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1. INLEIDING 

Uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur, de waargenomen trends en de ruimtelijke behoeften, opgenomen in het 
informatief deel wordt in het tweede deel, het richtinggevend deel een ruimtelijke wensstructuur uitgewerkt. Deze 
toekomstige structuur dient een duurzame ruimtelijke ontwikkeling als uitgangshouding te dragen en te ondersteunen. Dit is 
een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de 
mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien1. Op die manier wordt getracht een duurzame 
oplossing te formuleren voor knelpunten in de huidige ruimtelijke structuur van Hoeilaart. Er wordt op een zelfde manier 
onderzocht hoe de potenties ten volle benut kunnen worden. 
 
Het richtinggevend deel wordt als volgt opgebouwd. Eerst wordt een algemene visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Hoeilaart vooropgesteld. Hieruit worden een aantal basisdoelstellingen en ruimtelijke concepten afgeleid. Op basis van het 
doelstellingen- en conceptenkader wordt achtereenvolgens de gewenste ruimtelijke structuur op meso- en microschaal 
geformuleerd. 
 
Op mesoschaal wordt in eerste instanties een sectorale benadering gevolgd van de verschillende deelstructuren, met 
achtereenvolgens een schets van de natuurlijke, agrarische, nederzettings-, ruimtelijk – economische, verkeersinfra- en 
toeristisch – recreatieve structuur. Op basis van deze sectorale benadering zal het mogelijk zijn om een gebiedsgericht 
beleid te formuleren voor de gemeente. Ten slotte wordt op microschaal een gedetailleerd voorstel gedaan voor de 
hoofdruimte van de gemeente, met name de kern van Hoeilaart. 
 
Het richtinggevend deel van dit structuurplan zal wel degelijk uitspraken doen over ruimtegebruik. Het is echter zo dat er 
geen bodembestemmingen als dusdanig worden vastgelegd, zoals dit vroeger gebeurde in de gewestplannen, APA’s of 
BPA’s.  Het vastleggen van bodembestemmingen zal slechts kunnen gebeuren na het vaststellen van het plan door de 
gemeenteraad. De kaarten bij dit structuurplan zijn bijgevolg indicatief en schematisch, en bakenen geenszins 
bodembestemmingen of perimeters op detailniveau af. 

                                                   
1 Bron: Agenda 21 van de Verenigde Naties (definitie geformuleerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, p.315) 
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2. TOEKOMSTVISIE VOOR HOEILAART 

De gemeente Hoeilaart behoort tot een gebied, aan de rand van het Zoniënwoud, waar de bebouwde ruimte visueel 
overheerst. Alhoewel een groot deel van het gemeentelijk grondgebied bedekt is met dit woud, overheerst in het andere deel 
van de gemeente de bebouwing. Kenmerkend voor de bebouwde ruimte zijn de grote ingesloten binnenblokken en de 
serreteelt die op zijn retour is. Niet alleen de ingesloten binnenblokken zijn typerend en bepalend voor de ruimte, ook de 
vormen van de percelen zijn bepalend. Het is voornamelijk de ligging van de binnenblokken en de percelering die het 
toekomstig gebruik zullen bepalen.  
 
Vanuit het vooronderzoek is gebleken dat het merendeel van de binnenblokken vroeger ingenomen werden door 
serrecomplexen. Door veranderingen in de economische toestand zijn echter deze complexen in verval geraakt en komen de 
binnenblokken stilaan terug vrij. Helaas gebeurt de afbraak van de serres niet steeds op een oordeelkundige wijze, onder 
meer door de hoge kostprijs, waardoor de gebruikswaarde en de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn. Dit moet één van de 
aandachtspunten zijn binnen dit structuurplan. Niet alleen een verantwoorde afbraak van de serres, ook de nieuwe invulling 
van deze gebieden wordt een belangrijk item.  
 
Niet alleen zal aandacht worden besteed aan de binnenruimten van Hoeilaart, ook de bestaande nederzettingsstructuur en 
de menging van de functies zal aan bod komen. Kenmerkend voor de gemeente Hoeilaart is het ontbreken van een echt 
bedrijventerrein. Uit het onderzoek is ook gebleken dat dit niet echt wenselijk is om te ontwikkelen, gezien de ruimtelijke 
structuur van de gemeente. Wel dient gezocht te worden naar acties en maatregelen om de bestaande bedrijven, veelal 
verweven met wonen, ontwikkelingskansen te geven. Hoeilaart heeft op dat gebied nog een aantal mogelijkheden. Op dit 
moment heeft Hoeilaart een weinig kenmerkende centrumfunctie. De centrumfunctie dient bijgevolg, om de gemeente niet te 
laten evolueren tot een slaapdorp, versterkt te worden en commerciële activiteiten dienen aangemoedigd te worden. 
 
Een belangrijke troef voor de gemeente is het Zoniënwoud. Deze belangrijke natuurlijke structuur op Vlaams niveau kent een 
belangrijk recreatief medegebruik. Er dient gezocht te worden naar oplossingen om de recreatie in goede banen te leiden 
teneinde geen onnodige druk op het bos te leggen. 
 
Hoeilaart kan op die manier een groene residentiële gemeente worden in de schaduw van het Zoniënwoud. 
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3. BASISDOELSTELLINGEN 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hoeilaart leidt tot 5 basisdoelstellingen. Deze zijn: 

1. Kwaliteit van het wonen verbeteren 

Hoeilaart is een aantrekkelijke woongemeente met nog een relatief groot woonaanbod. Er wordt echter geopteerd voor een 
zachte en geleidelijke groei. Deze groei moet bij voorkeur worden aangewend in de kern van de gemeente om het aanwezig 
bebouwd perifeer landschap te structureren. Er dient gestreefd te worden naar een kwalitatieve, samenhangende 
ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van de gemeente. De klemtoon zal in de toekomst veeleer 
moeten liggen op kwaliteit van nieuwe woonontwikkelingen dan op kwantiteit. Een kwaliteitsvolle groei betekent o.a. het 
gefaseerd vrijmaken van de meest geschikte bouwmogelijkheden. Dit betekent ook het investeren in het verhogen van de 
kwaliteit van het wonen (woonomgeving en wonen) en in een gedifferentieerd aanbod voor alle bevolkingslagen. 

2. Behoud en ondersteunen van de lokale economische dynamiek 

Om de bestaande en nieuwe bedrijvigheid toe te laten hun activiteiten rendabel te houden en te ontwikkelen moet er 
voldoende ruimte zijn om bedrijfsgebouwen op te richten en/of activiteiten uit te breiden.  Er dient echter gezocht te worden 
naar een evenwicht tussen het behoud van de open ruimte en het ter beschikking stellen van ruimte om bestaande en nieuwe 
bedrijfsactiviteiten te genereren.  Mede om de kwaliteit van het wonen te garanderen wordt gekozen voor een maximale 
menging van wonen en werken. 

3. De natuur kansen bieden en aanwenden als het kader voor een gezonde leefomgeving. 

Hoeilaart heeft een aantal waardevolle natuurgebieden en –elementen (Zoniënwoud, IJsevallei). Deze worden echter niet 
allemaal evengoed erkend en beschermd. Het moet een doel zijn de waarde van de aanwezige natuur te erkennen door 
beschermingsmaatregelen. Aan de waardevolle natuurgebieden en -elementen in Hoeilaart moeten dragende functies 
gekoppeld worden, zodat deze gebieden en elementen een maatschappelijke functie kunnen vervullen in het hedendaagse 
landschap. Deze dragende functies kunnen allerhande zijn: beheerslandbouw, recreatie, bosbouw, wetenschap en educatie, 
enz. Doch zij kunnen nooit een doel op zich zijn. 

4. Verbetering van de verkeersleefbaarheid en de bereikbaarheid van Hoeilaart 

Het verhogen van de verkeersafwikkeling dient de verkeersleefbaarheid te respecteren.  Aangezien dit nu reeds voor 
spanningen zorgt, moeten dergelijke conflicten vermeden worden door de verkeersveiligheid te verhogen in de 
verblijfsgebieden en op knelpunten langs ontsluitingswegen.  Het begrip verkeersleefbaarheid heeft zowel te maken met de 
verblijfskwaliteit en veiligheid als met de verkeersfunctie.  In de relatie tussen beide moet de leefbaarheid benadrukt 
worden. Immers leefbaarheid is maar mogelijk indien de bereikbaarheid wordt gegarandeerd van kernen en activiteiten. 

5. Toeristisch – recreatieve sector gebruiken als motor voor ontwikkelingen 

Het Zoniënwoud is niet alleen het belangrijkste bos in de schaduw van Brussel, maar ook een grote toeristisch-recreatieve 
troef.  De bestaande fiets-, wandel- en ruiterroutes worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd en de bijhorende 
accommodaties (horeca, maneges,…) krijgen kansen tot kwalitatieve ontwikkeling.  Bestaande infrastructuur en 
accommodatie binnen het Zoniënwoud dient te worden gebruikt en geoptimaliseerd voor toeristische en recreatieve 
doeleinden. 
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4. RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

De visie en de basisdoelstellingen worden vanuit een aantal ruimtelijke principes vertaald worden in een ruimtelijk concept 
voor de gemeente.  De elementen of ruimtelijke principes die in dit concept aangehaald worden moeten steeds 
samenhangend bekeken worden. 
 

1. De Ijsevallei als structurerende groene as van Hoeilaart tot Overijse 

De IJsevallei is de centrale as doorheen de gemeente waarop het 
bebouwd gebied zich oriënteert. De as zelf wordt maximaal open 
gehouden  Deze as wordt dan ook bestempeld als ‘groene hoofdas’. De 
as wordt mee gestructureerd door twee strategische projecten.  
 
Deze projecten zijn gelegen in het centrum van de gemeente en in 
Groenendaal.  Parallel met de IJse worden een openbaar vervoers- en 
fietsassen uitgebouwd tussen Groenendaal en Overijse. 

 

 

 

 

 

2. Versterken van de centrumfunctie van de kern van Hoeilaart 

De gemeente Hoeilaart vormt bijna één groot verblijfsgebied. Het 
versterken van de kern en een gericht woonbeleid kan de 
aantrekkingskracht van het centrum verhogen. Op die manier wordt niet 
alleen gewerkt aan kernversterking, ook de uitwaaiering in de open 
ruimte van de bebouwing wordt tegengegaan. 
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3. Groenendaal : poort tot het Zoniënwoud 

Rond het station Groenendaal zijn heel wat diverse functies gevestigd 
(vervoer, recreatie, horeca, natuur, kantoren en wonen). Om de 
verweving van deze functies ruimtelijk te versterken wordt Groenendaal 
versterkt als  ecologisch en recreatief knooppunt en poort tot Hoeilaart 
en het Zoniënwoud.  Deze poortfunctie dient best uitgevoerd te worden 
d.m.v. aanleg van groene parkings.  De Koningsvijvers, die een natuurlijke 
verbinding vormen tussen Hoeilaart-centrum en het woud, kunnen terug 
in hun oorspronkelijke staat hersteld worden om de poortfunctie nog 
meer te benadrukken (cfr. beheersplan voor de Koningsvijvers). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Gerichte ontsluiting van Hoeilaart op het hoofdwegennet 

Om het sluipverkeer tegen te gaan in de gemeente wordt een 
hiërarchisch wegennet in functie van de verkeersleefbaarheid en -
veiligheid, mogelijk met aparte routes voor gemotoriseerd en zacht 
verkeer.  
 
Dit kan door het beperken van de aansluitingen op hoofdwegennet 
tot Groenendaal en Jezus-Eik, mits optimalisatie van deze 
aansluitingen en het optimaliseren van de doorstroming op het 
hoofdwegennet en het inrichten van de overige  wegen naar hun 
gewenste functie. 
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5. Hoeilaart omgeven door een groene rand 

Het woongebied van Hoeilaart wordt omgeven door een groene rand: 
aan de westelijke zijde situeert zich het Zoniënwoud. Aan de kant van 
Overijse ontstaat een snoer van kleine bosjes, afgewisseld met open 
landbouwzones en kleine landschapselementen,  Het principe van de 
groene rand heeft als doel het herwaarderen en versterken van deze 
waardevolle openruimtestructuur.  
 
Door deze gebieden met elkaar te verbinden ontstaat een sluitend 
geheel van open en groene gebieden. Het is echter niet de bedoeling 
deze groene rand op te vatten als een volledige bosstructuur om de 
gemeente heen.  
 
 
 
 
 
 

 

6. Groene vingers doorkruisen het bebouwde landschap 

Vanuit de groene rand doorbreken openruimtevingers de sterk 
verspreide bebouwing van Hoeilaart.  Vandaag zijn dit vaak nog 
restruimten, sterk ingesloten door bebouwing en met een vaak rommelig 
grondgebruik. De binnenruimten worden maximaal opengemaakt en 
terug in contact gebracht met de groene rand.   
 
Op die manier wordt de beleving van de open ruimte vanuit de 
bebouwde ruimte groter en verhoogt de kwaliteit van het wonen. Deze 
groene vingers passen ook binnen de uitbouw van een toeristisch – 
recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden doorheen de gemeente. 
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5. SYNTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

De IJse, die doorheen de kern van de gemeente stroomt en de gemeente doorsnijdt van west naar oost, vormt de blauw-
groene ruggengraat van de gemeente. In de loop van de tijd is de vallei van deze rivier echter sterk gewijzigd. In de kern 
loopt de IJse grotendeels ingebuisd waardoor ze aan het oog onttrokken is. Het opnieuw zichtbaar maken van de rivier zou 
een belangrijke meerwaarde betekenen voor de omgeving.  De IJsevallei wordt uitgebouwd als as voor de zwakke 
weggebruikers en als openbaar vervoersas.  De lokale voorzieningen worden verder geënt op deze as. 
 
De gemeente Hoeilaart beschikt niet over een bedrijventerrein en een ruimtelijk aanvaardbare locatie voor bedrijvigheid is 
niet voorhanden. De enige duidelijke concentratie van bedrijvigheid bevindt zich rondom het station van Groenendaal, waar 
kantoren zich geconcentreerd hebben. In diezelfde omgeving is er een duidelijke concentratie van horecazaken, aan de 
poort van het Zoniënwoud. De toeristisch-recreatieve ontwikkelingen worden op een kwaliteitsvolle manier verder gezet, en 
waar mogelijk uitgebreid. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de draagkracht van het gebied gezien de ligging in 
de onmiddellijke nabijheid van het Zoniënwoud en de eerder beperkte ontsluiting.  Lokale ambachtelijke activiteiten worden 
maximaal behouden en verweven in het woonweefsel. 
 
Binnen de bebouwde ruimte, die een groot deel van de gemeente inneemt, dient extra aandacht besteed te worden aan de 
bebouwingsranden en de afwerking van de bebouwing naar de open ruimte toe. Daar waar mogelijk moet de open ruimte 
ook verder kunnen doordringen in de bebouwde omgeving. Dit komt niet alleen het visueel – ruimtelijk aspect ten goede, ook 
de leef- en woonkwaliteit wordt hierdoor verhoogd.  Kleine inbreidingsprojecten met aandacht voor het sociale aspect 
versterken het centrum. 
 
