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Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 

Diestsepoort 6 bus 81  

3000 LEUVEN 

T 016 66 57 50 

F 016 66 57 55 

www.wegenenverkeer.be 

R0 binnenring Groenendaal verlenging oprit 

Beschrijvende nota 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

DOSSIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE VLAAMSE LIJST;   

1° aanvragen door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot 

autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, met 

uitzondering van :  

a) aanvragen die louter strekken tot het vellen van bomen langs die wegen;  
b) aanvragen die louter betrekking hebben op dienstenzones langs autosnelwegen; 

STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN 

 LOCATIE 1: R0 BINNENRING OPRIT GROENENDAAL 

 VH01 – Wegenis: nieuwbouw of aanleg van autosnelweg 

 VH02 – Slopen: slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies 

 VH03 – Ontbossing: bos 

LOCATIE 2: OVERIJSE (ZONE VOOR BOSCOMPENSATIE) 

 VH04 – Slopen: slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies 

VEGETATIEWIJZIGING 

 LOCATIE 2: OVERIJSE (ZONE VOOR BOSCOMPENSATIE) 

1. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

a. DOEL VAN HET PROJECT 

Het doel van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid ter hoogte van de oprit van de binnenring 
van de R0 in Groenendaal. Op deze oprit bestaat er een verkeersonveilige situatie doordat de invoeglengte erg 
kort is, dit terwijl het doorgaande verkeer uit een tunnel komt en zich nog maar net op gelijke hoogte van het 
invoegende verkeer bevindt. Het gevolg hiervan is dat het invoegende verkeer vaak quasi tot stilstand moet 
komen, om vervolgens in te voegen op de snelweg waar het verkeer 90 km/u rijdt. Om dit te vermijden, 
beoogd dit project om de invoegstrook te verlengen naar de huidige ontwerpnormen van het vademecum 
voor autosnelwegen.  
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b. LOCATIE 1 

Het Projectgebied bevindt zich op de volgende locatie:  

Straat en nummer: Leopold II Laan 

Postnummer en gemeente: 1560 Groenendaal 

 

De locatie wordt in detail weergegeven op de figuren hieronder. De oprit van de binnenring bevindt zich aan 

het Groenendaalcomplex, waar de Duboislaan, Turhulpsesteenweg en Groenendaalsesteenweg aansluiten op 

de R0 rond Brussel. De oprit zelf grenst aan het Zoniënwoud. Vlakbij is ook de Keizer Karel vijver gelegen. Wat 

meer naar het zuiden bevindt zich de koninklijke loge van de oude hippodroom van Groenendaal en nog wat 

verder het ecoduct van Groenendaal.  

 

i. VH01: WEGENIS, NIEUWBOUW OF AANLEG VAN AUTOSNELWEG 

De eerste vergunningsplichtige handeling in dit project is de aanleg van de oprit zelf. De verlenging van de 
oprit betekent bijkomende verharding van de huidige berm langs de snelweg. De invoegstrook zal over de 
gehele breedte verlengd worden over een afstand van 188,80 m, waarna er een puntstuk zal zijn van nog eens 
87 m lang. De detailplannen zijn in het omgevingsloket toegevoegd, ter illustratie hieronder een uittreksel 
hiervan. Om de bijkomende verharding tot het absolute minimum te beperken, wordt het puntstuk deels in 
gras voorzien in plaats van verharding. De verlenging van de oprit bevindt zich deels op een zone die reeds 
verhard is, zodat niet de volledige oppervlakte nieuwe verharding omvat. Waar mogelijk wordt de reeds 
verharde zone die niet meer noodzakelijk is, terug onthard.  
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Er zal ook een hermarkering gebeuren van de wegenis aan het begin van de oprit. Deze bestaat uit twee 
rijstroken, die in de huidige situatie pas bij het invoegen naar één rijstrook herleid worden. Naar capaciteit toe 
zijn deze twee rijstroken niet noodzakelijk en het invoegen verloopt veiliger indien het verkeer zich reeds op 
één rijstrook zou bevinden. Daarom wordt het verkeer sneller naar één rijstrook herleid in het nieuwe 
ontwerp. Hier werd er gekozen om de linkerstrook op de rechterstrook te laten invoegen, aangezien er minder 
verkeer op de linkerstrook verwacht wordt dan op de rechterstrook en daardoor het aantal invoegbewegingen 
zo tot het minimaal noodzakelijke beperkt wordt.  
Daarnaast zal ook over de gehele oprit een afschermende constructie geplaatst worden om conform het 
vademecum vergevingsgezinde wegen te werken. Aan het begin van de oprit is er namelijk een steil dal naar 
het Zoniënwoud toe. Een auto die hier in het huidige ontwerp van de weg gaat, heeft geen kans meer om zich 
te heroriënteren en zal in het dal terecht komen. Verder op de oprit is er een steile helling, die ook 
problematisch kan zijn voor inzittenden bij een aanrijding. Bovendien kan de afschermende betonnen 
constructie als keermuur fungeren voor het talud, waardoor er geen bijkomende kerende constructies 
noodzakelijk zijn en de huidige keermuur gesloopt kan worden, zoals in de sectie hieronder beschreven wordt. 
 

