laten. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 170. Vallei van de Molenbeek-Zijp, Leefdaalbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

348.  Gemeente Meise Vraag om het plangebied van de in opmaak zijnde gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen ‘Dienstenzone Veilinglaan’ en ‘Neromhof’ niet op te nemen in 
het actiegebied of minstens rekening te houden met de visie en doelstellingen 
hieromtrent. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

349.  Gemeente Meise De gemeente vraagt aandacht voor de zonevreemde woningen gelegen in de 
actiegebieden en vraagt om geen strengere bepalingen op te nemen dan 
bepaald in het decreet ruimtelijke ordening. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

350.  Boerenbond Niet akkoord met het verwevingsconcept. Een landbouwbedrijf heeft pas 
zekerheid in een puur agrarische bestemming. 

Op grondgebied Londerzeel zit hier een jonge melkveehouder met zijn bedrijf en 
huiskavels in dit actiegebied. Een ander melkveebedrijf bevindt zich iets 
zuidelijker (ten noordoosten van Leefdaalbos). 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 171. Landbouwgebied Berg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

351.  Gemeente Meise De gemeente steunt de mogelijkheid om de ruimte voor bedrijven die verloren 
gaat door de aanleg van de toegangsweg tot het bedrijventerrein Westrode 
lokaal te compenseren in het gebied ten zuiden van Kruiskesbos-
Valkebeekstraat of op te nemen bij het economisch knooppunt Londerzeel. 

352.  Boerenbond Vraag om dit gebied te herbevestigen als agrarisch gebied. Dit is een puur 
akker- en tuinbouwgebied. Bovendien bevindt zich hier een serrebedrijf dat hier 
gekomen is nadat het elders al eens onteigend werd voor industriegebied. 

353.  VOKA Halle-Vilvoorde Vraag om ruimte te laten voor bijkomende bedrijventerreinen i.f.v. economisch 
knooppunt Londerzeel, m.n. zoekzone “Berg”. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied in het kader van het economisch knooppunt. 
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Gebied 172. Kasteel van Houtem, vallei van de Plasbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

354.  Boerenbond Dit actiegebied is te ruim genomen. Alles ten oosten van de Tisselstraat moet 
opnieuw herbevestigd worden (ook op grondgebied Tisselt). Deze delen vormen 
één aaneengesloten landbouwgebied samen met de te herbevestigen gebieden 
van de regio Antwerpse Gordel-Klein-Brabant. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 173. Vallei van de Birrebeek, Velaardbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

355.  Boerenbond Landbouwconcept 68.3 moet toegevoegd worden bij de relevante ruimtelijke 
concepten en de omschrijving moet aangepast worden zodat landbouw die door 
de bosstructuur omsloten wordt een kans krijgt om herbevestigd te worden. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 174. Plantentuin van Meise, Nekkerbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

356.  Gemeente Grimbergen Binnen het parkgebied Nekkerbos op het gewestplan zijn er percelen in 
landbouwgebruik die een agrarische bestemming kunnen krijgen (droge 
leemkouter). 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 175. Vallei van de Maalbeek, Lintbos, domein van Borcht 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

357.  Gemeente Grimbergen De gemeente stelt een reeks kadastrale percelen voor die een 
bestemmingswijziging naar natuurgebied kunnen krijgen. 

De gemeente ondersteunt de optie om een natuurverbinding tussen de 
verschillende onderdelen van de Maalbeekvallei te realiseren en wil ook een 
regularisatie van historische nederzettingen, recreatie met de nodige 
infrastructuur (bv. molens en omgeving) en landbouw. 

De kouter aan de Charleroyhoeve (Lierbaan-Rijkenhoekstraat-Veldkantstraat) is 
bestemd als parkgebied. Het GRS voorziet een strategisch project met 
gemengde functies: park, bewoning voor doelgroepen, parking, trage wegen… 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

358.  Boerenbond De hoek tussen Veldkantstraat en de Humbeeksesteenweg moet aansluiten bij 
het te herbevestigen agrarisch gebied 157. Landbouwconcept 68.3 moet 
vernoemd worden onder relevante ruimtelijke concepten en bij de omschrijving 
van de actie moet “het hernemen van de agrarische bestemming voor de 
aansluitende landbouwgebieden” toegevoegd worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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Gebied 176. Vallei van de Tangebeek, Spaanse Linde 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

359.  Stad Vilvoorde De op 24 april 2008 goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
“Koningslo-Hoogveld-Tangebeek” en “Hortico” zijn niet aangegeven op de 
plannen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen worden niet in vraag gesteld. 