Een belangrijke troef voor de gemeente is het Zoniënwoud. Deze belangrijke natuurlijke structuur op Vlaams niveau kent een 
belangrijk recreatief medegebruik, maar ook de binnenblokken bieden op dit vlak mogelijkheden. Het bestaande net van 
voetwegen en wegen voor zacht verkeer kan worden uitgebreid en ook een aantal resterende serres kunnen van belang zijn 
op toeristisch gebied. De serrecultuur maakt immers deel uit van de ontwikkeling en de geschiedenis van de gemeente. 
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6. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MESOSCHAAL 

Op basis van de ruimtelijke concepten wordt voor de verschillende deelstructuren de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
voorgesteld. Deze deelstructuren zijn: 
 
- Openruimtestructuur 
- Bebouwde ruimte structuur 
- Verkeersinfrastructuur 
- Toeristisch – recreatieve structuur 
 

6.1. GEWENSTE OPENRUIMTESTRUCTUUR 

6.1.1. UITGANGSPUNTEN 

1. Het Zoniënwoud als belangrijkste bosgebied van het Brussels en Vlaams gewest 

Het Zoniënwoud beslaat de helft van het grondgebied van Hoeilaart en domineert als het ware de gemeente.  Het is vormt 
het grootste aaneengesloten bosgebied van Vlaanderen en fungeert als groene long voor Brussel.  Een maximaal behoud 
van het woud staat voorop. 
 

2. De IJsevallei uitbouwen tot centrale as binnen Hoeilaart 

Aangezien de IJsevallei een belangrijk deel van de morfologie van Hoeilaart heeft bepaald lijkt het ons aangewezen om deze 
als centrale as aan te wenden binnen Hoeilaart. De IJse is in het verleden in de kern gedeeltelijk ingebuisd in de kern. Daar 
waar mogelijk dient de IJse opnieuw ruimte te krijgen en bijgevolg ook opnieuw opengemaakt te worden. Dit kan dan 
gekoppeld worden aan natuurontwikkeling op de oevers zodat de IJse als een ecologisch groen – blauw lint doorheen de 
kern van Hoeilaart stroomt.  
 

3. Kleine landschapselementen verbinden het geheel van open en groene gebieden 

Door de waardevolle gebieden met elkaar te verbinden verhoogt hun waarde en ontstaat een groene rand in het noorden en 
noordoosten van de gemeente. Niet alleen kleinere natuurgebiedjes zullen op die manier belangrijker worden binnen het 
ecologisch net, ook kleine landschapselementen die opnieuw gewaardeerd zullen worden, krijgen ook een grotere betekenis 
binnen de ecologische ketting.  
 
Het is echter niet de bedoeling om ook deze rand om te vormen tot een afgesloten geheel. Er moet rekening gehouden 
worden met de landschappelijke en ecologische waarden van de open ruimte en op die manier de verscheidenheid van het 
landschap te behouden. 
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4. Groene vingers dringen het bebouwde landschap binnen 

Niets is zo belangrijk als het contact vanuit de bebouwde ruimte met de omgeving. Van de beperkte open ruimteverbindingen 
dient gebruik gemaakt te worden om de omliggende open ruimte door te laten dringen tot in de bebouwde omgeving. De 
open landbouwgebieden in het noorden en het zuiden van de gemeente vormen aanknopingspunten om de open ruimte door 
te laten dringen binnen de bebouwde omgeving.  
 
Dit geeft niet alleen een meerwaarde aan de bebouwde omgeving, ook het ecologisch netwerk wordt op die manier hersteld 
en/of verbeterd. Om deze groene vingers door te laten dringen tot in de bestaande bebouwde ruimte kan ook gebruik 
gemaakt worden van de ingesloten binnenblokken, in het bijzonder van delen die vrij komen na het verdwijnen van de serres. 
Deze groene vingers kunnen gekoppeld worden aan een netwerk voor zacht verkeer.  
 

5. Ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer 

Specifiek zal ten aanzien van de mogelijke aspiraties qua ruimtegebruik (of ingeval van optimalisering van bestaande 
ruimten) aan de verschillende sectoren maximale aandacht worden gevraagd voor een gericht integraal waterbeleid. Dit 
aspect gaat uiteraard verder dan de open ruimte en overstijgt de verschillende deelstructuren. Naast aanpassingen aan de 
waterlopen zelf vraagt dit onder meer aandacht voor een maximale infiltratie van het hemelwater, het afbouwen van 
grootschalige niet – infiltreerbare verharde oppervlakten, …. Niet alleen deze aspecten zullen onderzocht moeten worden, 
ook binnen de valleien zullen de verschillende beken opnieuw ruimte moeten krijgen om hun waterbergend vermogen te 
vergroten. 
 

6. Landbouw als beheerder van de open ruimte 

De rol van de landbouw in Hoeilaart moet gedefinieerd worden.  Enerzijds is de druiventeelt economisch onrendabel 
geworden, anderzijds is voor de klassieke landbouw, voornamelijk gesitueerd aan de rand van de gemeente, een nieuwe, 
ondergeschikte maar noodzakelijke rol in het beheer en behoud van de open ruimte weggelegd.  
 
Afbraak van in onbruik geraakte serres milieuverantwoord laten verlopen 
Omdat de serreteelt economisch niet meer rendabel is, worden vele serres verwaarloosd of afgebroken. Landschappelijk 
geven verwaarloosde serres een weinig aantrekkelijk beeld waardoor het imago van de gemeente geschaad wordt. Daarom 
is het beter serres die niet meer in gebruik zijn en ernstig verwaarloosd zijn te slopen op een milieuverantwoorde wijze. 
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6.1.2. BELEIDSCATEGORIEËN 

De openruimtestructuur van de gemeente Hoeilaart wordt opgehangen aan een aantal gebieden die momenteel reeds in min 
of meerdere mate een natuurwaarde bezitten. Om de interne samenhang te versterken en garanties te bieden voor 
natuurontwikkeling is het belangrijk te komen tot een afbakening van deze openruimtestructuur. Naargelang de functies die 
een bepaald gebied zal vervullen, samen met de doelstellingen naar natuur toe, kunnen verschillende gebieden 
gedifferentieerd worden in een aantal beleidscategorieën met verschillende gradaties van natuurfunctie. Een groot aantal 
gebieden (Zoniënwoud, IJsevallei, …) zijn van bovenlokaal belang (gewest of provincie). 
 

1. VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) 

Het VEN vormt de ruggengraat van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau en bestaat uit gebieden met een hoge 
natuurkwaliteit. In de VEN – gebieden komen natuurbehoud en –ontwikkeling op de eerste plaats. Hiertoe worden 
beschermingsmaatregelen uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met mensen die er wonen, werken en recreëren. 
 
Voor de gemeente Hoeilaart behoort het Zoniënwoud tot het VEN – gebied. Dit betekent dat op Vlaams niveau een gewenste 
beleidsrichting zal worden aangegeven. Dit betekent eveneens dat het Zoniënwoud een belangrijke natuurwaarde heeft en 
als drager zal fungeren voor de natuurlijke structuur van de gemeente Hoeilaart.  
Ook in het kader van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt zeer veel waarde gehecht aan het Zoniënwoud. De 
gemeente stelt voor om de bestaande bebouwing in het Zoniënwoud langsheen de Duboislaan en langsheen de R0 maximaal 
een bosondersteunende en recreatieve functie te geven. 
 

2. Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang 

De provincie Vlaams-Brabant wil door de aanduiding van natuurverbindingsgebieden een verbinding realiseren tussen 
grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en verwevingsgebieden. Het gaat om aaneengesloten 
gebieden waarin de natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
vrijwaren en versterken van de biologische waarde van de kleine landschapselementen.  Als natuurverbindingsgebied is 
door de provincie geselecteerd: 

- IJsevallei als verbinding tussen complex van Zoniënbos en bossen langs de Ijse (Koningsberg) en Laan (Tempeliersbos – 
Bilandebos) 

De gemeente wenst de aandacht te vestigen op een aantal waardevolle gebieden in deze IJsevallei die als stapstenen kunnen 
worden beschouwd in de natuurverbindingsfunctie van de IJsevallei, zoals het gemeentepark, het moerasbos Paardewater, 
de Quirinihelling, en alle vijvergebieden. 
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3. Lokale ecologische infrastructuur 

De lokale ecologische infrastructuur bestaat uit kleine bos- en natuurelementen, de kleinere zijbeekvalleien van de Ijse en 
kleine landschapselementen van lokaal belang. Samen vormen zij de groene rand rond Hoeilaart en de groene vingers 
tussen de rand en de Ijsevallei.  Ze sluiten dus aan op de hierboven beschreven elementen van bovenlokaal belang.  De 
gemeente is bevoegd voor selectie en visie op deze lokale ecologische infrastructuur. 
 
In de kleinere geïsoleerde bos- en natuurgebiedjes is het beleid vooral gericht op het optimaliseren van het beheer, het 
verminderen van verstoring van buitenaf en het stimuleren van KLE in de omgeving. In de kleinere zijbeekvalleien van de Ijse 
is het beleid gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, of het behoud ervan, en het verbeteren van de oeverstructuur 
(weren van rechttrekken en inbuizing, natuurvriendelijk onderhoud van de oevers), het behoud van de bronzones en de 
hellingsgronden (maximaal vermijden van afgravingen) en het beschermen (vb. holle wegen) en stimuleren van KLE. Niet 
alleen dient er gewerkt te worden langsheen de beken, ook de kleine landschapselementen binnen het open gebied, zelfs 
binnen de bebouwde ruimte, er moet ook aandacht besteed worden aan de KLE in deze gebieden. 
 
Voor de gemeente Hoeilaart betekent dit concreet dat wordt geselecteerd als lokale ecologische infrastructuur: 
- de groene rand rond de gemeente, bestaande uit een aaneenschakeling van de volgende gebieden :’T Rot (Terhulpen) – 

Bakenbos – Breerijke (grondgebied Overijse)– Hagaardbossen (grotendeels grondgebied Overijse) - Smeiberg en 
uitlopers kasteelbos Clairbois (overwegend grondgebied Overijse) – Welriekende/ter Blok (grondgebied Overijse).  Deze 
groene rand kan een mozaïek worden bos en open landbouwzones.  Bosuitbreiding is hier op zijn plaats. 

- groene vingers vanuit deze rand naar de Ijsevallei (al dan niet begeleid via kleinere beken en bos- en natuurgebiedjes) 
via het 

binnengebied Sloesveld 
binnengebied Kelleveld 
binnengebied Weem en Hoge Heide 
binnengebied Vlaanderveld 
binnengebied Wolfsdelle 
binnengebied Sieckensveld 
binnengebied Ter Jansdelle 
Watertorenstraat - gemeentelijk kerkhof 
binnengebied Geneesheerstraat 

 
De groene vingers worden maximaal onbebouwd gehouden en krijgen tevens een zachte toeristisch-recreatieve functie 
(wandelwegen) 
 
De keuze om harde functies uit de groene vingers te weren laat wel nog ruimte om minder harde invullingen toe te laten.  Bij 
de realisatie van sportinfrastructuur b.v. kunnen de eventueel bijhorende gebouwen dan aansluiten bij de bebouwing, terwijl 
minder intensief gebruikte velden centraal in de open ruimte komen te liggen.  Een tweede voorbeeld van een mogelijke 
invulling voor een groene vinger zou een uitbreiding van het kerkhof kunnen zijn.  Het landschappelijke deel met de 
strooiweide zou centraal in de open ruimtevinger gesitueerd kunnen worden, terwijl het meer versteende deel van het 
kerkhof aan de rand wordt ingeplant (concept parkbegraafplaats).   
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In onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van bestaande en gewenste toestand van de binnengebieden en de 
relaties die gelegd kunnen worden met het oog op de uitbouw van deze geïsoleerde gebieden tot meer continue groene 
vingers. 
 
Nr*  Bestaande toestand Toekomstperspectief Aan te halen relaties  
1. Sloesveld - begrensd door woonlinten 

- sterke agrarische functie 
binnengebied 

- weinig restanten van serres 

- afwerken woonranden binnen bestaand 
juridisch kader 

- behoud  agrarische functie 
- bestemmingswijziging naar agrarisch 

gebied  
- wegen zacht verkeer doortrekken in het 

binnengebied 

- met zuidelijke groene rand, 
omgeving bakenbos (te versterken link 
over Waversesteenweg) 

- met Ijsse (via beboste helling 
Tentrappen) 

- met Ijsse (via 2. Kelleveld) 

2. Kelleveld - opsplitsing tussen noord en 
zuid: bebouwing versus open 
ruimte 

- fragmenten van bos en ruigte 
- verlaten voetbalterrein 

aansluitend aan woonwijk 

- afwerken van bebouwingsranden van de 
woonwijk met sociale verkaveling 

- uitbreiding bos en ruigte 
- site voetbalterrein als aanzet tot 

buurtpark, mogelijk met natuureducatie 
- wegen zacht verkeer doortrekken in het 

binnengebied 

- Met Ijsse (via voetbalterrein en 
beboste helling) 

- met zuidelijke groene rand, (via 1. 
Sloesveld) 

- met Zoniënwoud (via 7. Ter 
Jansdelle) 

3. Weem en Hoge 

Heide 

- sterk versnipperd 
landbouwgebied 

- sterk verspreide serres 
- lintbebouwing aan de rand 

van het gebied, ook langs de 
wegen in het gebied 

- open ruimte corridor van noord naar 
zuid 

- kwalitatieve afwerking van de woonlinten 
binnen bestaand juridisch kader 

-  
- herwaardering wegen zacht verkeer 
- bossen en ruigtes verder ontwikkelen 
- wegen zacht verkeer doortrekken in het 

binnengebied 

- Met Ijsse (via privétuinen) 
- met Zoniënwoud (via 7. Ter 

Jansdelle) 

4. Vlaanderveld - bos 
- tuinzones 
- beperkte landbouw 
- verspreide serres 

- afwerken woonranden binnen bestaand 
juridisch kader 

- bestendigen bos en tuin  
- wegen zacht verkeer doortrekken in het 

binnengebied 

- met Zoniënwoud (via woonpark) 
- met gemeentepark (via 

privétuinen) 

5. Wolfsdelle - harde grens door spoorlijn 
- binnengebied als binnentuin 
- restanten van serres 

- kwalitatief afwerken woonranden binnen 
bestaand juridisch kader 

- mogelijkheid tot behoud restanten 
serres (zoeken naar nieuwe functie) 

- wegen zacht verkeer doortrekken  in het 
binnengebied 

- met Zoniënwoud (via woonpark) 
- met gemeentepark (via te 

behouden helling in WUG 
Terheidestraat) 

6. Sieckensveld - omrand door bebouwing 
- landbouw 
- privé – tuinen  
- houtopslag en bos 

- afwerken van woonranden binnen 
bestaand juridisch kader 

- uitwerken van een netwerk van zachte 
wegen 

- deel reservegebied voor woonwijken 
behouden, op langere termijn ontwikkelen 

- wegen zacht verkeer doortrekken in het 
binnengebied 

- relatie met open ruimte rond 
Koedal is vandaag reeds optimaal  
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Nr*  Bestaande toestand Toekomstperspectief Aan te halen relaties  
7. Ter Jansdelle - twee verschillende delen: 

hoofdzakelijk agrarisch gebied 
tegenover bebouwd gebied 

- beperkt aantal serres in open 
ruimte 

- weinig dense lintbebouwing 
langs de randen 

- open ruimte als drager van de randen 
- reservegebied voor wonen behouden  
- verdere ontwikkeling van bossen en 

ruigtes 
- wegen zacht verkeer doortrekken in het 

binnengebied 

- Met Ijsse (via 2. en 3.) 
- Met Zoniënwoud (via open ruimte 

restant tussen woud en 
Waversesteenweg) 

8. Watertoren - 

Kerkhof 

- beboste helling steenberg 
- begraafplaats 

- behoud van beboste helling 
- beperkte landschappelijke uitbreiding 

kerkhof, indien noodzakelijk 

- met open ruimte rond Koedal (via 
privétuinen) 

9. Geneesheer-

straat 

- grasland, deels op 
valleibodem en deels onder 
sterke helling 

- behoud vergezichten - met binnen gebied Weem en Hoge 
Heide (3.) 

