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Agenda 

1. Herzienining van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (hierna: 

GRSP) 

 

Voor de overzichtelijkheid wordt het verslag en de beraadslaging met betrekking tot het 

GRSP in één document opgenomen.  

De vergadering van 25 juni 2020 vat aan om 19u10.  

Ann Lambrechts vat aan met de presentatie. Het betreft een toelichting bij de herziening 

van het GRSP. Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het bestaande GRSP. 

Grote delen van het bestaande GRSP zullen ongewijzigd blijven.  

In 2016 werd er al een herziening voorzien. In 2018 werd het dossier on-hold gezet 

aangezien het toen ook een verkiezingsjaar was. Vanaf 2019 werd er weer van start 

gegaan. Er werd op zoek gegaan naar bebouwbare binnengebieden i.s.m. VITO.  

In 2017 werd er een structureel overleg georganiseerd, dit was globaal gunstig maar er 

waren wel nog vragen met betrekking tot de open en bebouwde structuur. Deze moest 

beter op mekaar worden afgesteld. Er rezen ook vragen met betrekking tot de 

bebouwbare binnengebieden. 

Voor dit laatste werd een objectieve studie gedaan door VITO. Er werd een lijst van 

gebieden en criteria gemaakt en er werd een screening gedaan door middel van een 
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computerprogramma.  De resultaten werden getoetst aan de gewenste bebouwde 

structuur en het GRSP werd aangepast. 

Na de screening bleef er een lijst van 14 sites (zie overzicht) over. Deze werden getoetst 

aan de gewenste bebouwde structuur. Dit leidde tot een selectie van de sites die bij de 

beide naar voorkwamen (sceening en aftoetsing). Sommige sites kwamen er maar aan 

uit na de toetsing aan de gewenste bebouwde structuur. Er zijn ook sites die ten opzichte 

van de reeds gewenste bebouwde structuur er bij gekomen zijn.  

Sommige sites werden niet weerhouden maar zullen deel uitmaken van een strategisch 

project (station Groenendaal, site Desbeck…). 

In de eerste plaats wordt de herziening aan het richtinggevend deel besproken, 

beginnend met de mesostructuur van de gewenste ruimtelijke structuur; 

Er wordt een overzicht van ruimtelijke concepten toegelicht. Zoals het concept “groene 

dooradering vanuit Zoniënwoud” . Het moet echter haalbaar zijn om de openruimte 

structuur en de gewenste bebouwde structuur te realiseren. Er moet daarbij rekening 

gehouden worden met de op de terrein haalbare landschappelijke 

openruimteverbindingen.  Dit concept vervangt het concept “de groene vingers”. 

Ten tweede werd de open ruimte van de gewenste ruimtelijke structuur behandeld; 

3 nieuwe basisdoelstellingen die werden toegevoegd: 

• Versterken van de ecologische waarden in het Zoniënwoud en connectiviteit met 

woonomgeving in Hoeilaart 

• Een blauw-groene Ijsevallei 

• Het herdefiniëren van de verschillende openruimtegebieden 

Er werden ook nieuwe ruimtelijke concepten toegevoegd: 

- Zoniënwoud, het groene hart 

- De Ijsevallei, de groene slagader 

- Realiseren van stapsteenverbindingen en corridors,  

- Gemengde openruimtegebieden als groene ademruimten 

De laatste 10 jaar werd er ondervonden door de gemeente dat het niet eenvoudig was 

om de groene vingers uit te voeren. Zo zijn er barrières van de reeds bestaande 

bebouwing en infrastructuur (bv de kern van Hoeilaart). Het was  niet haalbaar om de 

vingers te realiseren, vandaar de groene stapstenen. Er werd een screening van de 

bestaande openruimte gebieden gedaan, daaruit bleek welke gebieden er het best als 

stapsteen zouden worden gebruikt.  

Vervolgens wordt de gewenste bebouwde structuur behandeld 

Er wordt aangevat met de het deel “wonen”.  

Ook voor wat betreft dit gedeelte, zijn er nieuwe basisdoelstellingen:  

• Bundelen wonen in centrum en stationsomgevingen 

• Gecontroleerd verdichten van het bebouwd perifeer landschap 

• Aansnijden WUG en WRG – selectief 
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• Binnengebieden-potentiële ontwikkelingsgebieden 

• In de kern 

• Langs assen naar station 

• In stationsomgeving Hoeilaart 

• Alternatieve verdichtingsmethodes 

• Nieuwe woonvormen(cohousing, urban villa’s…) 

• Nieuwe verkavelingsvormen 

• Stimuleren van multifunctioneel ruimtegebruik 

• Opsplitsen grote woningen (ook niet-historisch waardevolle woningen 

zouden kunnen worden opgeslplitst). 

  

Uitgangspunten met betrekking tot deze basisdoelstellingen:  

- Het gecontroleerd verdichten van het bebouwd perifeer landschap - aansnijden 

WUG en WRG. Er is steeds grotere nood van aan het aansnijden van de WUG en 

WRG. Er zijn sommigen die niet zullen worden aangesneden maar als open 

ruimte. De reeds vergunde woningen zullen blijven bestaan.   

 

- Doorbreken van woonlinten, dit zou niet leiden tot planschade als er in dialoog 

met de eigenaren zou worden gegaan en er met grondrechten zou worden 

gewerkt.  