ii. VH02: SLOPEN: SLOPEN VAN NIET VRIJSTAANDE GEBOUWEN OF CONSTRUCTIES 

Zoals hierboven reeds vermeld, is er een keermuur aanwezig in het talud die niet meer noodzakelijk is na het 

uitvoeren van de voorgestelde werken. Dit omdat deze keermuur een oude, overgroeide pechhaven aan de 

oprit vrijwaart. In de nieuwe situatie kan de grond tegen de afschermende constructie aan liggen en zal de 

pechhaven niet bereikbaar zijn, dus het keermuurtje is niet meer noodzakelijk en ook de pechhaven kan 

onthard worden. De keermuur is 1,20 m hoog, 49 m lang en 0,35 m breed.  

iii. VH03: ONTBOSSING: BOS 

Gezien de R0 zich in Groenendaal langs het Zoniënwoud bevindt, is een gedeelte van de berm ingetekend als 

bos. De graszone vlak langs de huidige wegenis hoort hier niet bij. Zo zal er in totaal 104 m² van de berm die 

ingetekend is als bos verdwijnen. In huidige toestand bevinden zich hier voornamelijk struiken. De 

compensatie voor deze ontbossing zal zowel in het projectgebied gebeuren als op een andere locatie. In het 

projectgebied wordt er voornamelijk onthard ter hoogte van de bestaande keermuur. Achteraf worden hier 

inheemse struiken gepland om terug een groene berm te bekomen. Daarnaast zal er ruimschoots 

gecompenseerd worden in Overijse op de oude snelwegparking (locatie 2).  

iv. WERKZONE 

Om de werken te kunnen uitvoeren, is er een werkzone noodzakelijk. Deze omvat zowel de volledige oprit van 

de binnenring als het gedeelte van de rechterrijstrook na de tunnel langs de nieuw in te richten verlengde 

oprit. Van de hinder die met de werken gepaard gaat, wordt gebruik gemaakt om ineens de rechterrijstrook 

van de doorgaande R0 binnenring een nieuwe toplaag te geven, dit om de aanwezige spoorvorming aan te 

pakken.  

c. LOCATIE 2 OVERIJSE (ZONE BOSCOMPENSATIE) 

Het Projectgebied bevindt zich op de volgende locatie:  

 Straat en nummer: E411 (A4) 

 Postnummer en gemeente:  3090 Overijse 

 

De locatie wordt in detail weergegeven op de figuren hieronder. Deze oude snelwegparking bevindt zich langs 

de A4 of E411 in de richting van Wallonië. De parking is reeds afgesloten van de openbare weg door middel 

van vangrails. De oude wegenis is nog aanwezig, waarrond zich gras bevindt en enkele struiken en bomen.  

Aangezien er op locatie 1, namelijk de oprit in Groenendaal, niet voldoende ruimte is om aan boscompensatie 
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te doen, werd deze bijkomende zone geselecteerd na intensief overleg met het agentschap natuur en bos. De 

wegenis zal volledig verwijderd worden en de nodige oppervlakte zal bebost worden. De overige oppervlakte 

zal in het teken van andere infrastructuurwerken gebruikt worden om aan boscompensatie te doen, om zo op 

termijn de volledige zone te bebossen.  