- met beboste helling in WUG 
Terheidestraat 

* Zie kaart gewenste open ruimtestructuur 
 
 
4° Gewenste agrarische structuur 
 
Behoudens enkele kleine randzones aansluitend bij Maleizen (Overijse) 2is de landbouw nergens meer structuurbepalend in 
Hoeilaart, maar speelt wel nog een belangrijke rol in het beheer en het behoud van de groene vingers en de groene rand 
rond Hoeilaart. 

                                                   
2 zie voorstel afbakening agrarische en natuurlijke structuur op Vlaams niveau zone regio Zenne-Dijle-Pajottenland (programma voor overleg 
maart 2008) 
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6.1.3. RUIMTELIJKE BELEIDSELEMENTEN 

Om het  bovenstaande beleid te kunnen uitvoeren in het kader van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dienen een aantal 
ruimtelijke beleidselementen naar voor geschoven te worden: 

1. Verhogen natuurwaarden Ijsevallei en bescherming plateau- en hellinggronden 

Voor dit beleidselement wordt verwezen naar de acties uit het GNOP 
 
a. IJsevallei: 
- Tegengaan van nieuwe storende beplanting in combinatie met het stimuleren van inheemse beplanting 
- Nieuwe ophoging en vergraving van de valleigronden onmogelijk maken 
- Het valleikarakter gedeeltelijk herstellen in het westelijk gedeelte van de vallei tot het gemeentepark door meer 

natuurlijke beplanting 
- Een beheersplan opstellen en opvolgen, waar nodig bijsturen, voor het volledige gemeentepark 
- Verder beheer van het moerasbos “Paardenwater” 
 
b. Plateau- en hellinggronden: 
- Bij de uitbreiding van de begraafplaats het terrein zo afwerken dat de oude beboste helling langsheen Steenbergstraat 

niet verbroken wordt 
- Bronzones en hun omgeving blijvend beschermen 
- Duurzame bescherming van de waardevolle holle wegen 
- De mogelijkheden behouden om de beboste zones langs de Vlaanderveldstraat en de Gladiolenlaan in stand te houden. 
 

2. Verdere subsidiëring van de kleine landschapselementen 

Het behoud, de versterking en ontwikkeling van kleine landschapselementen kan voornamelijk worden gewaarborgd via een 
vergunningenbeleid en via gemeentelijke verordeningen. Bij deze regulerende maatregelen is het ook wenselijk om het 
subsidiereglement voor kleine landschapselementen verder te zetten en op te volgen. Niet alleen is het nodig een financiële 
stimulus te geven voor de aanleg van kleine landschapselementen, ook de subsidiering van het onderhoud is een belangrijk 
aandachtspunt. Het is vooral wenselijk om de KLE’s in verbindingsgebieden, langsheen beken of waar er nu nog veel 
fragmenten voorkomen te versterken. Hierbij dient uiteraard steeds geopteerd te worden voor streekeigen beplanting. 
 

3. Consequente uitvoering van het ecologisch bermbeheer 

Een consequente toepassing van het bermbeheer zorgt voor een duidelijke verarming van de bodem waardoor de bermen 
veel bloemrijker zullen worden. Op die manier krijgen wegbermen een ecologische waarde en kunnen ze fungeren als 
kleinschalige ecologische verbinding.  Dit vooral belangrijk bij holle wegen. 
 
Bij het beheer van de bermen dient er wel op gelet te worden dat maaien om verkeerstechnische reden wel mogelijk moet 
blijven. De verkeersveiligheid mag uiteraard niet in het gedrang komen. 
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4. Sensibilisatie van privé – eigenaars 

Niet alle belangrijke groene ruimten zijn eigendom van de gemeente. Het is dan ook moeilijk om een beleid uit te tekenen 
zonder daarbij de eigenaars van de gronden te betrekken. Het is de bedoeling van de gemeente Hoeilaart om de privé – 
eigenaars te sensibiliseren over het belang van een aantal maatregelen. Hierbij denken we maar aan het verminderen van 
spuitproducten, het aanplanten van kleine landschapselementen, het onderhoud van bospercelen op verantwoorde wijze, 
bermbeheer en dergelijke meer. Op die manier kan een vorm van samenwerking ontstaan tussen het gemeentebestuur van 
Hoeilaart en de bevolking. 
 

5. Milieuverantwoorde afbraak van in onbruik geraakte serres 

Het merendeel van de vroegere druivenserres bevindt zich in ingesloten binnenblokken waardoor het verdwijnen van de in 
onbruik geraakte serres een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de omliggende bebouwing. Wanneer de in onbruik 
geraakte serres afgebroken zouden worden kan het landschap in de binnenblokken op een nieuwe manier ingevuld worden.  
 
Landschappelijk geven verwaarloosde serres een weinig aantrekkelijk beeld waardoor het imago van de gemeente geschaad 
wordt. Daarom is het beter serres die niet meer in gebruik zijn en ernstig verwaarloosd zijn te slopen. Het afbreken van 
deze constructies is echter een dure zaak. De gemeente behoudt het reglement om de milieuverantwoorde afbraak te 
stimuleren. Op die manier wordt vermeden dat serres onoordeelkundig worden afgebroken of zelfs in de grond gestopt. 
 

6. Ondersteunen bebossingsprojecten Vlaams gewest 

Het Vlaams gewest heeft aan de noordgrens van de gemeente (en grensoverschrijdend met Overijse) reeds initiatieven 
genomen om op termijn het Zoniënwoud terug uit te breiden (Koedaal, Smeyberg).  Met de betrokken landbouwers werden 
afspraken gemaakt om bij stopzetting van hun bedrijfsactivteiten over te gaan tot bebossingsprojecten.   
 
Het gemeentebestuur vraagt hierbij aan het Vlaams gewest om niet over te gaan tot massieve bosaanleg.  Vanuit 
landschappelijk oogpunt is het aangewezen om open ruimtes te behouden binnen de bosgebieden, waar aan 
beheerslandbouw kan worden gedaan.  Aan deze bekommernis is tegemoet gekomen door een protocol dat met de Afdeling 
Bos & Groen is afgesloten op 24 maart 2006, waarin voor de volgende 30 jaar een duidelijk natuurontwikkelingsbeleid werd 
vastgelegd. 
 

7. Afsluiten van beheersovereenkomsten met de landbouw 

In gebieden waar natuurontwikkeling voorop wordt gesteld, en die een landbouwgebruik kenden, wordt vooropgesteld dat 
de landbouwers de open ruimte blijven beheren (cfr. Hierboven). Dit gebeurt onder de vorm van beheersovereenkomsten 
die met hen worden afgesloten. Op die manier blijven de landbouwers betrokken bij het beheer van de open ruimte en 
kunnen ze hun vak als beheerder van het landschap verder zetten, weliswaar in nieuwe omstandigheden. 
 
 
 
 



SumResearch / Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoeilaart – richtinggevend deel 

1864/ 080105/gt.edv Pag. 17 

8. Schrappen van bepaalde serregebieden op het APA ter vrijwaring van de groene vingers en de groene rand  

In gebieden, die op het APA als serregebied bestemd zijn, kunnen volgens de voorschriften van het APA bedrijfsgebouwen 
opgericht worden.  Aangezien de randen van de open binnengebieden vaak als serregebied ingekleurd zijn, bestaat het 
risico dat er hier grootschalige ambachtelijke bedrijfsgebouwen opgericht worden. 
 
Om de waardevolle binnengebieden (als onderdeel van de groene vingers) ten zuidoosten van de kern te vrijwaren worden 
verschillende serregebieden in juridische zin in Hoeilaart geschrapt (zie kaart).  Het gaat over de serregebieden  
- achter het woongebied van de Tenboslaan-Kumpstraat-TenTrappenstraat, de Waversesteenweg en de Schimpstraat, 

allen onderdeel van de groene vinger Sloesveld 
- achter het woongebied in de Kumpstraat-Forendijs en Paardenwater, onderdeel van de groene rand rond Hoeilaart. 
 
Deze serregebieden die verder dan 50m van een uitgeruste weg zijn gelegen, krijgen een openruimtebestemming, deels 
afhankelijk van het huidig gebruik en de ecologische waarde van deze stroken.  De woningen, die zich in deze laatste 
gebieden bevinden, worden evenwel behouden.  
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6.2. GEWENSTE BEBOUWDE RUIMTESTRUCTUUR 

6.2.1. UITGANGSPUNTEN 

1. Bundeling van het wonen in het centrum met aandacht voor de ruimtelijke draagkracht en het accent op inbreiding en 
renovatieprojecten 

Om het verder uitwaaieren van bebouwing tegen te gaan, wordt er de voorkeur aangegeven om bijkomende woningen 
eerder in het centrum van de gemeente te realiseren, dan aan de rand. Bij de inbreiding binnen de bestaande bebouwing 
mag de ruimtelijke draagkracht van de ruimte niet overschreden worden. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat 
inbreidingsprojecten de woonkwaliteit van de bestaande omliggende bebouwing verminderen. Niet alleen moet extra 
aandacht besteed worden aan de ruimtelijke draagkracht van het gebied, ook dient aandacht te worden besteed aan de 
verkeersafwikkeling van de nieuwe bebouwing.  
 

2. Aandacht voor de sociale dimensie van de huisvestingsmarkt  

Om actief te kunnen inspelen op de veranderende samenstelling van de bevolking en de gezinnen is het nodig om te 
beschikken over een gedifferentieerd woningaanbod. De sociale huisvestingsinitaitieven kunnen zowel binnen als buiten de 
kern genomen worden, dit om de sociale verwevenheid binnen de gemeente te bevorderen.  Samen met de nood aan meer 
sociale inbreng in de huisvestingsmarkt is het nodig om in het woningaanbod verschillende types te voorzien: 
gezinswoningen, bejaardenwoningen en woningen voor één- of tweepersoonsgezinnen en dit zowel in de traditionele 
bebouwingsvormen als in nieuwe, alternatieve wijzen van bouwen (vb. kangoeroewoningen). Daarbij moet gezorgd worden 
voor zowel sociale als privé-initiatieven.  In deze zin wenst de gemeente ook de uitbouw van het jeugdbegeleidingstehuis 
Kinderdorp in de Tentrappenstraat te ondersteunen, mits rekening te houden met de groene vinger tussen het Sloesveld en 
de IJsevallei, die rakelings loopt langsheen het tehuis. 
 

3. Bij elk bouwproject voldoende aandacht besteden aan de ruimtelijke kwaliteit en het archeologisch patrimonium 

Er dient bij elk bouwproject (overheid of particulier), over gewaakt te worden of er bij de inrichting en de uitvoering van het 
project rekening gehouden wordt met de (landschaps-)architecturale en stedenbouwkundige aspecten. Verder moet de 
overheid er voor zorgen dat ook de planologische en de procesmatige aspecten op een kwalitatieve wijze gebeuren zodat 
uiteindelijk ieder bouwproject een meerwaarde betekent voor de ruimtelijke omgeving.  De gemeente engageert zich tevens 
om rekening te houden met het gekende en niet-gekende archeologische erfgoed door vooronderzoek op te leggen bij 
grotere bouwwerken of bij potentievolle sites. 
 

4. J.B. Charlierlaan en A. Biesmanslaan als as van kernontwikkelingen 

Deze as, waarrond een deel van de gemeente Hoeilaart gegroeid is, loopt parallel met de IJse. Deze weg is een belangrijke 
route voor de gemeente. Het is dus een logisch gevolg dat het merendeel van de economische ontwikkelingen zich langsheen 
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deze as te  situeren. Voornamelijk kleinhandelszaken en horeca worden bij voorkeur in de kern van de gemeente, langs of 
dichtbij deze as ingeplant. 

5. Gemeenschapsvoorzieningen versterken in de kern langsheen de openbaarvervoerscorridor 

De bestaande voorzieningen binnen de gemeente Hoeilaart worden behouden doch kunnen versterkt worden. Mocht de 
opportuniteit bestaan om bepaalde gemeenschapsvoorzieningen (school, jeugdlokalen,...) te herlokaliseren dient hierbij 
voorkeur gegeven te worden aan een locatie langsheen de Charlierlaan- Biesmanslaan als openbaar vervoerscorridor.  
 

6. Maximale verweving van functies 

De ruimtelijke segregatie van allerlei functies en activiteiten moet worden tegengegaan. In plaats hiervan dient te worden 
gestreefd naar een zo groot mogelijke, maar aanvaardbare vermenging van functies zonder dat de draagkracht van de 
(woon)omgeving overschreden wordt. Dit betekent dat sommige activiteiten die wegens hun hinder, hun schaal, en de 
verkeersoverlast die ze veroorzaken niet in de nabije omgeving van woningen aanvaardbaar zijn, zich elders moeten 
vestigen. Hiertoe behoren ook bedrijven waarvan de bedrijfsruimte voor het merendeel gebruikt wordt voor opslag 
(ineffectief grondgebruik). Het nadeel van dergelijk soort gebruik is het ‘doodse’ karakter en als gevolg daarvan de afbreuk 
aan de sfeer in de wijk. Alle andere functies daarentegen moeten toegelaten en zelfs versterkt worden. 
 

7. Vervolledigen van de bebouwde landschappen in de kern door aanvullen van het gefragmenteerde landschap en 
afwerken van de bouwblokken in de kern 

In Hoeilaart zijn er rondom de kern vrij veel braakliggende gronden en restruimtes.  Deze gebieden liggen in het bestaande 
woongebied op het APA.  De vele vage ruimtes zijn nefast voor de ruimtelijke kwaliteit van de periferie.  Het bebouwde 
perifere landschap maakt op veel plaatsen een rommelige indruk.  Het creëren van structureel samenhangende invullingen 
in het bestaande weefsel is hier van essentieel belang. 
Door inbreiding en verdichting kan de gefragmenteerde bebouwde ruimte gestructureerd worden.  Bestaande bouwblokken 
dienen zoveel mogelijk vervolledigd te worden.  Daarnaast zal bij het vervolledigen van de bebouwde landschappen aandacht 
gaan naar de ontwikkeling van bruikbare (publieke) groene ruimtes, naar verbindingen voor langzaam verkeer, enz… 
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6.2.2. BELEIDSCATEGORIEËN 

Hoeilaart is geselecteerd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan als een hoofddorp in een bebouwd perifeer landschap. 
Dit betekent dat de ontwikkeling eerder beperkt dient te blijven tot de opvang van de lokale behoeften en dan nog uitsluitend 
in de kern van de gemeente. Deze behoeften worden echter zwaar belast door inwijkende bewoners, onder meer EU – 
ambtenaren die in de groene rand rondom de hoofdstad wensen te wonen. De gemeente zal bijgevolg bijzondere aandacht 
dienen te besteden aan de prijsvorming binnen de woningmarkt zodat de eigen bewoners niet verdrongen worden door 
meer kapitaalkrachtige groepen. 
 
Daar waar mogelijk, binnen de contouren van het huidige APA, moet nieuwbouw mogelijk blijven. Hierbij dient voorkeur te 
worden gegeven aan een door de overheid gestuurd woonbeleid. Enkel op die manier kan er voldoende ruimte aan een 
aanvaardbare prijs worden gecreëerd voor de eigen inwoners. Binnen de huidige planperiode is het niet wenselijk nieuwe 
gebieden aan te snijden doch de mogelijkheden dienen wel onderzocht te worden om de vrijgekomen binnengebieden, die 
aanleunen bij de kern van de gemeente, in te vullen als woongebied. Enkel op die manier wordt kernversterkend gewerkt. 
 