 

- Woonparken als overgangszones tussen Zoniënwoud en de woonomgeving 

 

- Versterking woonfunctie op de assen naar de treinstations (Vlaanderveldlaan en 

JB Charlierlaan). De kern en de stations zijn goed op mekaar afgestemd en 

hebben allen goede voorzieningen. De open ruimte structuur en de bebouwde 

structuur moeten goed op mekaar worden afgesteld. Er moet op strategische 

plaatsen worden verdicht, dit wordt ook vanuit Vlaanderen gestuurd.  

Ook voor de bebouwde structuur worden er een aantal ruimtelijke concepten 

geïntroduceerd:  

• Kern en stationsomgeving als strategische verdichtingsruimte 

• Afstemmen van de bebouwderuimtestructuur op de openruimtestructuur 

Ook kan er worden verwezen naar de binnengebieden die potentieel ontwikkeld kunnen 

worden, deze gebieden werden gesceend door VITO (zie supra). 

Er zijn ook acties voorzien voor nieuwe woningen:  

1. Kern van Hoeilaart 

• In bestaande woongebieden – RUP Kern 

• In geselecteerde gebieden aansluitend bij RUP Kern 



 Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart – tel. 02 658 28 71 – omgeving@hoeilaart.be 

 
2. Langsheen de woonassen richting station Groenendaal en Hoeilaart 

• Charlierlaan – Coppensstraat - Vlaanderveldlaan 

• In bestaande woongebieden 

• In geselecteerde gebieden  

3. Stationsomgeving Hoeilaart 

• In bestaande woongebieden 

• In geselecteerde gebieden  

Bij de gewenste verkeerstructuur wordt er wel ook aandacht aan de trage wegen 

geschonken. Deze kunnen een grote meerwaarde hebben in de gemeente. Bij het 

uitwerken van de bebouwde structuur zou er ook telkens naar de trage wegen moeten 

worden gekeken. Bij het uitwerken van de projecten en RUP’s moet dit in aanmerking 

worden genomen.  

Vervolgens worden de strategische gebieden en strategische acties in het 

richtinggevend gedeelte besproken 

Deze strategische gebieden werden gescreend door VITO (zie supra).  

1. Serregebied Molenberg 

- Creëren van een groene as     

- Creëren van een bewonerspark 

2. Stationsomgeving Groenendaal 

- Horizon-project 

- Transitieperiode 

- Toekomst te bepalen opmaak masterplan 

 

3. Stationsomgeving Hoeilaart 

Deze omgeving wordt onderverdeeld in verschillende zones: 

• Zone A: tussen Vlaanderveldlaan en Charles Coppensstraat 

• Zone B: zuidelijk deel tussen Vlaanderveldlaan en Brugstraat 

• Zone C: noordelijk deel tussen Vlaanderveldlaan, Brugstraat en J.B. Michielsstraat 

 

4. KMO-Zone site Desbeck 

- Korte termijn: behoud kmo-bestemming 

- Uitbouw groenstructuur van en langs de Ijse 

- Alternatief: gemeenschapsvoorzieningen? 

- Specifieke aandacht voor veilige ontsluiting (Overijsesteenweg – Marchandstraat) 

 

5. Woonparken tussen de stationsomgevingen 

- Woonpark – Pittoresk 

• Verdichten met maximaal behoud open ruimte 

• Standstill bebouwde ruimte 

• Toepassing opsplitsing grote woningen 

- Woonpark Brugstraat – Acacialaan 

• Gelet op ligging in natuurgebied geen verdere verdichting 

• Behoud bestaande woonfunctie  
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• Versterking natuurlijke structuur 

 

Acties met betrekking tot de bebouwde structuur: 

  

- Gefaseerde woonprogrammatie 

• aansnijden van onbebouwde percelen in woongebied 

• gedeeltelijk aansnijden van woonuitbreidingsgebied Sloesveld voor betaalbare 

huisvesting.  

 

- Toenemende ‘appartementering ‘ tegengaan  

• Vervanging van bestaande woningen door appartementen binnen de kern 

reguleren 

 

- Verhogen van de woondifferentiatie  

• Inzetten op nieuwe woon-en verkavelingsvormen 

 

- Verdringing van inwoners van Hoeilaart 

• Inzetten op betaalbare huisvesting 

 

- Behoud van waardevolle grootschalige panden 

• Eigenaars aanmoedigen tot instandhouding en zo nodig klasseren 

 

- Gecontroleerd verdichten van het bebouwd perifeer landschap 

 

- Doorbreken van de woonlinten 

 

Vervolgens worden de bindende bepalingen besproken  

Er wordt bij aanvang van dit deel het volgende verduidelijkt: een gemeente kan alles 

realiseren wat in het richtinggevend gedeelte realiseren 

Wat in de bindende bepalingen, hier moet op ingezet worden 

De volgende acties maken deel uit van de bindende bepalingen: 

Openruimtestructuur 

1. Opmaak van één of meerdere RUP’s in functie van het behouden, versterken en 

herdefiniëren van de openruimtegebieden 

2. Serregebied Molenberg: openruimtebestemming voor binnengebied met 

garanties voor de bestaande woningen 

bebouwde structuur 

3. De opmaak van één of meerdere RUP’s in functie van het gecontroleerd 

verdichten van het bebouwd perifeer landschap. 

4. De opmaak van één of meerdere RUP’s in functie van het doorbreken van 

woonlinten. 

5. Uitbreiding van het RUP ‘Opsplitsen grote woningen’ buiten de kern 

Verkeersstructuur 
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6. De gemeente zal werk maken van een netwerk van trage wegen doorheen de 

verschillende binnengebieden van de gemeente met het beleidsplan trage wegen 

als leidraad. Waar mogelijk worden deze vastgelegd in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

7. Het centrum van Hoeilaart wordt uitgebouwd als een verblijfsgebied op maat 

van voetganger en fietsers. 