 

i. VH04: SLOPEN: SLOPEN VAN NIET VRIJSTAANDE GEBOUWEN OF CONSTRUCTIES 

Zoals hierboven vermeld, zal deze oude snelwegparking gebruikt worden ter boscompensatie. De 

wegverharding is in huidige toestand nog aanwezig en zal bijgevolg gesloopt moeten worden om de bebossing 

mogelijk te maken. Tijdens dit project zal ineens de gehele verharding van de zuidelijke snelwegparking 

gesloopt worden om ook ruimte te maken voor toekomstige boscompensatie in deze zone.  

d. VEGETATIEWIJZIGING: LOCATIE 2 OVERIJSE (ZONE BOSCOMPENSATIE) 

Zoals reeds werd aangehaald in e. BA VJ03: ontbossing, zal er aan boscompensatie gedaan worden op een 

locatie 2 in Overijse gezien de beperkte vrije ruimte in de projectzone locatie 1.  

In huidige toestand is er nog verharding van de oude snelwegparking aanwezig met daarlangs grasgebied. Op 

het gewestplan (zie figuur hieronder) is de zone ingekleurd als groengebied en deels als bufferzone. Om hier te 

kunnen bebossen, is er bijgevolg een vegetatiewijziging noodzakelijk. De zonering van deze locatie wordt in 

meer detail besproken in sectie 3.  

2. RUIMTELIJKE CONTEXT VAN DE GEPLANDE WERKEN VOOR LOCATIE 1: R0 BINNENRING OPRIT GROENENDAAL 

a. FEITELIJK UITZICHT EN DE TOESTAND VAN DE PLAATS WAAR DE WERKEN OF DE HANDELINGEN 

WORDEN GEPLAND 
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De huidige toestand van de projectzone is de berm van de autonsnelweg van de ring rond Brussel R0 bij het 

op- en afrittencomplex in Groenendaal. Een gedeelte van deze berm is beschermd landschappelijk erfgoed en 

is onderdeel van het Zoniënwoud. Deze berm wordt echter afgeschermd van de rest van het Zoniënwoud door 

middel van een ecoraster.  
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b. ZONERINGSGEGEVENS VAN HET GOED 

i. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG (BPA) OF HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN VAN AANLEG 

(GRUP, PRUP, GEMRUP) 

Op het Groenendaalcomplex, inclusief het begin van de oprit, is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “R0-

Oost te Hoeilaart” van toepassing met als doelstelling transportinfrastructuur, meer specifiek is deze zone 

ingetekend als “gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur”, zie figuren hieronder. Er is geen bijzonder 

plan van aanleg van toepassing.  
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Er is echter wel een aanvraag lopende die betrekking heeft op het projectgebied, namelijk het Gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Ruimtelijke herinrichting knooppunt Groenendaal op de Ring rond Brussel 
(R0)”. Op 8 oktober 2021 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting knooppunt Groenendaal op de Ring rond Brussel (R0)’ 
goedgekeurd. 

Over deze startnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Van 16 november 2021 tot en met 14 januari 
2022 ligt de startnota ter inzage bij: 
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 de gemeenten Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Wezembeek-Oppem en 
Zaventem. 

 het Vlaamse Departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 
1000 Brussel 

Er worden 2 publieke participatiemomenten georganiseerd op: 

 8 december 2021 tussen 19u en 21u30 in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie, Gemeenteplein 39, 
1560 Hoeilaart 

 16 december 2021 tussen 19u en 21u30 in het Cultureel centrum, Wauterbos 3, 1640 Sint-Genesius-
Rode 

Door de geldende Corona-maatregelen is het voor deze publieke participatiemomenten noodzakelijk 
vooraf in te schrijven via het telefoonnummer 02/553.38.00 of via het online formulier. 

Gelijktijdig loopt er een publieke raadpleging over de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor 3 
andere knooppunten op de R0/E411:  
-    Leonard 
-    Jezus-Eik 
-    Vierarmen 

Er wordt voor de 4 knooppunten tevens een digitaal publiek participatiemoment (webinar) georganiseerd 
op dinsdag 14 december 2021 van 19u tot 21.30u. Voor dit digitaal moment is het noodzakelijk om in te 
schrijven via het telefoonnummer 02/553.38.00 of via het online formulier. 