6.2.3. RUIMTELIJKE BELEIDSELEMENTEN 

De eerder genoemde doelstellingen worden hieronder vertaald in een aantal ruimtelijke beleidselementen. 
 

1. Een fasering van de woonuitbreidingsgebieden en de woonreservegebieden binnen een doelgroepenbeleid 

Binnen de huidige planningscontext blijkt dat de gemeente Hoeilaart geen behoefte heeft aan bijkomende mogelijkheden voor 
woningbouw. De huidige voorzieningen volstaan ruimschoots om aan de behoefte te voldoen tot 2007 en zelfs tot 2017.  
Omdat 2007 als einddatum van de huidige planperiode voorbij is, wenst de gemeente een duidelijke fasering voor te stellen 
van de niet aangesneden woonuitbreidings- en woonreservegebieden. 
 
Gelet op de zeer sterk stijgende prijzen op de vrije markt is het echter nodig om een corrigerend sociaal beleid te voeren 
teneinde de minvermogenden te helpen bij hun huisvesting.  De noodzaak van deze sociale aanpak wordt ook bewezen door 
het succes van de reeds gerealiseerde sociale projecten.  In verhouding hebben vele Hoeilanders en gewezen Hoeilanders 
gebruik gemaakt van deze geboden kansen; de bouwkavels werden in een minimum van tijd toegewezen.  
 
Gemeenten zijn mee verantwoordelijk voor de keuze van nieuwe woningbouwlocaties, het type woningen waaraan behoefte is 
(eengezinswoningen, appartementen, sociale woningen) en de kwaliteitshandhaving van de woningvoorraad.  Nieuwe 
tendensen en evoluties in de maatschappij (gezinsverdunning, vergrijzing van de bevolking, …) dwingen tot een grotere 
woningdifferentatie tegenover het verleden. 
 
De lokale overheid wil een woonpolitiek voeren die enerzijds gericht is op inbreidingsgerichte nieuwbouw en anderzijds het 
gedifferentieerde aanbod aan kwalitatieve woningen in bestaande kernen verhoogt.  Een verhoging van woondichtheid moet 
gepaard gaan met een verhoging van de ruimtelijke woonkwaliteit. 
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Het is van belang dat de lokale overheid de krijtlijnen uittekent voor delen van haar grondgebied en een eisenpakket opstelt. 
Door het opleggen van een aantal voorwaarden, kan het beoogde resultaat in de goede richting gestuurd worden.  
 
Bijkomende woningen dienen gesitueerd te worden in de kern van de gemeente. Dit betekent dat woonuitbreidingsgebieden 
die dichtst bij de kern gelegen zijn primair aangewend zullen worden en enkel voor sociale doeleinden. Op die manier bekomt 
men een kernversterking, mogelijkheden voor de eigen bevolking en creëert men een groter draagvlak voor commerciële 
voorzieningen in de kern van Hoeilaart. 
 
Er wordt twee woonuitbreidingsgebieden ontwikkeld met hoge prioriteit : 
 
- Het woonuitbreidingsgebied Station/Nilleveld  

 
Dit blok wordt omsloten door de spoorlijn Brussel-Namen, de Nilleveldstraat, de Waversesteenweg, de Rowiestraat en 
de Coppensstraat.  Dit binnengebied sluit nauw aan bij het station én het centrum.  Een kleine sociale verkaveling van 17 
loten (gemeentelijk initiatief) gelegen in dit gebied werd in 2008 op de markt gebracht. 
 
Hierbij wordt gedacht aan het bouwen in hogere dichtheden (groepswoningbouw met beperkte kavelgrootte) met daarbij 
telkens ruime groene gemeenschappelijke ruimte.  De nodige voetgangers en fietsrelaties worden gefaciliteerd en er 
wordt rekening gehouden met de groene vingers.  Er wordt een mix van woontypologieën (gesloten bebouwing, 
gekoppeld en vrijstaand) aangeboden voor de verschillende doelgroepen in de vorm van kavels, huurwoningen en 
koopwoningen.  Er is ruimte voor een 40-tal woongelegenheden.  
 

- Het woonuitbreidingsgebied Sloesveld 
 
Dit binnengebied sluit aan bij de sociale woonwijk Sloesveld en ligt op korte afstand van het centrum van Hoeilaart.  Het 
gebied sluit goed aan bij de fiets- en openbaarvervoersas in de IJsevallei.  Vandaag is er reeds een volledig vlakke en 
verkeersarme fietsroute tussen het WUG Sloesveld en het centrum.  Bovendien beschikt het gebied over een halte op de 
busverbindingen naar Leuven en Brussel en op tangentiële lijn naar de luchthaven van Zaventem.  In het kader van het 
doelgroepenbeleid wordt er een mix van sociale kavels (open karakter, bestemd voor middenklasse) en huurwoningen 
(eerder gesloten karakter, sociale woningen) voorzien.  Hierbij worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor het 
WUG Station (hogere dichtheden, grote gemeenschappelijke groene ruimtes, rekening houden met groene vingers, mix 
van woontypologieën).  Er zou eveneens ruimte zijn voor een 40-tal woongelegenheden.  Er zal een inrichtingsplan/RUP 
worden opgemaakt die de ontsluiting en de groene vinger (met integratie van het natuurgebied op de hoek van de 
Molenstraat-Ten Boslaan) vastlegt. 

 
Twee woonuitbreidingsgebieden krijgen een lage prioriteit naar ontwikkeling toe.  Een ontwikkeling op een later tijdstip blijft 
echter wel mogelijk. 
 
- Het woonuitbreidingsgebied Terheidestraat 

In dit woonuitbreidingsgebied is er nog een restzone van minder dan 0,5 ha aanwezig met ruimte voor enkele woningen 
langs uitgeruste wegen.  Hier kunnen dus nog slechts een beperkt aantal potentiële kavels gerealiseerd worden.  
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Grote delen van het woonuitbreidingsgebied Terheidestraat kunnen door de sterke helling van het terrein niet worden 
bebouwd. Dit sterk hellend gebied kan dan ook beter deel uit gaan maken van de groene vinger Wolfsdelle. 
 

- Het woonuitbreidingsgebied Geneesheerstraat 
Het WUG Geneesheerstraat vormt een waardevolle open ruimte met mooie vergezichten en wordt grotendeels 
gevrijwaard als binnenkamer nabij het dorpscentrum.  Enkel de restpercelen in het westelijke hoek van het gebied, die 
reeds volledig door bebouwing omsloten zijn, komen nog voor bebouwing in aanmerking.   

 
Verder worden volgende opties genomen : 
 
- Woonreservegebieden 

De woonreservegebieden Waversesteenweg en J.Lindtsstraat worden gedeeltelijk behouden i.f.v. woonprojecten op 
langere termijn. 
 

- Uitbreidingsmogelijkheden voor scholen 
Voor het WUG Terheidestraat en het WUG Geneesheerstraat wordt de optie voorzien het woonuitbreidingsgebied 
gedeeltelijk te herbestemmen naar zone voor openbaar nut (als reservezone voor potentiële uitbreiding).  Het gaat over  
een zone van 50 à 100 m achter het huidige terrein van de scholen.   
 

- Engagement groene vingers 
Om de groene vingers, die diep doordringen in de bebouwde ruimte van Hoeilaart, te behouden worden de grote delen 
van de woonreservegebieden Waversesteenweg en J.Lindtsstraat en delen van het woonuitbreidingsgebied Sloesveld 
maximaal gevrijwaard van bebouwing.  Eerder dan naar een zachtere officiële bestemming te gaan, engageert het 
bestuur zich om (delen van) deze gebieden op termijn te verwerven om speculatie tegen te gaan en om het 
groenevingerkarakter van de locaties te bestendigen.  De eigenaars van gronden, die in privéhanden blijven, zullen 
uitgenodigd worden om eenzelfde beheersprotocol te onderschrijven. 
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De volgende tabel geeft een globale afweging van de verschillende woonuitbreidings- en woonreservegebieden. 
 
WUG/WR Aanwezig reliëf Ligging tov groene 

vingers 
Ligging tov kern Ligging tov 

groene rand 
Conclusie 

WUG Terheidestraat Zeer grote 
niveauverschillen 

Gedeeltelijk op te 
nemen in groene 
vinger Wolfsdelle 
(steile helling) 

Sterk kerngebonden nvt Niet prioritair te 
ontwikkelen 

WUG Geneesheerstraat Beperkt 
reliëfverschil 

Ligt binnen groene 
vinger 
Geneesheerstraat 

Sterk kerngebonden, nvt Niet prioritair te 
ontwikkelen 

WUG Station/Nilleveld Beperkt 
reliëfverschil 

nvt Kerngebonden (ook 
dichte nabijheid 
station 

nvt Prioritair te ontwikkelen 
(voor doelgroepenbeleid) 

WUG Sloesveld  Zeer grote 
niveauverschillen 

Ligt binnen de groene 
vinger Kelleveld 

Hoewel perifeer 
gelegen, toch dichtbij 
de 
opanbaarvervoersas 
Charlierlaan-
Biesmanslaan 

nvt Prioritair te ontwikkelen 
(voor doelgroepenbeleid) 

WR J.Lindtsstraat  Beperkt 
reliëfverschil 

Ligt binnen de groene 
vinger J.Lindtsstraat 

Meest oostelijk deel 
sluit aan bij de kern 

aan de rand  Behouden voor projecten 
op langere termijn 

WR Waversesteenweg Beperkt 
reliëfverschil 

Ligt gedeeltelijk 
binnen groene vinger 
Ter Jansdelle 

Meest noordelijk deel 
sluit aan bij de kern 

nvt Behouden voor projecten 
op langere termijn 

Tabel 1 : ruimtelijke afweging woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden 
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Concluderend wordt volgende woonprogrammatie voorgesteld :  Er wordt hierbij uitgegaan van een noodzaak van ca. 24 
bijkomende woningen per jaar (zie informatief deel) of ca. 120 over 5 jaar. 
 
Fase 1 : 2007 – 2012 
 

 Invullen uitgeruste percelen (privaat initiatief)   
 Inbreidingsprojecten BPA’s centrum (deels sociale huur- en koopwoningen)  
 Invullen 50% van de onbebouwde niet-uitgeruste gebieden in landelijk woongebied (privaat initiatief):  

    
 Fasegewijs aansnijden woonuitbreidingsgebied Station/Nilleveld en Sloesveld (gemeentelijk initiatief)  

(sociale kavels + huurwoningen) 
 

Fase 2 : 2012 – 2017 
 Invullen uitgeruste percelen   
 Inbreidingsprojecten BPA’s centrum (deels sociale huur- en koopwoningen)  
 Invullen 50% van de onbebouwde niet-uitgeruste gebieden in woonzone (privaat initiatief):  

    
 Fasegewijs aansnijden woonuitbreidingsgebied Station/Nilleveld en Sloesveld (gemeentelijk initiatief)  

(sociale kavels + huurwoningen) 
 

 
De overige woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden zullen pas ten vroegste na 2017 in aanmerking komen voor 
ontwikkeling. 
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2. Vervanging van bestaande woningen door appartementen reguleren 

Omdat de grondprijs binnen de gemeente vrij hoog is proberen nieuwe eigenaars bij afbraak van woningen, voornamelijk in 
de kern, appartementen op de richten. Dergelijke constructies hebben echter een grote impact op de omliggende ruimte, 
zowel visueel, sociaal als morfologisch. De bouwhoogte van nieuwe gebouwen dient beperkt te worden in de 
bouwvoorschriften zodat appartementen enkel mogelijk zijn in de eigenlijke kern van de gemeente, zoals reeds vastgelegd in 
het APA. Er dient vermeden te worden dat appartementen worden gebouwd in gebieden die niet aangesloten zijn aan de 
kern van de gemeente. De voorkeur wordt gegeven voor het bouwen van appartementen aan de invulling van kavels waar 
woningen werden afgebroken. Hierbij dient gelet te worden op het feit dat de appartementen die worden opgericht ter 
vervanging van bestaande woningen, ook toegankelijk zijn voor alle klassen van de bevolking. Hier is dus mogelijk opnieuw 
een taak weggelegd voor het door de overheid gestuurd woonbeleid. 
 

3. Stimuleren van renovatie bestaande woningen 

Het bestaande woningpatrimonium van de gemeente Hoeilaart is relatief oud. Om de bestaande woningen in stand te houden 
zijn renovatiewerken noodzakelijk. Daarom is het belangrijk om renovatie van het bestaand woningpatrimonium te 
stimuleren. Dit kan onder meer door een gemeentelijk subsidiereglement uit te werken voor onder meer isolatiepremies, 
zonne – energie, … 
 

4. Afwerken van bebouwingsranden naar de binnengebieden  

Om de kwaliteit van de open ruimte in de binnengebieden te verzekeren moeten de bebouwingsranden en perceelsranden 
die hieraan grenzen op een kwalitatieve manier afgewerkt worden. Daar waar deze grenzen nu zeer rommelig zijn -
afsluitingen, hagen en gebouwen komen door elkaar voor- dient dit gereguleerd te worden zodat een meer uniform en 
kwalitatief landschapsbeeld ontstaat. Hierbij is het belangrijk, bij het uitvaardigen van een mogelijk gemeentelijke 
bouwverordening dat er nog steeds een aantal mogelijkheden over blijven zodat de eigenaars vrij kunnen kiezen.  
Sensibilisatie is hierbij belangrijk.   
 

5. Woningdifferentiatie 

De doelstelling van woningdifferentiatie zal in belangrijke mate betrekking hebben op dichtheid en onderscheid in 
woninggrootte. Dit houdt verband met een beleidskeuze die rekening houdt met een gewijzigde behoefte ten gevolge van de 
gezinsverdunning en de veroudering van de bevolking. De vraag naar nieuwe woontypologieën en aangepaste kwalitatieve 
woonomgevingen wordt steeds groter. Deze behoefte naar goed gelokaliseerde en kleinere maar comfortabele woningen zal 
ook in Hoeilaart toenemen. 
 
Deze woongelegenheden zijn in hoofdzaak bestemd voor bejaarden. Vooral aspecten als ligging ten opzichte van het 
centrum, voorzieningen en openbaar vervoer zullen aan belang winnen. Er moet echter wel vermeden worden dat een 
centrum wordt gecreëerd waar hoofdzakelijk de oudere bevolking woont. Het stimuleren van een gedifferentieerd 
woningaanbod zal leiden tot het tot stand brengen van een sociale mix. 
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6. Een door de overheid gestuurd sociaal woonbeleid 

Hoeilaart kent een duidelijke achterstand inzake sociale woningen.  Door inwijking van werknemers uit het Brusselse die in 
de groene Brusselse rand willen wonen, worden bovendien de inwoners van Hoeilaart “verdrongen”. De prijs van de kavels 
is sterk gestegen, enkel oudere woningen blijven nog beschikbaar. Via overheidstussenkomst (o.a. Vlabinvest, Haviland en 
VHM) dienen kavels, woningen of appartementen beschikbaar te komen om te huren of te kopen door de “oorspronkelijke” 
bewoners van de gemeente Hoeilaart. Het woonbeleid kan dusdanig worden aangepast dat deze mensen voorrang krijgen bij 
het toewijzen van een woning, appartement of bouwkavel. 
 