Strategisch project 

9. De opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving Groenendaal. 

Er volgt hierop een vragenronde:   

1. Er zijn verschillende pijlen die de gemeentegrenzen die de gemeentegrenzen 

overschrijden, werd dit afgetoetst?  

Een deel komt uit hogere plannen, op plenaire vergadering wordt het afgetoetst en een 

deel komt uit het huidige GRSP. Gemeente Hoeilaart zit ook in horizon +, waar ook de 

buurgemeentes inzitten.  

2. In het beleidsplan 20-25 stond dat er niet deel zal worden genomen met Horizon 

+? 

Dit gaat  toch gebeuren 

3. Wordt er ook in het kader van horizon + een intergemeentelijk beleidsplan 

gemaakt?  

Dit is nog niet concreet en er moet verder gegaan worden met de update van het GRS, 

vandaar dat er niet gewacht is op het intergemeentelijk beleidsplan.  

4. Er wordt niets of zeer weinig vermeld over Horizon + en de Ring?  

Zit er niet in want dat zit in de werkvennootschap. Als er daar evoluties zijn, zullen er 

rups komen, maar zal gewestelijk zijn.  

5. Waarom is er voor de groene vingers een bocht van 90° gemaakt? De stapstenen 

lijken de groene vingers te willen afschaffen?   

In de startnota, werd er al vastgesteld dat er problemen met de groene vingers. De 

fysieke barrières zijn logische barrières maar maken het wel onmogelijk om de groene 

vingers te maken. Deze oplossing werd ook besproken met N&B.  

6. Waarom werd er dan geen RUP per groene vinger gemaakt?  

Door de barrières, er zouden dan zeer veel onteigeningen moeten zijn gedaan.  

7. Het is niet duidelijk dat de stapstenen een goed houvast om tot de gewenste 

dooradering te komen zouden zijn.   

Dit zou een effectiever resultaat kunnen bieden en concreter zijn dan een groene 

vinger.  

8. De stapstenen zouden niet in een globaal RUP zitten maar steen per steen?  

Het doorbreken van woonlinten zou in een RUP kunnen worden behandeld. Anders kan er 

steen per steen worden gekeken.  
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9. Barrières zijn niet enkel gebouwd maar kunnen ook natuurlijk zijn. Spijtig dat er 

geen rekening met de taluds, zoals beschreven in het GNOP wordt gehouden. 

Deze vormen een natuurlijke verbinding van de plateaus naar de Ijse. In de talud 

is het ook niet makkelijk om te bouwen. Een andere natuurlijke barrière is de 

begroeiing; in de gladiolenlaan er staan daar veel bomen die zouden sneuvelen 

voor verdichting. Er moet ook met de groene barrières rekening worden gehouden 

bij het bepalen van de bebouwde structuur.  

Het gaat om een beleidsplan en niet om een concreet verdichtingsplan. Er zal nog 

concrete uitvoering moeten komen. Het is niet de bedoeling om de hellingen en de 

natuurlijke verbindingen naar de Ijse vol te bouwen.  

De groene vingers zijn niet van tafel geveegd, er is gezocht naar een evenwicht en 

verweving tussen de bebouwde en open structuur, rekening houdend met de groene 

vingers.  

Het gaat om het verdichten rond de stationsomgeving, maar moet verder evolueren. 

Van boven aan Kelleveld naar beneden, zal er bv nooit kunnen worden gebouwd en 

zal een groene vinger blijven.  

10. Waar is de verwevenheid van de open ruimte en bebouwde structuur? Hoe juist 

op mekaar afstemmen? Blijkt er niet echt uit de tekst.  

Wel zo, het is de bedoeling om de structuren uit te werken, dit zal nog verdere 

uitwerking moeten krijgen.  

11. Pag 68 staat een rode cirkel met zone A en B?  

Dit vergt meer onderzoek. De rode cirkel is de bestaande parkeerzone. Het staat 

misschien niet zo duidelijk erbij en zal moeten worden aangepast.   

12. Is er gekeken naar de bereikbaarheid van en naar de  mogelijk te verdichten 

zones te voet en per fiets?  

De zones werden naar voor geschoven omwille van hun locatie bij de stations. De wegen 

naar deze zones gaan inderdaad steil omhoog.  

13. Is er ook een onderzoek gedaan naar woongelegenheden die er al zij? Afhankelijk 

van de vraag zou er een gefaseerde aanpak kunnen worden gedaan naargelang 

de woonbehoefte? Zou het aanbod niet te groot zijn?  

Er wordt rekening gehouden met de woonbehoefte van 2014 en het woonplan van 2018.  

De effectieve woonbehoefte is zeer hoog. Er zijn zeer vaak projectonwikkelaars die met 

plannen komen die niet noodzakelijk verdichten waar het wenselijk is. Op deze manier 

kan er worden aangeven waar er verdicht kan worden. In zekere mate zal er gefaseerd 

zal er gefaseerd gewerkt worden. De kern zal eerst worden behandeld. Hoeilaart moet 

eerst en vooral instaan van eigen woonbehoefte. Een heel deel van de gebieden kunnen 

maar ontwikkeld worden als er infrastructuur is, dit kan vaak maar op initiatief van de 

gemeente worden aangelegd. Zo houdt de gemeente het aanbod in de hand.  

14. Er zullen bestemmingen moeten wijzigen voor de 41 openruimte gebieden. Zal er 

voor ieder gebied een RUP worden gemaakt? Kan dit in één RUP of niet?  