Alle andere informatie over deze 4 raadplegingen vindt u 
op omgeving.vlaanderen.be/GRUPS/knooppuntenR0oost en www.werkenaandering.be.  

Iedereen kan tot en met 14 januari 2022 reacties indienen op de startnota. 

De voorliggende startnota heeft in het projectgebied vier basisdoelstellingen:  

 
1. De selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van functies en 
voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden; daarbij gaat 
absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur.  

2. Het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van wonen en 
werken in de kernen van het buitengebied.  

3. Het concentreren van economische activiteiten op die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande 
economische structuur van Vlaanderen.  

4. Het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de ruimtelijke 
condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en de organisatie van 
vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten worden door openbaar vervoer.  
 

Een onderdeel van de beleidsmatige benadering voor lijninfrastructuur, waar een duurzame mobiliteit 

wordt beoogd, is het vergroten van de verkeersveiligheid (startnota p. 12). Het huidige project kan gunstig 

bijdragen aan deze doelstelling door de reeds aanwezige infrastructuur te optimaliseren met een beperkte 

ruimte-inname en door op die manier de verkeersveiligheid te vergroten.   

 

 

https://forms.office.com/r/VNh4sU8vqB
https://forms.office.com/r/H0X6P9KZr9
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppuntenR0oost
https://www.werkenaandering.be/
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ii. GEWESTPLAN 

De projectzone kan onderverdeeld worden in verschillende zones volgens het gewestplan:  

 Bestaande autosnelweg 

 Bosgebied 

Vlak buiten de projectzone is er ook nog een zone groengebied en een zone voor een bestaande spoorlijn.  

Om de oprit van de snelweg te kunnen verlengen, zou een klein gedeelte van het bosgebied ingenomen 

worden voor autosnelweginfrastructuur.  

 

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 
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Het bosgebied betreft hier het Zoniënwoud, dat eveneens is ingekleurd als VEN-gebied en als beschermd 

landschappelijk erfgoed, zie figuren hieronder.  

 

 

 

iii. WATERLOPEN 
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De waterloop de Ijse is in de nabijheid van het projectgebied. De projectzone ligt echter niet in 

overstromingsgevoelig gebied door het grootte hoogteverschil op deze locatie (9 m volgens de hoogtekaart in 

geopunt).   

 

 

3. RUIMTELIJKE CONTEXT VAN DE GEPLANDE WERKEN VOOR LOCATIE 2: OVERIJSE (ZONE BOSCOMPENSATIE) 

a. FEITELIJK UITZICHT EN DE TOESTAND VAN DE PLAATS WAAR DE WERKEN OF DE HANDELINGEN 

WORDEN GEPLAND 

De oude snelwegparking in Overijse bevindt zich langs de E411 (A4) dichtbij het complex van Maleizen (afrit 3 

Terhulpen/Overijse) in de richting van Wallonië (zuidelijke zijde). Deze snelwegparking is reeds geruime tijd uit 

gebruik en in huidige toestand niet bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer door de doorlopende vangrail.  

Aan de andere kant van de snelweg richting Brussel is er ook een oude snelwegparking, deze is enkel 

afgesloten door een slagboom. De snelwegparking aan de noordelijke zijde van de snelweg maakt geen 

onderdeel uit van deze aanvraag.  
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b. ZONERINGSGEGEVENS VAN HET GOED 

i. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG (BPA) OF HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN VAN AANLEG 

(GRUP, PRUP, GEMRUP) 

Er is in deze zone geen bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan van aanleg van toepassing.  

 

Er is echter wel een aanvraag lopende die betrekking heeft op het projectgebied, namelijk het Gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan “Ruimtelijke herinrichting knooppunt Jezus-Eik op de Ring rond Brussel 

(R0/E411)”. Op 8 oktober 2021 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting knooppunt Jezus-Eik op de Ring rond Brussel (R0)’ 

goedgekeurd.Over deze startnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Van 16 november 2021 tot en met 

14 januari 2022 ligt de startnota ter inzage bij: 

 de gemeenten Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Wezembeek-Oppem en 
Zaventem. 
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 het Vlaamse Departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 
1000 Brussel 

Er wordt een publieke participatiemoment georganiseerd op: 

 2 december 2021 tussen 19u en 21u30 in het Wijkontmoetingscentrum De Rank, 
Hoeilaartsesteenweg 56, 3090 Overijse 

Door de geldende Corona-maatregelen is het voor deze publieke participatiemomenten noodzakelijk 
vooraf in te schrijven via het telefoonnummer 02/553.38.00 of via het online formulier. 