De gemeente Hoeilaart engageert zich om het bindend sociaal objectief voor 2020 (zoals vastgelegd in het decreet grond- 
en pandenbeleid van 1 september 2009) te halen. Hiertoe wordt de volgende programmatie voorgesteld: 
 
- Project E. Vandenbroeckstraat: 38 huurappartementen 
- WUG Station/Nilleveld en WUG Sloesveld (mix van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels), elk 

goed voor ca. 40 woongelegenheden 
- Verdichtingsproject BPA Dorpskern (binnengebied Mariën): aantal nog te bepalen. 
- Verdichtingsproject BPA Dorpskern Hoek Denayerstraat (project Vlabinvest): 8 huurwoningen 
 

7. Behoud van waardevolle grootschalige panden 

 
Een deel van het cultuur-historisch patrimonium van Hoeilaart dreigt verloren te gaan, aangezien soms het moeilijk is een 
geschikte nieuwe functie te vinden voor grote gebouwen.  Leegstand van deze panden dient vermeden te worden, aangezien 
dit op termijn onvermijdelijk tot verval leidt.  
 
De serristenvilla’s zijn een concreet voorbeeld van cultuur–historisch interessante gebouwen.  Ondanks het verminderen 
van de druiventeelt binnen de gemeente blijven deze villa’s belangrijk voor de ruimtelijke structuur.  Zij geven immers 
karakter aan de bebouwingsranden.  De grootte en de ouderdom van deze waardevolle panden vormt een bedreiging voor 
het voortbestaan ervan.  Omwille van de veranderingen in de gezinssamenstelling zijn dergelijke woningen vaak te groot en 
bovendien niet comfortabel genoeg volgens de hedendaagse normen. Het is echter in het belang van de gemeente dat deze 
panden blijven bestaan.  Zij zijn relicten van de eertijds bloeiende serrecultuur.   
 
Andere grootschalige waardevolle gebouwen, die behouden dienen te worden zijn b.v. oude schuren en andere agrarische 
gebouwen en de gebouwen rondom de voormalige renbaan van Groenendaal. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om het behoud van de serristenvilla’s en andere grootschalige waardevolle panden te 
steunen.  Enerzijds kan er gezorgd worden voor financiële ondersteuning van de renovatie van de meest waardevolle 
panden, door ze voor te dragen als te beschermen monumenten (voordracht tot bescherming in het kader van het decreet 
onroerend erfgoed).  Anderzijds kan ervoor gezorgd worden dat een herbestemming voor waardevolle grootschalige 
panden makkelijker wordt.  Dit kan door meer mogelijkheden te voorzien via stedenbouwkundige voorschriften.  Hierbij 
wordt er vanuit gegaan dat een nieuwe functie voor een gebouw de beste garantie vormt voor het behoud ervan. 
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Vanuit ruimtelijke ordening kunnen volgende maatregelen de herbestemming van waardevolle grootschalige panden 
vergemakkelijken : 
- Aan deze panden  kunnen specifieke stedenbouwkundige voorschriften toegekend worden, die thans niet mogelijk zijn 

volgens het APA.  Hierbij denken we aan het toelaten van nevenbestemmingen i.f.v. vrije beroepen en dienstverlening.   
- Het opdelen van deze woningen in meerdere wooneenheden kan toegelaten worden.  Aangezien meergezinswoningen 

volgens het huidige APA enkel mogelijk zijn in de kern, dient er hiertoe een RUP of verordening opgemaakt te worden.   
 
Randvoorwaarden die hierbij opgelegd worden zijn : 
- Het behoud van de erfgoedwaarde dient gegarandeerd te worden.   
- Een beperkte volume-uitbreiding is slechts mogelijk, indien dit noodzakelijk is om een herbestemming mogelijk te maken.  

Bovendien dient de ingreep een meerwaarde te realiseren voor het bestaande gebouw. 
- Het vervangen van waardevolle grootschalige panden door nieuwbouw meergezinswoningen is uiteraard uitgesloten. 
- De ruimtelijke draagkracht van de omgeving dient gerespecteerd te worden.  Intensieve commerciële functies zijn dan 

ook niet gewenst. 
- Het opdelen van deze woningen in meerdere wooneenheden kan niet binnen de groene vingers of in de groene rand. 
 
Om het cultuur-historisch patrimonium te Hoeilaart doeltreffend te kunnen beschermen, zal het noodzakelijk zijn een goed 
beeld te krijgen van de aanwezige erfgoedwaarden.  Er dient bijgevolg een goed gedetailleerde inventarisatie te gebeuren 
van de potentieel waardevolle panden.  Hiertoe kan uitgegaan worden van de bestaande inventaris bouwkundig erfgoed 
Vlaanderen :   
 

“ De werkwijze bij het opstellen van de inventarisatie bestaat uit verschillende stappen. Veldwerk vormt de basis voor de 
opname van een bepaald pand; archivalisch en bibliografisch onderzoek gebeurt ter aanvulling van de typeringen, om de 
belangrijkste gebouwen in hun context te situeren en eventueel hun vroegere functie en evolutie te belichten. 
 
De criteria en normen voor de opname in de inventaris houden rekening met de definities monument en stads- en 
dorpsgezicht opgenomen in het decreet van 3 maart 1976. De selectie van het bouwkundig erfgoed gebeurt daarbij op 
basis van de evaluatie van het belang ervan door de historische, artistieke, industrieel-archeologische, volkskundige, 
wetenschappelijke of andere socio-culturele waarde. Overeenkomstig de Conventie van Granada wordt aandacht besteed 
aan een holistische benadering van het bouwkundig erfgoed, zodat het interieur, de omgeving en het volledige spectrum 
aan bouwkundige constructies aandacht krijgen. Dit betekent dat naast religieuze, burgerlijke en industriële gebouwen 
ook een ruim aantal doorsneewoningen en –constructies worden opgenomen, typerend voor het gebied en/of periode en 
representatief voor later op te stellen typologieën. 3“ 

 
Er wordt voorgesteld om deze lijst vervolgens voor te leggen aan een gemeentelijke commissie, die een kwalitatieve 
beoordeling maakt, zodat aangegeven kan worden welke gebouwen prioritair bescherming verdienen.  Voor de 
samenstelling van de een gemeentelijke commissie kan eventueel advies ingewonnen worden bij de Vlaamse Bouwmeester.  
 
 

                                                   
3 Inventaris van het bouwkundig erfgoed [WWW]. (z.d.). Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed: URL. 
http://www.vioe.be/inventarisatie/bouwkundigerfgoed [02.06.2008]. 
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8. Rechtszekerheid bieden aan bedrijvigheid  

Binnen de gemeente Hoeilaart zijn veel bedrijven en bedrijfjes gevestigd in woongebied. Er komt in Hoeilaart slechts één 
(metaalverwerkend) bedrijf voor in een geëigende zone (hoek Overijsesteenweg-Kapelstraat), dat verder kan functioneren 
binnen de afgebakende zone op het APA, evenwel maximaal rekening houdend met de aangrenzende IJse en met de ligging 
in waterwinningsgebied. 
 
De gemeente wenst de bedrijven maximaal rechtszekerheid te geven zodat de bedrijfsactiviteiten verder gezet kunnen 
worden, zodoende blijft de economische activiteit binnen de gemeente gewaarborgd.  Hiertoe houdt zij vast aan de 
mogelijkheden neergeschreven in het APA. 
Indien er in de toekomst toch problemen met zonevreemde bedrijvigheid zouden ontstaan, dan wordt een afwegingskader 
vanuit de open ruimtestructuur vooropgesteld.  De ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde bedrijven worden dan 
gekoppeld aan de beleidscategorieën uit de gewenste open ruimtestructuur.   
 
Bedrijven gelegen binnen de  groene vingers : 
 
Algemene regel : De groene vingers worden maximaal open gehouden zodat er hier beperkte ontwikkelingsperspectieven 
geboden worden.  Bestaande lokale bedrijven krijgen slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden.  Er mogen geen nieuwe 
vestigingen bijkomen.  Verbouwingen en beperkte uitbreidingen zijn mogelijk.  Een echte schaalvergroting van het bedrijf is 
niet toegelaten. 
 
Bij uitbreiding van bestaande bedrijven moet naast het vergroten van de economische vitaliteit ook de ruimtelijke kwaliteit 
een positieve impuls krijgen: 

- De aard van de bedrijvigheid moet verweefbaar blijven - of op middellange termijn worden – met de andere functies 
binnen de groene vingers, d.w.z. dat er geen overlast mag veroorzaakt worden voor omliggende functies. 

- Iedere uitbreiding moet samengaan met ruimtelijke kwaliteitswinst, wat o.a inhoudt dat er aan landschaps- en 
natuurontwikkeling gedaan wordt, dat verwaarloosde en overtollige bebouwing gesaneerd of gesloopt wordt en dat 
er inspanningen gebeuren om de uitstraling van het erf te verbeteren 

- Bedrijven met een goede verkeersontsluiting worden positiever behandeld dan bedrijven, die slechts bereikbaar zijn 
via smalle landbouwwegen. 

 

Bedrijven gelegen in bebouwd perifeer landschap (buiten de gewenste open ruimtestructuur, aansluitend op de kern) : 
 
Algemene regel : bestaande lokale bedrijven krijgen alle kansen om hun activiteiten binnen het huidige bedrijfsperceel te 
ontwikkelen, indien zij de draagkracht van de omgeving niet overschrijden.  Er mogen echter geen nieuwe zonevreemde 
vestigingen meer bijkomen.   
 
Bij uitbreiding van bestaande bedrijven moet naast het vergroten van de economische vitaliteit ook de ruimtelijke kwaliteit 
een positieve impuls krijgen (zie hoger). 
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Bedrijven gelegen in het  Zoniënwoud en aanpalende (private) bossen en langsheen de groene rand van Hoeilaart: 
 
Algemene regel : Een uitbreiding van bedrijvigheid  is volledig uitgesloten.  Bestaande vestigingen krijgen dan ook geen 
uitbreidingsmogelijkheden en ook nieuwe vestigingen worden niet toegelaten (via het vergunningenbeleid). 
 
De uitbreiding van bestaande bedrijven is hier niet mogelijk. 
 

9. Nieuwe bedrijvigheid toelaten binnen het woongebied 

Omwille van de schaarse en waardevolle open ruimte kiest de gemeente voor verweving van bedrijvigheid met het wonen, 
ook voor nieuwe initiatieven.  Er wordt dus geen locatie voor een lokaal bedrijventerrein voorgesteld. Binnen het 
woongebied zullen nieuwe ondernemingen toegestaan worden, uiteraard rekening houdend met de draagkracht van de 
omgeving.   
 
Er zijn een aantal voorkeurslocaties voor de beoogde verweving van nieuwe ondernemingen en wonen, nl. : 
- Het binnengebied Molenberg  
- Langsheen de Waversesteenweg  
- Langsheen de Kumpstraat  
Op het APA zijn deze gebieden achter de 50m woonzone bestemd als serregebieden (zie kaart 3). 
 
Deze gebieden kennen een vrij goede ontsluiting (gelegen langs straten geselecteerd als lokale wegen met een verbindende 
of ontsluitende functie), planologisch is nieuwe bedrijvigheid toegelaten (voorschriften APA4), het gaat over ingesloten 
gebieden die de gewenste openruimtestructuur (met name de groene vingers) niet aantasten en er is ruimte beschikbaar 
(mits afbraak verlaten serres).  De gemeente wenst echter in deze gebieden geen actief beleid te voeren omtrent het 
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in deze zones.  Mogelijkheden zullen uitsluitend afhangen van private initiatieven.  
Indien dit een succesvol gegeven zou worden, zal de gemeente wel een inrichtingsplan voor deze gebieden opmaken. 
 

10. Een aangepast beleid voor woningen buiten de geëigende bestemmingszones 

Een klein deel van de bewoning in Hoeilaart werd bij de opmaak van het APA niet bevestigd als woongebied en is bijgevolg 
zonevreemd.  Het APA voorziet wel beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor de woningen buiten de geëigende 
bestemmingszones.  Deze woningen kunnen tot 20% uitbreiden.   
 
Verspreid over het grondgebied van Hoeilaart zijn er in totaal 118 zonevreemde woningen.  Bovendien zijn er 40 woningen, 
die deel uitmaken van een goedgekeurde verkaveling buiten de geëigende bestemmingszone.   
 

                                                   
4 Juridisch-planologisch kan er discussie bestaan over het APA-voorschrift dat omschakeling van een serrebedrijf naar ambachtelijke en KMO 
onderneming toelaat.  Zijn dit ook serrebedrijven die hun activiteit al enkele jaren hebben gestopt?  Indien omschakeling enkel kan voor 
serrebedrijven die slechts recent achter hun activiteiten een punt hebben gezet, zal de gemeente een gemeentelijk RUP opstellen om dit toch 
mogelijk te maken in de twee vermelde serregebieden, na opmaak van een inrichtingsstudie. 
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De gebiedsgerichte uitbreidingsmogelijkheden voor zonevreemde woningen, die hieronder beschreven worden, dienen te 
gelden ten overstaan van het oorspronkelijk volume/ontwerp van de woning.  Zo kan vermeden worden dat er meerdere 
malen van deze uitbreidingsregels gebruik gemaakt wordt. 
 
a. Woningen in de ruimtelijk kwetsbare gebieden 
De woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden kunnen volgens de bepalingen van het APA tot 20% uitbreiden.  Deze regeling 
wordt behouden, omdat ze tegemoet komt aan de moderne noden van woonkwaliteit en bovendien ruimer is dan de huidige 
decretale bepalingen.  Het ruimtelijk beleid voor de zonevreemde woningen in deze gebieden richt zich dan ook op het 
verbeteren van de kwaliteit van de woonfunctie met mogelijkheden tot een zeer beperkte uitbreiding.  In deze gebieden 
kunnen er uiteraard geen woningen of bouwkavels meer bijkomen. 
 
b. Woningen in de agrarische gebieden 
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening bepaalt de mogelijkheden voor zonevreemde woningen buiten de kwetsbare gebieden.  
Het decreet heft hiermee de strengere bepalingen van het APA op.  De zonevreemde woningen krijgen in de codex 
basisrechten zonder tijdsbeperking.  De gemeente wenst zich a priori te houden aan deze basisrechten met een beperkte 
gebiedsgerichte differentiatie.   
 
In de agrarische gebieden zijn de volgende basisrechten voorzien voor zonevreemde woningen van kracht:  
- verbouwen binnen het bestaand volume,  
- uitbreiding van het bestaand volume tot 1000 m³  
- herbouw van het bestaand volume met een maximum van 1000 m³. 
Ook hier kunnen uiteraard geen woningen bijkomen buiten het huidig juridisch aanbod. 
 
c. Woningen in te schrappen serregebieden 
Het GRS stelt voor om een aantal serregebieden te schrappen door ze opnieuw een openruimtefunctie te geven.  In deze 
gebieden bevinden zich een aantal zonevreemde woningen.  Deze behouden hun huidige rechten en worden dus behandeld 
als woningen in agrarisch gebied. 
 
d. Woningen aansluitend bij bestaande bebouwing 
Bestaande woningen, die aansluiten bij de bestaande bebouwing van de kern en geen deel uitmaken van de gewenste 
openruimtestructuur, maar die volgens het APA zonevreemd zijn, krijgen ruime ontwikkelingsmogelijkheden.  Zij krijgen in 
principe dezelfde mogelijkheden als woningen gelegen in het woongebied.  Nevenfuncties zoals dienstverlening en vrije 
beroepen (geen kleinhandel) zijn er mogelijk.  Bijkomende woningen zijn niet toegestaan.   
Specifieke gevallen zijn hierbij woningen gelegen volgens het APA in serregebieden langsheen de Veldstraat en langs de 
Hoeilaartse weg.  Bij de opmaak van een RUP hiervoor kan eveneens bekeken worden of er nog enkele onbebouwde kavels 
kunnen meegenomen worden voor bebouwing. 
 