In de eerste plaats RUP doorbreken van woonlinten en RUP herbestemming van de 

woonuitbreidingsgebieden. Daarna eventueel RUP openruimtegebieden die een 
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openruimtebescherming geven. Deze gebieden zijn eigenlijk al beschermd en dus niet 

prioritair.  

15. Maar er zijn agrarische stukken grond die niet als open ruimte gebied aangemerkt 

zijn en dus niet beschermd zijn.  

De landbouwsector heeft plichten maar ook rechten.  

16. Opsplitsen van grote woningen in pittoresk? Is er een nood hiervoor? Kunnen er 

dan meergezinswoningen in pittoresk? Kan er dan niet beter naar de hele 

gemeente gekeken worden? Gaat het dan om historische woningen? 

Het is niet de bedoeling om nieuwe meergezinswoningen in pittoresk te zetten. Het gaat 

om het mogelijk maken om makkelijker op te splitsen. Ligt ook vlak bij station.  

Als er op openruimte kan worden ingezet, moet er ook naar alternatieve woonvormen 

gekeken; er zal een minimum oppervlakte, waterhuishouding, eigen terrein parkeren 

worden opgelegd. Dit kan ook gekoppeld worden aan duurzaamheid.  

17. Kan het misschien ook voor nieuwe woningen die in een opgesplitste vorm worden 

gebouwd?  

Het gaat in se over het beperken van de footprint. Dus moet bekeken worden bij de 

opmaak van het RUP of het mogelijk zou zijn of niet.  

18. Wat is het probleem met het bestaande RUP? Te strenge voorwaarden?  

 

Het is de bedoeling om het bestaande RUP aan te passen. Er zal dus geen nieuw rup 

komen. Er zal worden bekeken hoe de voorwaarden al dan niet  zullen moeten worden 

aangepast.  

19. Over het ontwikkelen van de stationsomgeving Groenendaal: gaat dit geen 

tweede kern worden die een hele mobiliteitsstroom op gang zou brengen op 

afstand van de kern.  

Het is niet de bedoeling om een tweede kern te maken maar er moet wel iets mee 

gedaan worden. Het moet een meerwaarde zijn zonder een nieuwe kern te worden. 

20. Pag. 29 “poortfunctie dmv groene parkings? De parkings moeten toch  

ondergeschikt zijn aan de poortfunctie? 

Gaat om geen verharde parkings. Komt al uit de vorige GRSP en Horizon. De nmbs gaat 

ook nieuwe parking aanleggen. Zal worden geherformuleerd.  

21. Er wordt niet echt werken rond de ring en het vervoerregio gesproken in het 

GRSP?  

Verkeer en mobiliteit wordt in de herziening niet besproken. Er zal aandacht hiervoor 

uitgaan in het masterplan voor Groenendaal.  

22. Praktisch voor leesbaarheid, zal alles worden samengevoegd?  

 

Er zal een gecoördineerde versie worden gemaakt. Niet de bedoeling dat de stukken die  

niet herzien worden ter discussie zouden worden gesteld.  



 Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart – tel. 02 658 28 71 – omgeving@hoeilaart.be 

 
23. Bomen geveld in pittoresk. Als er zo wordt verder gedaan zijn er geen boom meer 

over. Als er verkaveld wordt is er een administratieve ontbossing maar er zou ook 

telkens een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Ook wordt er 

vaak meer gekapt dan mag.  

Er wordt nu duidelijk gesteld in de omgevingsvergunning dat een ontbossing geen 

kapvergunning is en er zal ook worden meer op toegezien.  

24. Waarom werd de verkeersstructuur niet onderzocht?  

Stond niet in het bestek en daarom niet meer onderzocht.  

25. In Sloesveld zijn de sociale kavels weggevallen.? Dit is omdat het bindend sociaal 

objectief gehaald voor Wonen Vlaanderen. Het objectief is nu gehaald, maar moet 

er dan geen rekening gehouden worden met de toekomstnood? 

Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn vrij om gronden te kopen en de sociale 

woningen te realiseren. Dit kan nog steeds. Er wordt geen verplichting in de rups 

opgenomen dat er verplicht sociale woningen te realiseren. Het zou ook geen oplossing 

zijn om jongeren hier te houden vandaar een mogelijk project rond art. 4.4.7 VCRO.  

De vergadering eindigt om 22u50.  

Advies 

Argumentatie 

1. Open ruimtestructuur: Van groene vingers naar groene stapstenen 

 

• Het principe van de groene vingers wordt vervangen door een groene dooradering 

en het gebruik van ‘stapstenen’. Dit idee van de stapstenen zou kunnen werken, 

maar enkel indien men zeker is van de uitvoering. Er zijn weinig dwingende 

bepalingen rond de realisatie van deze stapstenen. Er is nood aan een document 

dat duidelijkheid en houvast geeft. 

• Het lijkt dat sommige groene vingers volledig afgeschaft worden omdat de groene 

continuïteit moeilijk gerealiseerd kan worden op het terrein. Echter, het groene 

karakter van deze open ruimtestructuur moet gevrijwaard worden en dit kan oa. 

met de groene stapstenen. De plannen en formulering zijn niet genuanceerd en 

duidelijk genoeg. Deze opmerkingen hebben vooral betrekking op het gebied 5N 

(op de kaart 5.1 Openruimtegebieden in detail op pag 2/18, Gladiolenlaan). Deze 

locatie is niet goed bereikbaar te voet of per fiets vanuit de dorpskern door de sterk 

te overwinnen helling, tenzij per trein (men gaat echter geen boodschappen doen 

per trein). De argumentatie dat er een busverbinding moet komen (wat zeer 

onwaarschijnliijk lijkt binnen het decreet basismobiliteit), noch het argument dat er 

elektrische fietsen moeten worden gebruikt (wat niet afdwingbaar is bij bewoners 

en onwenselijk is gelet op de investeringskost voor de particulier), zijn niet valabel.   