Gelijktijdig loopt er een publieke raadpleging over de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor 3 
andere knooppunten op de R0/E411:  
-    Leonard 
-    Vierarmen 
-    Groenendaal 

Er wordt voor de 4 knooppunten tevens een digitaal publiek participatiemoment (webinar) georganiseerd 
op dinsdag 14 december 2021 van 19u tot 21.30u. Voor dit digitaal moment is het noodzakelijk om in te 
schrijven via het telefoonnummer 02/553.38.00 of via het online formulier. 

Alle andere informatie over deze 4 raadplegingen vindt u 
op omgeving.vlaanderen.be/GRUPS/knooppuntenR0oost en www.werkenaandering.be.  

Iedereen kan tot en met 14 januari 2022 reacties indienen op de startnota.  

De voorliggende startnota heeft in het projectgebied tot doel om een reorganisatie door te voeren van 
het knooppunt Jezus-Eik. Een subplandoelstelling (zoals beschreven op p.18 van de startnota) is het 
herstel, de versterking en de ontsnippering van het groenblauwe netwerk aanpakken. De startnota 
vermeldt het volgende: “Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het realiseren van bosversterking en 
bosverbindingen”. Het huidige project kan gunstig bijdragen aan deze doelstelling door reeds bijkomende 
boszone te creëren.  

ii. GEWESTPLAN 

Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is de zuidelijke snelwegparking gelegen in een bufferzone. 

Verder naar het zuiden bevindt zich agrarisch gebied. Aan de noordelijke zijde van de snelweg bevindt 

zich een groengebied en een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 

https://forms.office.com/r/VNh4sU8vqB
https://forms.office.com/r/H0X6P9KZr9
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppuntenR0oost
https://www.werkenaandering.be/
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Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 

 

 

iii. WATERLOPEN 

In de directe omgeving van het de snelwegparking in Overijse bevinden zich geen waterlopen. Gedeeltes 

van de snelwegparking zijn wel gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, zie kaart hieronder.  
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4. DE OVEREENSTEMMING EN DE VERENIGBAARHEID VAN DE AANVRAAG MET DE WETTELIJKE EN RUIMTELIJKE 

CONTEXT VOOR LOCATIE 1: R0 BINNENRING OPRIT GROENENDAAL 

De aanvraag voorziet in de aanleg van autosnelweginfrastructuur in gebied dat volgens het 
gewestplan is geklasseerd als bosgebied.  
 
Echter wordt er hier gevraagd om een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften betreffende 

de stedenbouwkundige handelingen toe te staan. 

Overeenkomstig artikel 4.4.7, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mag in een vergunning 
voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben, afgeweken worden 
van de stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. Handelingen van algemeen 
belang kunnen een ruimtelijk beperkte impact hebben vanwege hun aard of omvang, of omdat ze 
slechts een wijziging of uitbreiding van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen tot 
gevolg hebben.  
De Vlaamse Regering bepaalt welke handelingen van algemeen belang onder het toepassingsgebied 
van het eerste lid vallen. Ze kan ook de regels bepalen op basis waarvan kan worden beslist dat niet 
door haar opgesomde handelingen toch onder het toepassingsgebied van het eerste lid vallen.  
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, 
artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (verv. BVR 
24/07/2009, art. 1) en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester dd 05/05/2000, 
bepaalt onder andere het toepassingsgebied en de modaliteiten van art. 4.4.7. §2 VCRO.  
In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/2000 en latere wijzigingen tot 
aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, §2, tweede 
lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gesteld  
‘Als handelingen van algemeen belang, zoals bedoeld in artikel 4.1.1, 5°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening worden de werken, handelingen en wijzigingen beschouwd die betrekking 
hebben op:  

 viaducten, 
bruggen, duikers, langsgrachten, tolinfrastructuur en parkings;  
 
8° alle handelingen van algemeen belang, aangewezen in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse 
Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 
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4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; dit heeft ondermeer betrekking op 
werfzones en tijdelijke (grond)stockages met het oog op de uitvoering van de handelingen, vermeld in 
punt 1 tot en met 13 van Artikel 3 van vermeld besluit  
De voorliggende aanvraag heeft betrekking op werken die volgens artikel 2 van het uitvoeringsbesluit 
werken van algemeen belang zijn.  
 