11. Ondersteunen van het kernwinkelgebied 

Het Hoeilaartse winkelapparaat staat vandaag onder zeer sterke druk.  Vooral de kleinere (buurt)winkels hebben het 
moeilijk en worden omgevormd tot woningen of appartementen. De gemeente wenst deze trend tegen te gaan en om te 
buigen.  Hiervoor zal een stedenbouwkundige verordening worden opgesteld waardoor in de centrumstraten een 

secmavan
Doorhalen
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functiewijziging van handel naar wonen niet meer zal worden toegelaten.  Ook het wonen boven handelspanden moet worden 
gestimuleerd, door steeds een aparte toegang te voorzien, zodat leegstand voorkomen wordt. 
 
Bovendien wordt het kernwinkelgebied in twee gesneden door de A. Biesmanslaan.  De overgang van het ene deel (H. 
Caronstraat) naar het andere deel (Gemeenteplein) dient gestimuleerd te worden door middel van een aantal ruimtelijke en 
functionele ingrepen zodat een meer samenhangend centrum ontstaat met betere relaties tussen de twee delen (zie ook 
gewenste ruimtelijke structuur op microschaal). 
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6.3. GEWENSTE VERKEERSSTRUCTUUR 

6.3.1. UITGANGSPUNTEN 

1. Optimaliseren van de doorstroming op het hoofdwegennet 

De congestie op de hoofdwegen R0 en E411 zorgt voor verkeersproblemen in de kern van Hoeilaart (zoals op de centrale as 
J.B. Charlierlaan – A. Biesmanslaan). Door deze congestie zoekt het verkeer immers sluipwegen om de bestemming in 
Brussel of de Brusselse rand te bereiken.  Door het verbeteren van de doorstroming op de hoofdwegen zou de 
verkeersleefbaarheid en veiligheid in de kern van Hoeilaart tijdens de spitsuren moeten verbeteren.  Dit is echter een 
Vlaamse taak die wel van groot belang is voor Hoeilaart (zie ‘streefbeeld R0’ in het informatief gedeelte van het GRS). 
 

2. Weren van doorgaand verkeer uit de verblijfsgebieden  

Waar mogelijk en relevant dient het doorgaand verkeer uit de verblijfsgebieden te worden geweerd. De reden hiervoor is 
dat doorgaand verkeer gemengd met bestemmingsverkeer (in een verblijfsgebied) voor conflicten zorgt en de 
verkeersleefbaarheid vermindert. Daar waar het onmogelijk is om het doorgaand verkeer om te leiden dient de 
verkeersleefbaarheid afgedwongen te worden via een doortochtenbeleid. 
 

3. Bevorderen van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid (voornamelijk voetgangers en fietsers) 

Het verhogen van de verkeersafwikkeling dient de verkeersleefbaarheid te respecteren. Het begrip verkeersleefbaarheid 
heeft zowel te maken met de verblijfskwaliteit en veiligheid als met de verkeersfunctie.  In de relatie tussen beide moet de 
leefbaarheid benadrukt worden. Immers leefbaarheid is maar mogelijk indien de bereikbaarheid wordt gegarandeerd van 
zowel het stedelijk centrum, de landelijke kernen als de economische activiteiten. 
 

4. Voorzien van een comfortabele verblijfsomgeving voor de bewoners 

Bewoners zijn kritische gebruikers van hun verkeersruimte. Een ongezellige straat, slecht wegdek, slecht verzorgde 
voetpaden zorgen voor klachten en een slechte beleving van de openbare ruimte in het algemeen en de verkeersruimte 
specifiek. Het komt er op aan door planning, inrichting en consequent beheer een degelijke, veilige en groene verblijfsruimte 
te voorzien voor de bewoners. 
 

5. Veilige en comfortabele fiets- en wandelroutes door Hoeilaart 

Het gebruik van de fiets en verplaatsingen te voet dient bevorderd te worden door aan fietsers en voetgangers veilige en 
comfortabele routes door Hoeilaart aan te bieden, zowel voor toeristisch als voor dagdagelijks gebruik. Bijzondere aandacht 
zal hierbij gegeven worden aan het bovenlokaal fietsroutenetwerk, aan veilige fietsroutes tussen de verschillende 
woongebieden binnen Hoeilaart en aan het in ere herstellen van buurt- en voetwegen. 
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6. Opwaardering van het openbaar vervoer 

Een verbetering van het openbaar vervoer (trein en bus) verhoogt de bereikbaarheid van Hoeilaart. In combinatie met een 
goed georganiseerd voortransport met auto of fiets lijkt dit ons het beste alternatief voor de auto om naar Brussel te rijden. 

6.3.2. RUIMTELIJKE BELEIDSCATEGORIEËN 

Doordat er weinig hiërarchie in het wegennet zit van de gemeente Hoeilaart zijn snelheidsregimes niet altijd leesbaar. Om 
snelheden meer afdwingbaar te maken dient de leesbaarheid van de openbare ruimte te vergroten. Door het aanbrengen 
van een duidelijke categorisering worden de verkeersstromen binnen de gemeente geregeld. Op die manier kunnen ook 
bepaalde straten van de gemeente gevrijwaard worden van verkeer en meer voorzien worden voor zacht verkeer. De 
uitbouw van een dergelijke hiërarchische structuur dient uiteraard te gebeuren in combinatie met de uitbouw van een 
netwerk voor zacht verkeer. 
 
Binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werden de R0 en de E411 geselecteerd als hoofdwegen, deels onderdeel 
van het Trans–European Network (TEN). 
 
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd op het grondgebied van Hoeilaart de Duboislaan – 
Terhulpsesteenweg (tot aan het station) - Groenendaalsesteenweg – JB Charlierlaan – A. Biesmanslaan – 
Overijsesteenweg als  secundaire weg type III geselecteerd.  Op deze weg wordt voorrang gegeven aan de doorstroming 
van het openbaar vervoer en de veiligheid van het zacht verkeer. Slechts in tweede orde vervult de weg een verbindende 
functie voor het autoverkeer naar het hoofdwegennet toe.  In de streefbeeldstudie voor de R0 wordt voorgesteld om de 
Terhulpsesteenweg nabij de ring af te leiden naar de Groendaalsesteenweg met het oog op een vereenvoudiging van het 
knooppunt met de R0.  Hiervoor is reeds een gewestelijk RUP opgemaakt.  In dezelfde streefbeeldstudie wordt eveneeens 
voorgesteld om de Duboislaan te onderbreken voor doorgaand verkeer richting Ukkel.  Hierover is nog geen consensus op 
lokaal vlak en niet prioritair op gemeentelijk niveau. 
 
De overige wegen dienen op het lokale niveau in een categorie ondergebracht te worden.  

Lokale weg type I (lokale verbindingsweg) 

Deze wegen hebben als hoofdfunctie het verbinden op lokaal en bovenlokaal niveau. De kwaliteit van de doorstroming dient 
echter in evenwicht te zijn met de verkeersleefbaarheid van de weg. Er wordt aan dergelijke wegen ook een functie als as 
toebedeeld binnen de bediening van het openbaar vervoer.  
Binnen de gemeente Hoeilaart worden volgende straten als lokale wegen type I geselecteerd: 
- de Terhulpsesteenweg (verbinding Terhulpen – Hoeilaart – Ring - Bosvoorde) 
- de Kumpstraat (verbinding Hoeilaart – Maleizen/E411). 
 

Lokale weg type II (lokale ontsluitingsweg) 

Deze wegen hebben als hoofdfunctie het verzamelen en ontsluiten van een lokale omgeving naar de interlokale wegen. 
Binnen de gemeente Hoeilaart werden volgende wegen geselecteerd binnen deze categorie: 
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- de Jezus Eiksesteenweg (ontsluiting naar Jezus-Eik/E411),  
- de Waversesteenweg (ontsluiting naar Kumpstraat) 
- de Melottestraat – Vlaanderenveldlaan – Eggerickxstraat (ontsluiting naar Terhulpsesteenweg) 
- de Brusselsesteenweg (tot aan de realisatie van Groenendaal en Jezus-Eik als volwaardig alternatief) 

Lokale weg type III (erftoegangsweg) 

De hoofdfunctie van deze wegen is verblijven en toegang verlenen aan de aanliggende percelen. De verblijfsfunctie primeert 
echter. In het verblijfsgebied kunnen deze wegen voorkomen als zone 30, woonerf, woonstraat en winkelstraat, in het 
buitengebied komt deze categorie voor als landelijke weg. 
 
De inrichting van de verschillende wegen dient afgestemd te worden op de categorie waarin ze ingedeeld zijn. Het is dus 
belangrijk dat de visuele herkenbaarheid aansluit op de categorie en het wegtype waartoe het behoort. 
Binnen de gemeente wordt een snelheidsbeleid voorzien van 50 km per uur voor het hele grondgebied. De woonwijken 
worden, op korte of langere termijn, ingericht als zone 30. 
 
De opties die vooropgesteld worden in het gemeentelijk mobiliteitsplan worden binnen dit gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan overgenomen en zullen waar nodig ruimtelijk ondersteund worden. Zoals reeds eerder aangehaald binnen dit 
richtinggevend deel is de categorisering van het wegennet belangrijk om verkeersstromen in goede banen te leiden en zo 
een bepaalde sfeer te creëren binnen de verschillende straten. 
 

6.3.3. RUIMTELIJKE BELEIDSELEMENTEN 

Het mobiliteitsbeleid waarin dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor wordt geopteerd is een beleid dat de 
verplaatsingsbehoeften vrijwaard binnen de samenleving. Een selectieve verbetering en uitbouw van de 
verplaatsingsmogelijkheden is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Hierna worden beleidselementen geformuleerd die deze 
uitgangspunten ondersteunen: 
 

1. Aansluitingen met het hoofdwegennet optimaliseren in functie van de verkeersleefbaarheid in de kern 

De aansluitingen met het hogere wegennet zijn een bevoegdheid van het Vlaams gewest.  In het GRS wil de gemeente haar 
bezorgdheid m.b.t. de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de gemeente uiten. 
Op hoger niveau wordt vooropgesteld om het aantal aansluitingen met het hogere wegennet te verminderen, dit in het kader 
van een duurzaam scenario. Het sluipverkeer binnen de gemeente zou beperkt moeten kunnen worden door het toepassen 
van toeritdosering. Concreet betekent dit dat de aansluiting verdwijnt met het hoofdwegennet aan de oprit van de Frans 
Verbeekstraat. De sluiting van dit complex is gekoppeld aan de heraanleg van het complex in Jezus Eik. Het is eveneens 
wenselijk om de oprit van de Brusselsesteenweg te sluiten, doch hiervoor bestaat momenteel nog geen maatschappelijk 
draagvlak. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het herdenken van de op- en afritten een belangrijke invloed zal 
hebben op het sluipverkeer dat nu nog doorheen de kern van Hoeilaart gaat. Wel dient ervoor gezorgd te worden dat de 
bereikbaarheid van Hoeilaart niet in het gedrang komt, in concreto Groenendaal en Jezus-Eik moeten een volwaardig 
alternatief bieden. 
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2. Centrumgebied als verblijfsgebied inrichten 

Wanneer het centrumgebied opnieuw wordt ingericht, dient dit te gebeuren in een erfachtige aanleg. Deze heraanleg heeft 
gevolgen voor de Koldamstraat, Overijsesteenweg, Malusstraat, Groenendaalsesteenweg,….. De kwaliteit van de openbare 
ruimte zal de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid ten goede komen. Ook de aantrekkelijkheid van het centrum van de 
gemeente Hoeilaart zal hierdoor stijgen. Door de heraanleg van het openbaar domein zal tevens de aantrekkelijkheid 
toenemen om in dit centrumgebied handelszaken te situeren. De heraanleg van het centrumgebied kan dus gezien worden 
als motor voor de ontwikkeling van het centrumgebied. 
 

3. Uitwerken van een netwerk voor fietsers, voetgangers en ruiters 

Binnen de gemeente Hoeilaart dient een fijnmazig netwerk uitgewerkt te worden voor fietsers, voetgangers en ruiters. Het 
netwerk voor fietsers en voetgangers wordt voornamelijk naar het centrum gericht. Dit betekent dat de bestaande wegen 
geherwaardeerd worden en dat de bestaande voetwegen worden uitgewerkt tot volwaardige voetgangerspaden met de 
nodige bijhorende voorzieningen (comfort, verlichting, verharding). Voor de gemeente werd een masterplan opgemaakt met 
betrekking tot het voetgangersverkeer. 
Het fietsroutenetwerk dient op éénzelfde fijnmazige manier uitgewerkt te worden teneinde de aantrekkelijkheid te behouden. 
 
 
a. Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
Binnen dit netwerk krijgen het station van Groenendaal en de 
kern van Hoeilaart een centrale rol.   
Vooral wegen, die ook voor het autoverkeer belangrijk zijn 
werden in dit netwerk opgenomen.  De Jezus Eiksesteenweg, 
Groenendaalsesteenweg, Charlierlaan – Biesmanslaan – 
Overijsesteenweg, Terhulpsesteenweg en Duboislaan maken 
deel uit van dit netwerk.  Voor Waversesteenweg selecteerde 
het BFF een korte, maar reliëfrijk alternatieve route.  
Het BFF is een bevoegdheid van de provincie. 
  
b. Lokaal fietsroutenetwerk 
Lokale fietsroutes vallen onder de bevoegdheid van de 
gemeente.  
Het lokaal fietsroutenetwerk selecteert een aantal fietsroutes 
langsheen verkeerswegen, maar legt toch de nadruk op de 
uitbouw van aantrekkelijke alternatieve routes. 
 
Aangezien de verkeerswegen in Hoeilaart voor veel 
verplaatsingen zeer goed bruikbaar zijn, omdat zij de kortste 
en meest vlakke route volgen, worden zij in het lokaal 
fietsroutenetwerk opgenomen.   
Volgende lokale fietsroutes langsheen verkeerswegen 
vervolledigen het bovenlokale netwerk  
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- Eggerickxstraat-Vlaanderveldlaan-Melottestraat 
- Waversesteenweg 
- Brusselsesteenweg 
 
Binnen het structuurplan wordt er verder voor geopteerd om een aantrekkelijk netwerk van alternatieve routes uit te 
bouwen.  Door het uitgesproken reliëf van Hoeilaart is het niet evident om goede alternatieve tussen de verschillende wijken 
in de gemeente te realiseren.  Deze routes zoeken dan ook vaak de omgeving van een van de verschillende beekdalen op.  
Binnen het netwerk onderscheiden we de hoofdas in de IJsevallei, waarop de verschillende nevenassen aansluiten: 
- Verkeersarme hoofdas IJsevallei  

De verkeersarme hoofdas in de IJsevallei vormt de ruggengraat van het lokale netwerk van verkeersarme routes.  Deze 
route doorkruist de gemeente van oost naar west en doet daarbij de belangrijkste attractiepolen van de gemeente aan.  
De route verbindt de kernen van Hoeilaart en Overijse en het station van Groenendaal met elkaar.  Bovendien is deze 
route verkeersarm en vrijwel vlak.   