Hier moet het groene karakter van deze zone / de open 

ruimtestructuur  gevrijwaard blijven.  

• Het is niet duidelijk hoe de groene dooradering, in stapstenen of in vingers, juridisch 

afdwingbaar zouden zijn. Het is een kwestie van semantiek en symboliek, op de 

kaart zijn de vingers losse stukjes geworden. Er kan eventueel een tussenstap zijn 

met de huidige vingers als tijdelijke onderlegger te behouden naar een RUP, waar 

er een G/T index zou worden opgelegd. De stukken die groen zijn moeten groen 
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blijven. Dit zou ook moeten worden vastgesteld. Een vinger lijkt meer een visie 

weer te geven, een stapsteen lijkt meer een consolidatie van de huidige groene 

structuur.  

• Door de vingers in 41 delen op te splitsen, gaat er onvoldoende houvast zijn. Het 

lijkt dat de stapstenen aan globale visie en toekomstvisie ontbeert. Er lijken ook 

geen nieuwe stapstenen te zijn aangeduid. Er wordt niet naar de gemeentelijke 

boomgaard of Bemdekensveld verwezen, hetgeen moet aangepast worden. Het is 

niet omdat de ‘vinger’ in deze herziening van het GRS niet meer opgetekend is, dat 

er geen verbinding zou moeten zijn van de stapstenen. Nu lijken het losse arbitrair 

gekozen stukjes. De verbinding van de stapstenen verdient verdere uitwerking en 

concretisering. 

• In het GNOP werd er een wetenschappelijke analyse gedaan. De vingers waren 

vooral geënt op de Ijse, maar de indruk is dat de stapstenen uit het buikgevoel 

gekozen zijn. De barrières zijn niet enkel de bebouwde voor open ruimte maar er 

zijn ook natuurlijke barrières voor de bebouwde structuur. Daarnaast wordt er ook 

geen rekening gehouden met de historische groenzones: bijvoorbeeld de zone aan 

de Gladiolenlaan (zone 5N op de kaart 5.1 Openruimtegebieden in detail op pag 

2/18). Op de Ferraris kaart is reeds te zien dat dit een groen/bebost gebied is. Er 

is geen rekening gehouden met de historiek bij het bepalen van het doorbreken van 

de groene vingers. Een tweede voorbeeld is de groene vinger Kelleveld. Deze ligt 

geïsoleerd van de groen-blauwe as de Ijse. Daarom acht de GECORO het belangrijk 

dat het groene WUG Sloesveld de verbinding vormt tussen beide. Bijgevolg is het 

noodzakelijk om het groene karakter van dit gebied te behouden. 

• De analyse van de 41 gebieden lijkt gedaan op basis van “buikgevoel”. Wat is de 

wetenschappelijk ecologische waarde van al deze gebieden? 

• De groene gebieden moeten open blijven voor fauna en flora maar moeten ook zo 

maximaal mogelijk toegankelijk zijn voor het publiek. 

• De vrees bestaat dat de herleiding van de groene vingers naar stapstenen zal 

uitmonden in een minieme groene dooradering. De robuuste groene en open 

ruimtes dienen behouden te blijven. Daarnaast moet er ook rekening worden 

gehouden dat groene zones door de onderverdeling ervan in stapstenen niet 

geïsoleerd raken.  

• Rond de uitbouw van de IJsevallei tot centrale as binnen Hoeilaart wordt in het 

richtinggevend deel voorgesteld om de IJse meer ruimte te geven en haar functie 

van ecologische natuurverbinding te versterken. Er kan nagegaan worden of 

hermeandering op sommige plaatsen mogelijk is en waar de oeverstructuur kan 

worden hersteld. Omdat er in de eerstvolgende jaren opportuniteiten zullen 

ontstaan, is het aangewezen om een masterplan op te stellen die de problematiek 

van de IJse op het grondgebied van Hoeilaart in zijn geheel kan behandelen. Het 

gemeentebestuur zou de intentie hebben om de IJse te verleggen in een 

afzonderlijke bedding naast de grote vijver in het Gemeentepark teneinde deze te 

ontkoppelen van de IJse. Hier kan een nieuwe oeverstructuur ontstaan met een 

meandering. Een tweede gebied waar men de IJse zou kunnen laten meanderen, is 

in het gebied tussen de Koldamstraat en het Sportcomplex & jeugdcentrum. In het 

inplantingsplan van het complex is deze zone aangeduid als educatief speelterrein. 

Dit is ideaal te combineren met een meanderende IJse. Deze werken zouden 

eveneens kaderen in het beleid van de Vlaamse Gemeenschap om Vlaanderen voor 
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te bereiden op de droogte van morgen, met investeringen in o.a. in extra natte 

natuur, in hermeandering van waterlopen, enz.   

 

2. Bebouwde ruimtestructuur: Verdichting 

 

• Het versterken van het centrum en de stationsomgevingen is positief, maar de 

keuze van de locaties voor verdichting is soms niet helemaal duidelijk. 