Artikel 3 § 2 van datzelfde besluit definieert de handelingen van algemeen belang die een beperkte 
ruimtelijke impact hebben of als dergelijke handelingen beschouwd kunnen worden. Deze 
vergunningsaanvraag heeft betrekking op volgende werken en handelingen vermeld in artikel 3 § 2 
van vermeld uitvoeringsbesluit:  

 

c) bestaande of geplande openbare verkeerswegen, met inbegrip van het wijzigen en uitbreiden van 
bestaande of geplande op- en afritcomplexen; 

vermeld in punt 1° tot en met 13°.  
 
De handelingen, vermeld in het eerste lid, die niet onder paragraaf 1 vallen, mogen niet worden 
uitgevoerd in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, tenzij die handelingen door de aard, ligging en 
oppervlakte ervan geen significante impact hebben op het ruimtelijk kwetsbare gebied. 
De vergunningsaanvrager die de handelingen, vermeld in het eerste lid, wil uitvoeren, motiveert in 
zijn vergunningsaanvraag waarom die handelingen een ruimtelijk beperkte impact hebben. 
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 en 52 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, beoordeelt concreet of de handelingen de grenzen van het ruimtelijk 
functioneren van het gebied en de omliggende gebieden niet overschrijden, aan de hand van de aard 
en de omvang van het project en het ruimtelijke bereik van de effecten van de handelingen. 
Een combinatie van de handelingen, vermeld in de paragrafen 1 en 2 of in paragraaf 2 alleen, kan ook 
beschouwd worden als een handeling van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact heeft 
als vermeld in artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Motivatie ruimtelijk beperkte impact: 
De ruimtelijke impact van dit project wordt als beperkt ingeschat gezien de beperkte schaal van de 
verlenging van de oprit. Hier zijn verschillende argumenten voor:  

 Alle wijzigingen gebeuren binnen het openbaar domein 
 Om een verlenging van de oprit van 300 m te bekomen, dient slechts 104 m² in het 

Zoniënwoud ingenomen te worden. Dit betreft geen waardevol groen, maar de berm van de 
bestaande autosnelweg. Deze is van de rest van het Zoniënwoud afgeschermd door middel 
van een ecoraster.  

 Daarnaast wordt de ontboste zone ruimschoots gecompenseerd door driemaal zoveel 
oppervlakte te bebossen ter plaatse of op locatie 2 in Overijse. De impact op het Zoniënwoud 
wordt daarom als beperkt beschouwd.  

 

5. DE OVEREENSTEMMING EN DE VERENIGBAARHEID VAN DE AANVRAAG MET DE WETTELIJKE EN RUIMTELIJKE 

CONTEXT VOOR LOCATIE 2: OVERIJSE (ZONE BOSCOMPENSATIE) 

De bebossing kadert binnen de bestemming in het gewestplan. Door de zone die nu verhard is te slopen, 
wordt er bijkomende buffercapaciteit gecreëerd. Ook de graszone erlangs zal meer capaciteit hebben tot 
het bufferen van hemelwater wanneer er bomen en struiken aangeplant zijn.  