De verkeersarme hoofdas in de IJsevallei gaat vanuit Overijse naar de wijk Ten Trappen, het centrum van Hoeilaart en 
het station Groenendaal (Paardenwater – Molenstraat – Lauwersstraat – van Ruusbroecpark – Kasteelstraat – 
voormalige trambedding). 

 
- Relatief vlakke en verkeersarme nevenassen 

De relatief vlakke en verkeersarme nevenassen vormen de verbinding tussen de diverse wijken en de hoofdas langs de 
IJse.  Zij gebruiken de minder steile hellingen om vanuit de IJsevallei (±70m hoogte) naar de plateaus rond de 
Waversesteenweg en Jezus-Eik (±110m hoogte) te klimmen.  Binnen de categorie relatief vlakke en verkeersarme 
nevenassen worden volgende selecties voorgesteld: 

- Vanuit de wijk ’t Rot naar de sporthal en de scholen via de verkeersvrije Geneesheerstraat 
- Richting Maleizen via de Weemstraat, de Kellenborrestraat, de Kapelstraat, Terjansdelle, de Denayerstraat, de 

Tenboslaan (alternatief voor de Waversesteenweg). 
- Verkeersarme route richting Hoeilaart station en Zoniënwoud (richting Waterloo) via de Coppensstraat, de Van 

Laethemstraat en de Meutedreef. 
- Via de Brusselsesteenweg richting Bosvoorde (via de fietstunnel onder de R0 en de Welriekende Dreef door het 

Zoniënwoud) 
- Naar Zoniënwoud richting Oudergem via Steenbrugstraat en Blommaertstraat. 
- Koedaelstraat richting Jezus-Eik 
- Vlierbeekberg richting Tervuren 
- Richting Ten Trappen via het Rubensplein , de Kroonlaan en de Sterrenlaan (met nog aan te leggen doorsteek) 
- Volledig nieuw aan te leggen route langsheen de spoorlijn Brussel-Namen, met doorsteek via de groene vinngers 

richting Ijsevallei 
 

- Aan te leggen doorsteken 
Elders in het GRS wordt verder voorgesteld om binnen de voormalige serregebieden en binnen de uit te bouwen groene 
vingers doorsteken te realiseren, die de belevingswaarde van deze gebieden verbeteren.  Deze doorsteken verfijnen het 
netwerk van straten en weggetjes, die door fietsers gebruikt kunnen worden.  In die zin behoren deze doorsteken ook 
tot het lokale fietsroutenetwerk.  
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c. Recreatief fietsroutenetwerk 
Binnen dit fietsroutenetwerk onderscheiden we hoofdroutes, non-stop hoofdroutes, LF-routes, het bovenlokaal 
fietsroutenetwerk en de omrijlussen. Deze fietsroutenetwerken dienen op bovenlokaal vlak bekeken te worden, zeker 
wanneer ze ingepast worden in langere trajecten die gemeente overschrijdend zijn. 
 
Ook ruiterpaden maken deel uit van het netwerk voor zacht verkeer. Hierbij dient er op gelet te worden dat er geen 
conflictsituaties ontstaan tussen fietsers, wandelaars en ruiters. Daarom zal bij de aanleg van nieuwe ruiterpaden rekening 
gehouden worden met een zachte scheiding van de verkeerssoorten of wanneer het mogelijk is aparte routes. 
 
Het uitbouwen van een netwerk voor zacht verkeer dient in nauwe samenhang te gebeuren met de categorisering van de 
wegen. In Hoeilaart wordt op de gewone wegen, gezien het snelheidsregime van 30 en 50 km per uur, uitgegaan van 
gemengd verkeer , dus geen aanleg van aparte fietspaden langsheen de wegen, maar wel het beheersen van de snelheid 
van het autoverkeer, waardoor gemengd verkeer met fietsers veilig verloopt.  Er dient steeds bijzonder aandacht besteed te 
worden aan de aanleg van kruispunten, zowel binnen het netwerk als kruispunten van het netwerk met wegen voor 
gemotoriseerd verkeer. 
 

4. Aanpakken van schoolomgevingen 

De schoolomgevingen worden binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan aanzien als een soort van beveiligde centrumpoort. 
Concreet betekent dit dat de heraanleg (geheel of gedeeltelijk) van de Waversesteenweg, Koldamstraat, P. Malustraat en A. 
Mousinstraat noodzakelijk was. De nieuwe aanleg gebeurt op een erfachtige wijze, zodat de verblijfsfunctie duidelijk 
primeert boven de verkeersfunctie. Vanuit de heraanleg worden ook flankerende maatregelen genomen naar personeel en 
bezoekers van de school. Voor hen wordt parkeerplaats voorzien aan de afzetparkings. Van daaruit kunnen ze hun weg 
verderzetten via het voetgangersnetwerk dat deze parkings verbindt met de schoolomgeving. 
Niet alleen is het aanpakken van de schoolomgevingen belangrijk voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen 
de schoolomgeving. Naast fysische ingrepen zijn ook flankerende maatregelen nodig om te vermijden dat teveel 
gemotoriseerd verkeer in de omgeving van een schoolpoort voorkomt. Dit vraagt echter een mentaliteitswijziging. 
 

5. Uitbouwen van een openbaar vervoers- en fietsas tussen Groenendaal en Overijse 

Parallel aan de vallei van de IJse loopt de as Groenendaalsesteenweg – Charlierlaan – Biesmanslaan – Overijsesteenweg. 
De IJsevallei biedt mogelijkheden om uitgebouwd te worden tot een volwaardige as voor zacht verkeer en openbaar vervoer.  
Belangrijk hierbij is dat er op gelet wordt dat de verschillende verkeerssoorten op een veilige manier het centrum kunnen 
gebruiken.  Door deze weg op die manier in te richten wordt een duidelijk signaal gegeven van waar de kern van de 
gemeente Hoeilaart zich bevindt. Niet alleen zal dus de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid verhogen, ook de 
herkenbaarheid van de gemeente vergroot hierdoor.  
Door het herinrichten van de doortocht wordt ook de snelheid verminderd. Hierdoor wordt het minder interessant om deze 
as te gebruiken als sluiproute voor de door congestie geplaagde hoofdwegen. 
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6. Optimaliseren van de bediening van het openbaar vervoer 

Het optimaliseren van de bediening van het busvervoer staat of valt met het verbeteren van de doorstroming. Ter hoogte 
van het station van Groenendaal wordt, volgens het mobiliteitsplan, bij voorkeur een vrije busbaan voorzien om de 
doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. In het kader van een globale netontwikkeling aan de rand van 
Brussel. De stations van Groenendaal en Ter Delle Hoeilaart spelen hier een rol binnen het GEN – project 
De vallei van de IJse fungeert als openbaar vervoerscorridor binnen de gemeente Hoeilaart. In deze vallei wordt de 
verbinding tussen Hoeilaart en Overijse gerealiseerd. 
 

7. Stationsomgevingen herinrichten in functie van het transferium 

De uitbouw van het station van Groendaal als transferium dient gelezen te worden als een suggestie vanuit het GRS naar 
het hogere planniveau, dat hiertoe bevoegd is. 
De stationsomgevingen dienen meer aantrekkelijk gemaakt te worden om de overstap naar het collectief vervoer 
gemakkelijker te maken. Het station van Groenendaal zou als toegangspoort fungeren tot het Zoniënwoud. Aan het station 
van Hoeilaart moet een gemakkelijk overstap mogelijk zijn tussen trein en fiets. Aan het station dient voldoende parking 
voorzien te worden om het transferium nog te verbeteren. Bijkomende accommodatie is in een dergelijk transferium 
belangrijk om de aantrekkelijkheid en de werkbaarheid ervan te verhogen. 
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6.4. GEWENSTE TOERISTISCH – RECREATIEVE STRUCTUUR 

6.4.1. UITGANGSPUNTEN 

1. IJsevallei als recreatieve as 

De IJsevallei biedt naast haar ecologische potenties ook mogelijkheden om ingeschakeld te worden in het toeristisch – 
recreatief netwerk van de gemeente. Parallel aan de stroom kunnen fiets- of wandelpaden worden aangelegd, al dan niet 
aanliggend aan de bestaande wegeninfrastructuur. 
 

2. Uitbreiden van de parksfeer rond het gemeentehuis 

Het gemeentehuis van Hoeilaart is gelegen in de kern van de gemeente, in een park. Door de parksfeer uit te breiden, geeft 
men ineens ook meer sfeer aan de kern van de gemeente. Op die manier wordt de centrumfunctie en de verblijfsomgeving 
visueel duidelijk gemaakt. 
 

3. Ontwikkelen van kwaliteitstoerisme binnen de historische context van de gemeente 

De bestaande toeristische potenties dienen aangewend te worden om kwaliteitstoerisme mogelijk te maken. Hierdoor is 
goede informatie aan de historische gebouwen en waardevolle sites noodzakelijk. Het is in de lijn van het kwaliteitstoerisme 
eveneens belangrijk om de geschiedenis van de serreteelt niet verloren te laten gaan. 
 

4. Rechtszekerheid bieden voor de maneges 

Een aantal maneges zijn zonevreemd gelegen, onder meer nabij het Zoniënwoud. Om hun voortbestaan mogelijk te maken 
dienen deze rechtszekerheid te krijgen zodat een normale bedrijfsvoering mogelijk is, met respect voor de landschappelijke 
waarden en de ruimtelijke draagkracht van het omliggende gebied.. Nieuwe maneges zijn niet wenselijk.  
 

5. Recreatieve voorzieningen concentreren met aandacht voor de ruimtelijke draagkracht 

Waar het mogelijk is worden, omwille van ruimtelijke bezwaren om deze te spreiden, dienen recreatieve voorzieningen 
(ondermeer voetbalterrein, tennisterreinen, …) zoveel mogelijk gegroepeerd te worden. Op die manier kunnen 
gemeenschappelijke infrastructuren voorzien worden (parking, kleedkamers, …), dit betekent een duidelijke besparing op de 
maatschappelijke kosten die nodig zijn om deze infrastructuren te voorzien en te onderhouden. 
 

6. Toerisme en recreatie als medegebruikers van de open ruimte 

Binnen de open ruimte die ingenomen wordt door landbouw of natuur kunnen wandelaars, fietsers en ruiters mee gebruik 
maken van de ruimte. Dit dient echter op een dusdanige wijze te gebeuren dat ofwel een normale agrarische bedrijfsvoering 
mogelijk blijft, ofwel de natuurwaarde er niet onder lijdt. Dit betekent dat enkel zachte vormen van recreatie toegestaan 
kunnen worden die weinig of geen ingrepen vragen. Landbouwers kunnen, al dan niet bij een stopzetting van het bedrijf, 
eveneens zich toeleggen op hoeve- of plattelandstoerisme. 
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6.4.2. RUIMTELIJKE BELEIDSCATEGORIEËN 

De gemeente Hoeilaart werd niet geselecteerd als een toeristisch-recreatief knooppunt op provinciaal niveau.  Toch komt op 
het grondgebied van de gemeente een toeristisch-recreatieve trekpleister van formaat voor, nl het Zoniënwoud en dat kan 
worden beschouwd als onderdeel van het stedelijk toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel.  Hoeilaart wenst hierin een 
ondersteunende rol te spelen als vertrekpunt om het Zoniënwoud en aanverwante functies als het bosmuseum te ontdekken.  
De stationsomgeving van Groenendaal wordt hierbij aangeduid als de lokale toeristisch-recreatieve poort tot het 
Zoniënwoud. 
 
Deze poort reikt tot aan het bosmuseum, de renbaan, het oefenterrein en het kasteel van Groenendaal en omvat onder meer 
verschillende laagdynamische faciliteiten ten behoeve van de toeristisch – recreatieve sector. Hier kan onder meer een 
toeristisch infokantoor ondergebracht worden, maar ook een parking, fietsverhuur, sanitair, kampeerfaciliteiten en 
eventueel bijkomende horeca-zaken in de stationsomgeving. Het is belangrijk erover te waken dat deze poort op een 
kwalitatieve architecturale manier wordt uitgewerkt.  Indien de aansluiting op de ring verdwijnt, dient een alternatieve 
ontsluiting van de site voorzien worden (b.v. via de Duboislaan). 
 

6.4.3. RUIMTELIJKE BELEIDSELEMENTEN 

Om de bovenstaande ontwikkelingsopties te verwezenlijken zijn deze vertaald in een aantal ruimtelijk beleidselementen.  

1. Heraanleg van het centrumgebied koppelen aan het park rond het gemeentehuis 

In het kader van de totale heraanleg van het centrumgebied, om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te 
bevorderen, dient het park rond het gemeentehuis mee betrokken te worden in de werken. Het is immers belangrijk, voor de 
leesbaarheid van de openbare ruimte, om de functies duidelijk leesbaar te maken. Hierdoor wordt best het park 
doorgetrokken binnen de heraanleg. 
 

2. Behoud, bescherming en restauratie van het historisch patrimonium 

De bestaande monumenten binnen de gemeente dienen maximaal beschermd te worden. Een mogelijke uitbreiding van de 
bescherming naar verschillende serristenwoningen en andere waardevolle panden lijkt noodzakelijk aangezien ook deze 
integraal deel uitmaken van de historie van de gemeente Hoeilaart. Niet alleen dienen enkele serristenvilla’s beschermd te 
worden, er dient ook voor gezorgd te worden dat een aantal traditionele serres behouden blijven als industriële relicten 
binnen de gemeente. De voorkeur gaat uiteraard uit naar serres die zich in de buurt van of bij een beschermde villa 
bevinden. In deze serres wordt, indien mogelijk, de druiventeelt verder gezet.  
 

3. Horeca aan het Zoniënwoud bundelen en versterken 

In het kader van Groenendaal als poort naar het Zoniënwoud is het belangrijk de aanwezige horeca te bundelen. Dit zorgt 
niet alleen voor een betere bereikbaarheid van de aanwezige handelszaken, op die manier wordt de invloed van de 
horecazaken ook beperkt op het Zoniënwoud.  Er moet worden nagedacht over een nieuwe laagdynamische functie voor de 
site van de voormalige renbaan en het oefenterrein met behoud van de tribune, de manege met gebouwen en de Koninklijke 
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Loge.  Mogelijke functies en ontwikkelingen moeten kaderen in sportieve en recreatieve domeinen. De bereikbaarheid van de 
site via de R0 en de Duboislaan blijft noodzakelijk en dient te worden verbeterd.  Hiertoe is nog een grondige analyse nodig. 
 
Voor het stationsgebouw van Groenendaal zelf wordt uitgekeken naar functies die de bestaande toestand kunnen 
versterken.  Om een perfecte bezetting te bereiken kan er b.v. gedacht worden aan een hotel, toeristisch infokantoor, een 
horeca-zaak, een kleine handelszaak, fietsenverhuur, douchegelegenheid, een jeugdherberg,… Er wordt dus gestreefd naar 
een invulling van de site, die aanvullend is aan de geplande functies zoals verkeersknooppunt (trein- en busverkeer) en 
toegangspoort tot het Zoniënwoud met wandel- en fietsroutes.  Functies als wonen en industrie zijn uitgesloten op deze plek 
(uitz.: conciërgewoning). 
 
De gemeente wil ook de gecoro betrekken in iedere ruimtelijke beslissing in het Zoniënwoud. 
 

4. Een beleid voor maneges  

Een aantal maneges zijn zonevreemd gelegen, onder meer nabij het Zoniënwoud. Om hun voortbestaan mogelijk te maken 
dienen deze rechtszekerheid te krijgen zodat een normale bedrijfsvoering mogelijk is, met respect voor de landschappelijke 
waarden en de ruimtelijke draagkracht van het omliggende gebied.. Nieuwe maneges zijn niet wenselijk.  
 