• Bij verdichting aan de stationsomgeving moet er ook rekening gehouden worden 

met de bereikbaarheid van voorzieningen. Zo zijn er bedenkingen bij gebieden 7a 

en 7b (Gladiolenlaan) (p49) door het gebrek aan de nabijheid van voorzieningen, 

zoals winkels. Deze plek is niet goed bereikbaar, tenzij per trein. (Men gaat niet 

naar de winkel met de trein). Deze zone ligt nog ver van de kern. Indien toch 

bebouwing zou toegestaan worden in deze zone, is regelgeving qua evenwicht 

tussen eventuele bebouwde en open ruimte hier nodig. Hier zouden nieuwe 

duurzame en innovatieve woonvormen gestimuleerd kunnen worden, om het 

duurzame en groene karakter van ‘de stapsteen’ te vrijwaren. 

• Er dient een grondigere visie uitgewerkt te worden rond verdichting en bebouwde 

omgeving, bijvoorbeeld in een woonzoneringsplan:  

• welk woonaanbod is werkelijk nodig en hoe verhoudt de woonvorm zich per 

doelgroep? Het is moeilijk tot onmogelijk om uitspraken te doen over 

verdichtingsmogelijkheden zonder deze gegevens te kennen.  

• Wat is de beschikbare onbebouwde ruimte in de kern? Hoeveel van de 

woonbehoefte kan hier opgevangen worden? 

• Welke woonvormen moeten worden gestimuleerd (vb kleine 

eengezinswoningen, toegankelijke appartementen, …) en welke moeten 

worden geweerd (bv. grote eengezinswoningen)? 

• Op welke plek moeten deze woonvormen komen? 

• De verdichting dient gefaseerd te gebeuren. De verdichting van de kern dient eerst 

te gebeuren, rekening houdend met de woonbehoefte. Er zijn trouwens ook nog 

projectgebieden in de kern die nog ontwikkeld moeten worden. Het vastleggen van 

de open ruimtestructuur en kern+ en doorbreken van woonlinten zou eerst moeten 

worden aangepakt. Er moet ook worden gekeken naar de toekomst, misschien gaat 

er binnen 10 jaar een andere mobiliteit komen. Er kan daar best al worden op 

ingespeeld bij het maken van de RUP’s.  

• Er moet worden ingezet op gemengd gebruik van de ruimte (wonen en werken) / 

differentiatie. 

• Nieuwe woonvormen moeten worden aangemoedigd. Maar de voorbeelden die 

werden aangehaald zijn zeer vaag en zijn vaak zonder juridisch kader (bv. 

cohousing). Deze zouden best niet in een beleidsdocument opgenomen worden.  

• Verdichten van pittoresk: in de conceptnota van Vlaams-Brabant staat duidelijk dat 

woonparken niet verdicht kunnen worden wanneer het woonpark niet goed gelegen 

is. Het woonpark is niet voldoende uitgerust met de nodige voorzieningen. Het 

opsplitsen van woningen zou juist over heel de gemeente moeten kunnen 
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(Misschien zou juist pittoresk uitgesloten worden). Daarnaast is er het bestaande 

RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern. Een studie naar de woonbehoefte 

(al dan niet in een woonzoneringsplan) zou kunnen uitwijzen of er een behoefte is 

naar woningen op bepaalde locaties. Indien deze locaties zouden samenvallen met 

een aanwezigheid van grote woningen, zou er kunnen worden gekeken of het 

versoepelen van de voorwaarden van het RUP niet al een oplossing zouden kunnen 

bieden. Daarbij zou ook moeten worden onderzocht of de huidige 

verkavelingsmogelijkheden in het woonpark niet tot gevolg hebben dat indien  grote 

woningen niet zouden kunnen worden opgesplitst, deze zouden worden afgebroken 

en hun percelen verkaveld, wat vaak met de nodige kaalkap van deze percelen 

gepaard gaat.   

• De nood aan sociale kavels werd uit het GRSP gehaald omdat het SBO (sociaal 

bindend objectief) werd gehaald, dus geen plannen om dit op te leggen in nieuwe 

projecten in deze legislatuur. Is het niet belangrijker om te identificeren of er een 

nood bestaat en of die verder ingevuld moet worden?  

• De ideeën rond Groenendaal zouden verduidelijkt moeten worden (en 

compatibiliteit / integratie met GRS mag geduid worden). Hoewel er nog niets 

concreets is,  zouden de ankerpunten toch al verduidelijkt moeten worden. Er wordt 

enkel vermeld dat er een masterplan zal worden opgemaakt. Er zou moeten worden 

verduidelijkt of er een grote of kleine ontwikkeling in het masterplan zou komen. 

Er wordt ook niets vermeld over de bomentoppenwandeling, die waarschijnlijk ook 

in het masterplan komen. Hoeilaart is niet de enige stakeholder in de ontwikkeling 

in en rond Groenendaal. Het GRSP zou ook al moeten inspelen op de ontwikkeling 

van Groenendaal die door andere stakeholders zal worden bepaald. 

3. Prioritaire Rup’s, bijkomende opmerkingen en belangrijke tekortkomingen  

 

• De opmaak van prioritaire rups (open ruimte, Kern+, woonlinten) zou in het 

bindend gedeelte moeten worden opgenomen. Het verdient de aanbeveling eerst 

een  woonzoneringsplan op te stellen ter voorbereiding van de prioritaire RUP’s. 

Dit gaat sneller dan de opmaak van een RUP maar heeft niet de juridische kracht 

van een RUP. Een woonzonderingsplan is wel een “beleidsmatige gewenste 

ontwikkeling” die in bepaalde mate bindend is en waarmee rekening moet worden 

gehouden bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.  