 

6. DE INTEGRATIE VAN DE GEPLANDE WERKEN OF DE HANDELINGEN IN DE OMGEVING 

De aftoetsing van de inplanting van het project in de omgeving gebeurd op basis van volgende criteria, 

zoals bepaald in Art. 4.3.1 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:  
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“De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van 

volgende beginselen :  

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de  

- functionele inpasbaarheid,  
- de mobiliteitsimpact,  
- de schaal,  
- het ruimtegebruik en de bouwdichtheid,  
- visueel-vormelijke elementen,  
- cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf,  
-en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, …”  
 

a. LOCATIE 1: R0 BINNENRING OPRIT GROENENDAAL 

 

 Qua functie past de aanpassing van het talud met de huidige functie van de wegenis: doorgaand 

verkeer faciliteren. De berm is gedeeltelijk ingekleurd als bosgebied gezien het grenst aan het 

Zoniënwoud, maar er is echter een afscheiding van het bosgebied met een ecoraster. Daarnaast wordt 

de ingenome ruimte in het bosgebied ruimschoots gecompenseerd door drie maal zoveel oppervlakte 

elders te bebossen. Ook worden er bovenaan de talud (binnen het ecoraster) broedhopen voor het 

vliegend hert aangelegd om de verspreiding van deze bedreigde kever te stimuleren.  

 Dit project zal de mobiliteit op een positieve manier beïnvloeden door de verkeersveiligheid te 

verhogen ter hoogte van de huidige oprit op de binnenring R0. Er wordt geen aanzuigeffect verwacht, 

gezien de oprit reeds aanwezig is en enkel verlengd zal worden naar verkeersveiligheid toe, er is geen 

capaciteitsprobleem in de huidige situatie.  

 De schaal van dit project is beperkt: enkel de oprit wordt verlengd met ongeveer 300 m. In vergelijking 

met de gehele ring rond Brussel, is dat een zeer klein project. 

 De ruimte is deels ingedeeld als bestaande autosnelweg en deels als bosgebied. Deze zone als 

bosgebied is echter beperkt in oppervlakte en valt daarom onder de uitzondering om een aanpassing 

van het ruimtegebruik toe te laten voor het algemene nut.  

 Qua visuele en vormeffecten wordt er in het ontwerp bewust voor gekozen om het groene uitzicht van 

de berm te behouden. Het enige element dat zal worden toegevoegd, is een afschermende constructie 

van 80 cm hoog. Dit is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te garanderen gezien het steile talud. Een 

bijkomend voordeel hiervan, is dat het opbouwen van kerende constructies vermeden kan worden. Er 

wordt ook een reeds aanwezige keermuur gesloopt, waarna er in de vrijgekomen zone terug inheemse 

planten worden aangeplant. Als resultaat hiervan, zal het groene zicht van de berm behouden blijven.  

 Qua cultuurhistorische projecten kan aangehaald worden dat het Zoniënwoud als beschermd erfgoed 

landschap is ingekleurd. Hier werd rekening mee gehouden in het ontwerp door de te verharden zone 

tot het absolute minimum te beperken. Daarnaast wordt gegarandeerd dat het groene zicht op de 

berm behouden blijft door inheemse struiken terug aan te planten na de werkzaamheden.  

 Er wordt na ingebruikname geen significante hinder naar de omgeving toe verwacht. Daarbovenop zal 

de verkeersveiligheid significant toenemen wanneer de lengte van de oprit zal voldoen aan de huidige 

ontwerprichtlijnen.  

 

b. LOCATIE 2: OVERIJSE (ZONE VOOR BOSCOMPENSATIE) 
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 Qua functie past de nieuwe inrichting van de snelwegparking met de bestemming van het gewestplan 
gezien de buffercapaciteit zal toenemen door de bebossing 

 Er is geen impact op de mobiliteit gezien de snelwegparking reeds afgesloten was voor alle verkeer 
door middel van de doorlopende vangrail 

 De bebossing zal een ruimte van 312 m² innemen, dus driemaal de ontboste oppervlakte op locatie 1 

 De ruimte zal gebruikt worden om te bebossen, er is geen bebouwing in deze zone 

 Visueel zal de zone er aantrekkelijker uit zien doordat de bestaande, niet gebruikte verharding 
verwijderd zal worden 

 Er zullen geen wijzigingen gebeuren aan het bodemreliëf en er zijn geen cultuurhistorische aspecten die 
in rekening gebracht dienen te worden  

 Er is geen hinder verwacht gezien het slopen en bebossen volledig buiten het gabarit van de snelweg 
kan gebeuren. De vangrail zal tijdelijk geopend moeten worden om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren. Er zal voldoende signalisatie voorzien worden om de veiligheid in deze zone te garanderen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