Door de nabijheid van het Zoniënwoud telt Hoeilaart relatief veel maneges.  I.f.v. deze problematiek wordt een 
afwegingskader ten opzichte van de gewenste open ruimtestructuur uitgewerkt. 
 
Maneges gelegen in bebouwd perifeer landschap (buiten de gewenste open ruimtestructuur, aansluitend op de kern) : 
 
Algemene regel : Bestaande maneges krijgen alle kansen zich te ontwikkelen, indien zij de draagkracht van de omgeving niet 
overschrijden.   
Bij de uitbreiding van bestaande maneges staat het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van het bebouwd perifeer 
landschap voorop. 
 
Maneges in de groene rand van Hoeilaart en in de groene vingers : 
 
Algemene regel : Bestaande maneges krijgen mogelijkheden om zich te ontwikkelen, indien zij de draagkracht van de 
omgeving niet overschrijden en tevens een ruimtelijke meerwaarde realiseren.  Hiertoe dienen zij landschappelijk goed 
ingepast te kunnen worden. 
 
In de groene rand van Hoeilaart en in de groene vingers is een goede landschappelijke inpassing van groot belang.  Er 
wordt gevraagd om de manegegebouwen aan te doen sluiten bij de bestaande bebouwing van het bebouwd perifeer 
landschap.  Openluchtinfrastructuur en weides kunnen dieper doordringen in de groene vingers en in de open ruimte rond 
Hoeilaart. 
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Maneges aan de rand van het Zoniënwoud en aanpalende (private) bossen 
 
Algemene regel : De bestaande maneges kunnen behouden blijven, evenwel zonder uitbreiding in oppervlakte. Bij de 
bestendiging ervan dient ook de ruimtelijke kwaliteit een positieve impuls te krijgen via ingroening. 
 
Maneges gelegen in het Zoniënwoud : uitdoofbeleid 
 

5. Bestaande concentratie van sportvoorzieningen behouden 

Recreatieve voorzieningen worden best gegroepeerd omwille van hun verkeersgeneratie die ze meestal met zich 
meebrengen. Door de huidige concentratie aan de Overijsesteenweg te behouden kunnen de kosten ook beperkt worden 
voor de bouw van nieuwe infrastructuren indien noodzakelijk.  Zo worden ook kantines gedeeld door de verschillende clubs, 
hetzelfde geldt voor de kleedkamers,….. 
 
Ook de bestaande openluchtsportvoorzieningen aan de Kumpstraat (o.a tennisterreinen) kunnen behouden blijven.  Deze 
terreinen blijven principieel in open lucht, maar met de mogelijkheid om beperkte overdekte accommodatie en infrastructuur  
te voorzien voor functioneel gebruik in harmonie met de omgeving. Enkel voor sporten die ook outdoor worden beoefend 
kunnen ook beperkt indoor-terreinen worden aangelegd. 

6. Fiets- en wandelroutes ontwikkelen, onder meer in het binnengebied maar niet uitsluitend 

In de binnengebieden, niet noodzakelijk alleen de binnengebieden die vrijgekomen zijn door het verdwijnen van de serreteelt, 
kunnen bestaande of nieuwe wegen voor zacht verkeer worden aangelegd. Het succes van deze wegen wordt bepaald door 
hun uitrusting en comfort. Bij de uitbouw van verbindingen voor fietsers en wandelaars is het belangrijk rustpunten te 
voorzien, evenals verlichting, bewegwijzering, … 
 
Deze verbindingen worden echter niet alleen uitgebouwd in de binnenblokken, ook binnen de open ruimte die de gemeente 
Hoeilaart omsluit worden deze verbindingen uitgewerkt. Deze zijn zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Wanneer er routes 
uitgestippeld worden op bovenlokaal niveau is het noodzakelijk dit te doen in overleg met de buurgemeenten of wanneer het 
om grote routes gaat met de provincie. De provincie zal in vele gevallen trekker zijn van de acties die ondernomen dienen te 
worden. 
 

7. Ontwikkelen van een kleinschalige verblijfstoeristische accommodatie 

Onder meer door de aanwezigheid van het Zoniënwoud heeft Hoeilaart ook potenties voor verblijfstoeristische 
voorzieningen. Concreet wordt gedacht aan een jeugdverblijf met overnachtingsmogelijkheden die door de goedkeuring van 
het BPA Halan Cauter mogelijk is gemaakt. Deze site sluit aan bij de groene rand rond Hoeilaart en ook het Zoniënwoud is 
niet veraf.  Evenwel dringt een herziening van het BPA zich op, omwille van het verleggen van de toegangsweg. 
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MICROSCHAAL 

1. Kernversterking 

Voor het centrum van Hoeilaart worden er inspanningen gedaan om de rol van het centrum als verzorgend hart van de 
gemeente te versterken.  Kernversterking houdt in dat er structurerende initiatieven naar voorzieningen, diensten en 
andere dorpssociologische functies worden opgestart.  Niet alleen de publieke ruimte moet duurzaam geherstructureerd 
worden, ook de organisatie van de functies moet een vaste toekomstvisie krijgen.  Deze moet de ruimtelijke structuur 
onderbouwen. 
 
Om de economische leefbaarheid van de bestaande centrumfuncties te Hoeilaart te kunnen blijven garanderen, dient de 
kwaliteit van de bereikbaarheid (parkeren) in stand gehouden, de inrichting van de publieke ruimte aantrekkelijker gemaakt 
en het aanbod van functies versterkt te worden : 
- Nieuwe handelszaken en functies worden bij voorkeur in de kern van Hoeilaart ingeplant.  Een verdere versterking van 

het aanbod kan de concurrentiepositie van deze kern verbeteren. 
- De herinrichting van het openbare domein in het centrumgebied verdient de nodige aandacht.  Het Gemeenteplein, de 

doortocht van de A. Biesmanslaan en de scholen rond de Waversesteenweg zijn prioritair herin te richten. 
 
Kernversterking betekent ook het voorzien van nieuwe woningen op een ruimtelijk verantwoorde manier.  In het centrum van 
Hoeilaart is er nog ruimte voor kleinschalige inbreidings- of verdichtingsprojecten (zoals zij b.v. voorzien is binnen het BPA 
Koldam en het BPA Dorpskern). 
 

2. Uitbreiding parksfeer 

Het park rond het gemeentehuis wordt doorgetrokken naar het binnengebied Mariën.  De omgeving van de oude tramhalte 
wordt hierdoor opgenomen in een groter landschappelijk geheel.  Verder wordt ook de randparking (langparkeren) langs de 
A. Biesmanslaan in dit groene geheel opgenomen. 
 

3. Uitbouw centrumas 

De kern van Hoeilaart ligt op de bodem van de IJsevallei.  Zij bestaat uit twee ruimtelijk door de Biesmanslaan van elkaar 
gescheiden delen.  Ten noorden van de breuklijn ligt het Gemeenteplein.  In de dichtbebouwde wijk ten zuiden van de rivier 
bevinden zich de Hoeilaartse scholen, terwijl ook het gemeentehuis en het sportcomplex bij dit deel van de kern aansluiten.   
Om de kern van Hoeilaart tot een ruimtelijk coherenter geheel te smeden is een heraanleg van het openbaar domein van 
beide delen van de kern voorzien.  Deze moet de uitbouw van een centrumas tussen het Gemeenteplein en de 
schoolomgevingen over de Biesmanslaan heen mogelijk maken.  M.b.t. de realisatie van deze as zijn de heraanleg van het 
gemeenteplein, de doortocht van de Biesmanslaan en de centrumpoort op de Waversesteenweg cruciaal : 
- Ter hoogte van de school aan de Waversesteenweg wordt een centrumpoort uitgebouwd, waardoor reeds aan de school 

een duidelijk begin van het centrumgebied gemarkeerd wordt.  Het kruispunt Waversesteenweg-Mousinstraat wordt 
beveiligd met een plateau met het uitzicht van een pleintje. 
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- Het gemeenteplein kan door een kwalitatieve heraanleg een belangrijke meerwaarde krijgen voor de dorpskern.  Rond 
het plein zijn nog steeds handelszaken en diensten geconcentreerd.  Door langparkeerders hier te weren, kan er ruimte 
gecreëerd worden voor een waardevol centrumplein. 

- De IJsevallei wordt in Hoeilaart als een groene structurerende hoofdas ontwikkeld.  Deze as verbindt het Zoniënwoud 
via een aantal parken en groene ruimten met het centrum van Hoeilaart.  Op de plek waar de as langs de IJsevallei de 
centrumas kruist, bevindt zich momenteel een druk en moeilijk oversteekbaar kruispunt.  Bovendien is de IJse hier 
onzichtbaar want overwelfd.  De heraanleg van dit kruispunt moet de beide delen van het dorpscentrum dichter bij 
elkaar brengen en de continuïteit van de groenas langs de IJse verzekeren. 

 

4. Uitbouw van een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk 

In het centrum van Hoeilaart zijn in de binnengebieden mogelijkheden om bijkomende doorsteken te realiseren.  De vlakkere 
trajecten kunnen zowel door voetgangers als door fietsers nuttig zijn, terwijl de steilere Hoeilaartse hellingen met de fiets 
moeilijk toegankelijk zijn.  Deze doorsteken kunnen zowel een functioneel (kortere route) als recreatief (parkachtige sfeer) 
gebruik kennen.  In het centrum zijn het hiertoe mogelijkheden in het binnengebied Mariën en in het binnengebied achter de 
Eggerickxstraat.   
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8. MAATREGELEN EN ACTIES 

8.1. ALGEMEEN  

In dit hoofdstuk worden de verschillende maatregelen en instrumenten opgesomd ter realisatie van de verschillende 
beleidsopties.  Ze worden samengebracht per deelstructuur.  De hierna volgende tabel vervult in die zin de rol van ‘filter’ 
tussen het richtinggevend gedeelte en het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  Deze tussenstap 
is belangrijk en benadrukt de strategische waarde van het instrument structuurplan.  De progressie inzake uitvoering van 
de doelstellingen zal in het jaarprogramma worden geëvalueerd.  De prioriteiten voor het volgend werkjaar worden daarin 
ook vastgelegd. 
 

Beleidselement Actieprogramma Actor 

Gewenste open ruimte structuur 

1. Verhogen natuurwaarden IJsevallei 
en plateau- en hellingsgronden  

- Opvolgen GNOP-acties Gem. Hoeilaart 

2. behoud kleine landschapselementen - Verderzetten subsidiëring KLE’s 
- Ecologisch bermbeheer 
- Sensibilisatie privé-eigenaars waardevolle elementen 

Gem. Hoeilaart 
 

3. Behoud en versterken 
openruimtevingers 

- Open houden van een aantal binnengebieden 
- Reglement voor milieuverantwoorde afbraak 

leegstaande serres 

Gem. Hoeilaart 

4. Behoud Zoniënwoud, kleinere 
boscomplexen en open ruimtes 

- ondersteunen openruimtebeheer Koedaal en 
Smeyberg 

- behoud en ontwikkelen beboste zones Vlaanderveld 
- ecologisch beheer Zoniënwoud 

Vlaams gewest 
Gem. Hoeilaart 

Gewenste bebouwde ruimte structuur 

1. Gefaseerde woonprogrammatie - Aansnijden niet uitgeruste gronden in woongebied 
- Woonuitbreidingsgebied Station/Nilleveld en 

Sloesveld aansnijden voor sociaal gestuurde en 
betaalbare huisvesting 

Gem. Hoeilaart 

2. Toenemende ‘appartementering’ 
tegengaan  

Vervanging van bestaande woningen door appartementen 
binnen de kern reguleren  

Gem. Hoeilaart 

3. Renovatie stimuleren - Gemeentelijk subsidiereglement uitwerken  
- Opvolging inventaris leegstand en verkrotting 

Gem. Hoeilaart 

4. Verhogen woningdifferentiatie - Aandachtspunt in sociaal gestuurde en betaalbare 
woonprojecten 

Gem.Hoeilaart 
partners 
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5. Verdringing inwoners van Hoeilaart 
tegengaan  

Sociale woonprojecten realiseren / aankoop woningen 
subsidiëren 

Gem. Hoeilaart 
 partners 

6. Behoud waardevolle grootschalige 
panden 

- Inventaris opmaken 
- Eigenaars aanmoedigen tot instandhouding en 

zonodig klasseren 

Gem. Hoeilaart 

7. Verfraaien bebouwingsranden 
binnengebieden 

- Gemeentelijke bouwverordening opstellen inzake 
afsluitingen 

Gem. Hoeilaart 

Gewenste verkeersstructuur 

1. Verkeersleefbaarheid verbeteren - Aansluitingen hoofdwegennet optimaliseren 
- Inrichting van heraan te leggen wegen aanpassen 

aan categorisering 

Vlaams gewest en 
wegbeheerder 

   
3. Centrumgebied als verblijfsgebied - Erfachtige aanleg voor centrum Gem. Hoeilaart 
4. Netwerk van kleine wegen 
realiseren 

- Realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
- Realisatie Lokaal Fietsroutenetwerk 
- Realisatie wandelwegen 

Prov. Vl. Brabant 
Vl. Gewest 
Gem. Hoeilaart 

5. Schoolomgevingen aanpakken - Heraanleg Waversesteenweg, Koldamstraat, P. 
Malustraat en A. Mousinstraat 

Gem. Hoeilaart 

6. OV optimaliseren - Uitbouw OV-as Groenendaal-Overijse 
- GEN-project 
- Station Groenendaal als transferium, station 

Hoeilaart i.f.v. fiets 

Gem. Hoeilaart   
De Lijn 
NMBS 

Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

1. Uitbreiding parksfeer 
centrumgebied 

- Park doortrekken naar binnengebied Mariën Gem. Hoeilaart 

2. Zorg voor historisch patrimonium - Behoud en restauratie van het historisch 
patrimonium 

Eigenaars – AML 

3. Groenendaal, recreatieve poort tot 
het Zoniënwoud 

- Horeca bundelen, uitbouw info-centrum en 
bosondersteunende voorzieningen met maximaal 
gebruik van de bestaande gebouwen 

Gem. Hoeilaart 
Bos & Groen 

4. Behoud huidige maneges - RUP zonevreemde maneges Gem. Hoeilaart 
5. Verdere uitbouw sportpool - Groeperen recreatieve voorzieningen aansluitend bij 

huidige locatie 
Gem. Hoeilaart 

6. Fijnmazig net van fiets- en 
wandelroutes 

- Realisatie van nieuwe doorsteken, o.a. in 
binnengebieden in akkoord, na overleg 

Gem. Hoeilaart 
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8.2. WATERTOETS 

Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets moet gebeuren, nl. 
nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem. 
Het voorstel van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in essentie gebaseerd op het fysisch basissysteem: De helft van het 
grondgebied wordt ingenomen door het Zoniënwoud, waar niet aan geraakt wordt.  De andere helft van de gemeente wordt 
gestructureerd door de Ijsevallei, die maximaal open wordt gehouden.  De vele kleine zijvalleitjes van de Ijse worden 
eveneens maximaal beschermd als groene vingers. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan neemt dan ook geen ruimtelijke opties met een schadelijke impact op het natuurlijk 
watersysteem. 

8.3. OVERLEG 

De gemeente vraagt inspraak en overleg met de afdeling Bos &Groen over hun bebossingsprojecten op het grondgebied van 
Hoeilaart (timing en uitvoering) 
 


