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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot opstarten  en probleemstelling RUP 
 
In de zone rond de Hallesesteenweg tussen kruispunt Alsembergesesteenweg/Steenweg op Eigenbrakel en de gemeentegrens met 
Beersel komen een aantal problemen voor die gebundeld gezorgd hebben voor de beslissing tot opmaak van een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan voor dit ruimere gebied. Het is een typische steenwegontwikkeling met een menging van woningen , bedrijvigheid en 
winkels, parallel lopend met een waterloop, de Molenbeek, die belangrijke natuurwaarden omvat.  De opmaak ervan is ook 
opgenomen in de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bij de economische structuur: 
 

De steenweg op Halle wordt geherstructureerd, gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- een bundeling van economische activiteiten 
- herbestemmen leegstaande bedrijfsgebouwen 
- uitwerken groenassen in relatie met de Molenbeekvallei 
- herinrichting als leefbare doortocht 
- vastleggen ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen langsheen de steenweg 

Deze herstructurering wordt vastgelegd in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 

1.2 Procesverloop 
 
In de onderstaande tabel worden de concrete data van het proces weergegeven: 
 
FASERING DATA 

GUNNING DOOR SCHEPENCOLLEGE  25 FEBRUARI 2010 

FASE 1 : VOORSTUDIE  

STARTVERGADERING 4 MEI 2010 

GESPREKKEN ACTOREN 30 SEPTEMBER 2010 

OPMAAK SCHETSONTWERP RUP SEPTEMBER 2010 -FEBRUARI  2011 

OVERLEG GEMEENTE 16 MAART 2011 

GESPREKKEN ACTOREN 27 APRIL 2011 

OVERLEG PROJECT ALDI 22 JUNI 2011 

FASE 2  

OPMAAK DEFINITIEF VOORONTWERP RUP MEI -SEPTEMBER  2011 

OVERLEG GEMEENTE 26 SEPTEMBER 2011 

SCHEPENCOLLEGE 24 NOVEMBER 2011 

OVERLEG GEMEENTE 20 JANUARI 2012 

BIJKOMEND GESPREK ACTOREN 17 FEBRUARI 2012 
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FASE 3  

MER-SCREENING : VERZOEK TOT RAADPLEGING MEI – AUGUSTUS 2012 

GECORO  

PLENAIRE VERGADERING VOORONTWERP RUP  

OPMAAK ONTWERP RUP  

VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP RUP DOOR GEMEENTERAAD  

FASE 4  

OPENBAAR ONDERZOEK  

BUNDELING EN COÖRDINATIE VAN DE ADVIEZEN, OPMERKINGEN EN BEZWAREN EN 

UITBRENGEN VAN EEN GEMOTIVEERD ADVIES VAN DE GECORO 

 

AANPASSING ONTWERP RUP TOT DEFINITIEF VAST TE STELLEN PLAN  

DEFINITIEVE VASTSTELLING ONTWERP RUP DOOR GEMEENTERAAD  

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP DOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE  
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2 Analyse van de bestaande ruimtelijke structuur 

2.1 Situering / Bestaande feitelijke toestand 

2.1.1 Afbakening RUP-gebied 
 
De zone van het voorgestelde RUP is gelegen in het uiterste westen van de gemeente in een zone geklemd tussen Beersel en 
Eigenbrakel. Het gebied omvat een brede strook langsheen de Hallesesteenweg en wordt begrensd,  

- In het westen, het oosten en het noorden door de gemeentegrens met Beersel, behoudens de percelen die in het VEN zijn 
opgenomen 

- In het zuiden door de Kerkveldeweg en de Smaragdlaan  
 
De oppervlakte van het RUP bedraagt 32 ha. 
 

 
FIGUUR 1: Luchtfoto 



SumResearch / RUP Tenbroek - Gemeente Sint-Genesius-Rode 

6129/ bx. wg Pag. 5 

2.1.2 Bestaande toestand en behoeften bedrijven/lopende projecten 
 
De Hallesesteenweg is een historische verbindingsweg tussen Halle en het centrum van St-Genesius-Rode + verder richting 
Zoniënwoud. Rond deze steenweg heeft zich de traditionele bebouwing ontwikkeld met een menging van functies die zich tot vandaag 
nog steeds uit in de bestaande toestand en in de typologie en inname van gebouwen. Het beeld vanaf de Hallesesteenweg is zeer 
heterogeen van opbouw. 
 