• Er is nood aan de aanpassing van sommige (verkavelings)voorschriften (bv. 

parkeernorm in RUP kern aanpassen ten voordele van andere 

mobiliteitsoplossingen, of voorschriften landelijk woongebied vanuit APA).  

• De bespreking van de (voorname) mobiliteit ontbreekt in het hele document, 

ondanks dat het wel degelijk in de opdracht zat. Kernversterking/verdichting kan 

niet los gezien worden van mobiliteit. De opname van mobiliteit in het GRSP zou 

ook voor de gemeente een draagvlak kunnen creëren. Er zijn veel linken met 

mobiliteit die er in zouden moeten worden opgenomen: Horizon +, de Ring, de 

beslissingen die door de vervoerregio genomen werden, het  RS Vlaanderen (waarin 

er melding gemaakt wordt over Ring zuid, het beperken van op- en afritten, 

secundaire wegen)…. Er dient daarnaast ook meer aandacht te worden besteed aan 

de fietsassen.  

• Er kan nog algemeen gesteld worden dat er een aantal thema’s die opgenomen 

werden in het bestek voor de herziening van het GRSP onvoldoende of niet zijn 

behandeld (ontwikkelingsmogelijkheden rond de Desbeck-site, onderzoek naar de 

locatie voor kleuteronderwijs, …).  
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• Een volgende opmerking die van toepassing is op het volledige document is dat de 

verschillende thematieken vaak slechts vanuit één kaartperspectief worden 

benaderd. Het over mekaar leggen van de kaarten (APA, GNOP…). is niet gebeurd. 

De onderliggende structuur moet beter worden verduidelijkt.   

• Tenslotte kan er worden gewezen op het feit dat de voorzieningen voor de 

bijkomende bevolking zou moeten (kunnen) volgen. Het voorzien van bijkomende 

woongebieden moet ook in verhouding zijn met de bestaande of de toekomstige 

voorzieningsmogelijkheden. Zo wordt in het voorliggend document de site aan de 

J.B Charlierlaan (gebied 6 p.49 en p. 3/8) aangeduid als verdichtingslocatie, maar 

kan eventueel ook dienen als (reservegebied voor) gemeenschapsvoorzieningen. 

 

Advies 

1. Advies met betrekking tot de open ruimtestructuur 

De GECORO erkent dat het concept van de groene vingers (GRSP 2012) moeilijk 

uitvoerbaar is in de praktijk omwille van de bestaande ruimtestructuur en dat ze op die 

manier ook weinig houvast bieden aan de leidend ambtenaar. De GECORO is bezorgd over 

de juridische verankering van deze stapstenen. Er heerst de vrees dat de stapstenen 

onvoldoende juridisch verankerd zullen kunnen worden. Er zijn weinig dwingende 

bepalingen rond de realisatie van deze stapstenen. Er is nood aan een document dat 

duidelijkheid en houvast geeft. 

Groene vingers werden in deze herziening afgeschaft, omdat ze op het terrein niet altijd 

realiseerbaar zijn. Echter, de GECORO meent dat deze groene vingers als visie behouden 

moeten blijven en het groene karakter van deze gebieden dient gevrijwaard te worden. In 

een meer concrete uitwerking worden deze groene vingers vervolgens vertaald naar 

stapstenen. De GERCORO adviseert een tussenstap waarin de huidige vingers als tijdelijke 

onderlegger dienen voor de uitwerking naar een RUP, waar er een G/T index zou worden 

opgelegd.  

De GECORO vindt de opdeling in 41 gebieden te fragmentarisch en weinig onderbouwd. 

Sommige belangrijke groenzones in de gemeente lijken te ontbreken (bv. Gemeentelijke 

boomgaard en Bemdekensveld). De uitwerking van de stapstenen mist een al dan niet  

wetenschappelijk onderbouwde visie die zou toelaten om de open ruimtestructuur en 

groenzones van de gemeente verder te ontwikkelen (cfr. GNOP). De oefening naar het 

uitwerken en opbouwen van een visie rond de groenstructuur (ruimer dan de individuele 

bestaande groene zones) ontbreekt. Er moet een globale visie op de groenstructuur over 

de hele gemeente worden ontwikkeld in plaats van een visie verspreid over 41 

deelgebieden.  

De GECORO meent dat de zone aangeduid als projectzone 5 N zone 5N (op de kaart 5.1 

Openruimtegebieden in detail op pag. 2/18)  niet gevrijwaard wordt als groene zone binnen 

het voorliggende plan. Het aanduiden van deze zone als woonuitbreidingsgebied/plek om 

te verdichten is in strijd met het behoud en verbinden van de bestaande groene zones in 

de gemeente. Er is geen rekening gehouden met het GNOP (het gebied zou door ANB 

omgezet worden tot bosgebied). Dit is een historisch bosgebied dat reeds aanwezig is op 

de Ferraris kaart. Tevens is het door de ligging bovenop een helling niet als ‘beste’ geschikt 

om te voet en per fiets te bereiken van/naar voorzieningen. Louter een ligging in de 

perimeter van het station Hoeilaart maakt dit geen uiterst geschikte locatie. De beschreven 

voorgestelde alternatieven zijn niet afdwingbaar noch realistisch. 
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Er dient, naast de groene zones, eveneens rekening te worden gehouden met de blauwe 

ader die door de gemeente stroomt: de Ijse. Omdat er in de toekomst voldoende 

aandacht dient besteed te worden aan haar functie en eventuele 

ontwikkelingsmogelijkheden, is het gewenst om een masterplan op te stellen die al de 

nodige aanpassingen aan de Ijse op het grondgebied van Hoeilaart, in zijn geheel kan 

behandelen. 