360.  Gemeente Grimbergen Vraag om de zone tussen Ring R0-Hellebeekstraat-Spaanselindenbaan en 
Drijfstraat op te nemen als bos of parkgebied. Hierover is een akkoord tussen 
lokale natuur- en landbouwverenigingen. 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 177. Kattemeuterbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

361.  Gemeente Zemst De gronden in landbouwgebruik in de waterwinningszone ten noorden en ten 
oosten van het Kattemeutersbos moeten hun agrarische bestemmng behouden 
en uit het actiegebied gelaten worden. 

Het als landschappelijk waardevol agrarisch gebied bestemd gebied in het 
waterwinningsgebied ten noordoosten van het Kattemeutersbos kan bijkomend 
opgenomen worden in het te herbevestigen agrarisch gebied omdat de 
zoekzones voor bosuitbreiding eerder ten noordwesten en zuidoosten van het 
bos liggen. 

362.  Boerenbond Vraag om de strook landbouw tussen Haverstraat en Kattemeuterbos bijkomend 
te herbevestigen als agrarisch gebied aansluitend bij gebied 158. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. Het betreft een zoekzone voor bosuitbreiding. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 178. ’s Gravenbos, Bos van Aa, Kolllintenbos, vallei van de Laarbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

363.  Stad Mechelen De stad vraagt om het volledige landbouwgebied Pikkerie bijkomend te 
herbevestigen als agrarisch gebied en niet enkel het deel op grondgebied Zemst. 

Het deel van het agrarisch gebied ten zuiden van de Dukstraat dat buiten het 
visiegebied van het erkend natuurreservaat ligt en buiten de vallei van de 
Laarbeek ligt, kan bijkomend opgenomen worden in het voorstel van de te 
herbevestigen gebieden. 

364.  Gemeente Zemst De gemeente verwijst naar de voorstudie voor RUP08 Westelijk landbouwgebied 
waarin enkele gebieden grenzend aan het Bos van Aa voorgesteld worden als 
agrarisch gebied met natuurverweving.  

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

365.  Gemeente Zemst De gemeente merkt op dat via de laatste gewestplanwijziging in dit gebied 
226,20 ha agrarisch gebied herbestemd werd en dat dit nooit gecompenseerd 
werd. 

Er wordt akte genomen van deze opmerking. De bestemmingswijzigingen van 
landbouw naar natuur zijn conform de uitgangspunten van het RSV waarbij de 
totaliteit van de agrarische bestemmingen moet afnemen en de oppervlakte 
natuurgebied moet stijgen. Compensaties in die context zijn dus niet aan de 
orde. 

366.  Waterwegen en 
Zeekanaal NV 

W&Z is eigenaar van het terrein genaamd Bos van Aa. Er is een structuurvisie 
opgesteld (W&Z, LNE, ANB, firma De Dijcker) in functie van natuurontwikkeling 

Aandachtspunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

en het uitdoven van de huidige economische activiteiten (zandwinning). Een 
planningsinitiatief voor de implementatie van deze visie is noodzakelijk. 

367.  Boerenbond Vraag om de strook landbouw tussen Humbeeksebaan/Machelstraat en de 
straat Bos van Aa bijkomend te herbevestigen als agrarisch gebied aansluitend 
bij gebied 158. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Gebied 179. Vallei van de Kesterbeek Zemst-Bos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

368.  Gemeente Zemst De gemeente vraagt hoe de begrenzing van dit gebied tot stand is gekomen 
aangezien in de voorstudie voor RUP08 Westelijke landbouwgebied het voorstel 
van agrarisch gebied met natuurverweving zicht beperkt tot de grenzen van het 
habitatrichtlijngebied. 

Het vallei- en graslandgebiedje (Kesterbeek + zijloop) is in z’n geheel als één 
ruimtelijke eenheid opgenomen in het actiegebied en aan westelijke zijde 
begrensd op de wegen (Bosstraat/Spiltweg). Dit deel moet in z’n samenhang 
met het habitatrichtlijngebied onderzocht worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

Gebied 180. Wormelaar-Dalemansbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

369.  Boerenbond Vraag om het zuidelijk deel van dit gebied op te nemen bij het te herbevestigen 
agrarisch gebied 158. Landbouwconcept 68.4 moet vermeld worden bij de 
relevante concepten en bij de omschrijving van de actie moet “het hernemen van 
de agrarische bestemming voor de aansluitende landbouwgebieden” toegevoegd 
worden. 

Discussiepunt bij de nadere uitwerking van de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in het gebied. 

De begrenzing van het agrarisch gebied moet op perceelsniveau verder 
onderzocht worden bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 