De vraag naar een 'masterplan IJse' zou best in het bindend gedeelte van het GRS 

opgenomen worden. 

2.  Advies met betrekking tot de  bebouwde ruimtestructuur 

De GECORO is positief over de aanpak om bewust te gaan verdichten in de kern en zijn 

directe omgeving. Meer algemeen meent de GECORO echter dat de keuzes voor de 

verdichtingslocaties niet altijd logisch zijn.  

De GECORO mist cijfers die duiden welke nood er werkelijk bestaat om WUG’s aan te 

snijden of bijkomende zones voor bebouwing te definiëren. De GECORO mist ook de 

uitwerking van een stapsgewijze aanpak die definieert welke gebieden prioritair zouden 

kunnen aangesneden worden. De GECORO meent dat het gebied van het WUG Sloesveld 

niet onmiddellijk mag worden aangesneden als woongebied.  

De GECORO vindt de keuze om het opsplitsen van grote woningen specifiek toe te laten in 

Pittoresk geen goede beslissing. De problematiek van het opsplitsen van de grote 

wooneenheden zou eventueel op het volledige grondgebied van Hoeilaart kunnen bekeken 

worden, al dient deze oefening gelinkt te worden aan de verdichtingspolitiek. Pittoresk is 

volgens de GECORO geen geschikte plek om te verdichten, gelet op het feit dat dit in 

woonpark gelegen is en dat er weinig tot geen voorzieningen zijn buiten de aanwezigheid 

van het treinstation. Anderzijds zou er ook moeten worden onderzocht of de huidige 

verkavelingsmogelijkheden in het woonpark niet tot gevolg hebben dat indien grote 

woningen niet zouden kunnen worden opgesplitst, deze zouden worden afgebroken en hun 

percelen verkaveld, wat vaak met de nodige kaalkap van deze percelen gepaard gaat.   

Hoewel het sociaal objectief behaald is, vindt de GECORO dat dit de gemeente niet vrijstelt 

om verder onderzoek te doen naar betaalbare en sociale woonvormen en of deze 

gerealsieerd dienen te worden. Een woonzoneringsplan zou kunnen blootleggen of er al 

dan niet nood is aan sociale/betaalbare woonvormen.  

Hoewel er nog geen concrete uitgewerkte plannen voor Groenendaal voorhanden zijn, lijkt 

het in de ogen van de GECORO aangewezen dat de grote lijnen van het masterplan en de 

compatibiliteit/integratie met GRS geduid wordt. 

 

3. Advies met betrekking tot prioritaire RUPS’s, overige opmerkingen 

en belangrijke tekortkomingen  

 

De GECORO is van mening dat er dringend nood is aan RUP’s die een houvast bieden om 

beslissingen te sturen rond het openruimtebeleid en de verdichting van de kern. Dit zou 

moeten worden opgenomen in het bindend gedeelte. Hierbij meent de GECORO dat 

prioritair werk moet gemaakt worden van onderstaande RUP’s: 

 

• RUP open ruimte 

• RUP Kern+: gebieden net buiten de kern die potentieel hebben voor verdichting 

• RUP Woonlinten 
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De GECORO stelt voor tot de opmaak van een woonzoneringsplan op korte termijn zodat 

dit als beleidsmatig gewenste ontwikkeling kan dienen en ter ondersteuning en 

voorbereiding van de RUP’s Open ruimte en Kern+. 

Sommige bepalingen van de reeds bestaande RUP’s zijn verouderd. De GECORO raadt aan 

om de mogelijkheid tot herziening van deze verouderde bepalingen te onderzoeken en 

melding hiervan te maken in het GRSP.  

 

De bespreking van de (voorname) mobiliteit ontbreekt in het hele document. Verdichting 

en verdere ontwikkeling van de gemeente kan niet los worden gezien van het 

mobiliteitsaspect. De GECORO vindt dat dit aspect uitgebreider aan bod moet komen in de 

herziene versie van het GRSP. Bovendien dient er ook meer aandacht aan de fietsassen 

worden besteed door ontwikkelingen in relatie met deze assen te bekijken.  

De GECORO wenst daarnaast nog enkele algemene opmerkingen te vermelden:  

- Het document herneemt niet alle thema’s die in het bestek werden 

opgenomen, wat betreurenswaardig is.  

- De verschillende kaarten die op het grondgebied van toepassing zijn, werden 

niet in samenhang bekeken. 

- Het voorzien van bijkomende woongebieden moet ook in verhouding zijn 

met de bestaande of de toekomstige voorzieningsmogelijkheden.   

- De GECORO zou graag, hoewel dit niet gebruikelijk is,  een uitnodiging 

ontvangen voor de plenaire vergadering. Op die manier kunnen de 

standpunten van de GECORO indien nodig verder toegelicht worden aan de 

andere adviesinstanties. Anderzijds is dit een interessant moment om als 

GECORO mee aan tafel te zitten en de invalshoeken van andere instanties 

te begrijpen. 

- De GECORO begrijpt dat de gemeente inzet op een herziening van het GRS, 

maar anderzijds ook betreurt dat er niet wordt gekozen voor de opmaak van 

een (inter)gemeentelijk beleidsplan. Een (intergemeentelijk) beleidsplan is 

immers flexibeler, en de gebiedsgerichte projecten die lopende zijn 

(Horizon+, landinrichtingsproject Ijsevallei, ...)  bieden opportuniteiten om 

een overkoepelende visie met de buurgemeenten te formuleren. 

 

 