In het begin van de vorige eeuw hebben zich grote industriële eenheden ingeplant aan de steenweg met een bouwdiepte die de 
courante diepte ver overschreed. Deze inplantingen dringen dus diep in het achtergelegen meer groene gebied. In de periode 
1950-1960 zijn deze bedrijven vernieuwd of heropgebouwd en is de inplanting achterin bestendigd. Tevens in die periode zijn in de 
tweede lijn achter de steenweg langsheen het bestaande wegennet verkavelingen met lagere dichtheid uitgewerkt met de typische 
residentiële bebouwing in vrijstaande of gekoppelde typologie met gelijkvloers en kamers onder dak. 
 
Als deel van de aanleiding van het RUP, zijn in het studiegebied een aantal grote inplantingen/bedrijven ingericht met een eigen 
specificiteit en dynamiek. Daarom zijn ze hieronder opgelijst met aanduiding van hun ligging en omschrijving van hun nood. Zodoende 
kan het RUP hier in een verdere fase oplossingen aanreiken. 
 
BVBA Van Keerberghen, Kartonweg: 
 

Bvba Van Keerberghen en Zonen is een groothandel in zuivelproducten en levert 
vooral aan bedrijven en ziekenhuizen in Brussel en de Rand. Het bedrijf beschikt over 
een grote vrachtwagen en 2 kleinere camionettes. Het bedrijf heeft 1 werknemer. 
Gemiddeld vinden er dagelijks zo'n 5 vrachtwagenbewegingen plaats. (leveringen van 
zuivelproducten).  

 
De bedrijfsgebouwen bestaan uit een loods voor leeggoed (meest noordelijk), een frigo 
(centraal) en en opslagplaats en garage (zuidelijk, meest naar de Steenweg toe).  
Het bedrijf is gelegen achteraan in de Kartonweg, die uitgeeft op de Hallesesteenweg.. 

 
Het oorspronkelijke bedrijf (meubelfabriek) strekte zich uit vanaf de Hallesesteenweg 
tot aan de Molenbeek.  De gebouwen, gelegen achter en aansluitend bij het 

hoofdgebouw aan de Hallesesteenweg (nu een carrosseriebedrijf) brandde af in het begin van de jaren '60.  De heropbouw ervan 
ging ook begin jaren ’90 in de vlammen op.  Op het vrijgekomen perceel is recent een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 
polyvalente opslagplaatsen met kantorengedeelte en één loft.  Het deel dat niet afbrandde (woonhuis en stapelplaatsen) werd 
verkocht aan de zuivelhandel Van Keerberghen. Deze gebouwen zijn deels gelegen in parkgebied.  
 
De voorliggende wegenis (Kartonweg) is een private weg die toehoort aan de voormalige kartonfabriek Winderickx op het 
grondgebied van Beersel.  
 
Het bedrijf heeft geen nood aan uitbreiding. De enige vraag dit op dit ogenblik leeft is de vraag om op de verdieping boven de loods 
achter de woning een woongelegenheid in te richten. Gezien de bestemming als parkgebied is dat vandaag niet toegelaten.  
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Voormalig meubelbedrijf Struelens, Hallesesteenweg 
 

Het bedrijf geeft uit op zowel de Hallesesteenweg (noordelijk deel van de 
Hallesesteenweg) als de Oude Nijvelsebaan aan de achterzijde. Het bestaat uit een 
groepering van verschillende loodsgebouwen die op dit ogenblik leeg staan. 
Aan de zijde van de Hallesesteenweg is het voorkomen van de bebouwing 2 bouwlagen 
+ dak. Aan de achterzijde (Oude Nijvelsebaan) is het voorkomen 3 bouwlagen met 
deels een plat dak en deels een hellend dak. 

 
Er zijn concrete objectieven om het gebouw om te vormen tot loftachtige 
wooneenheden. 

 
 
 
 
Colruyt, Hallesesteenweg: 
 

Colruyt heeft langs de Hallesesteenweg 2 vestigingen. Een vestiging in Beersel 
(Alsemberg) en een kleinere vestiging in Sint-Genesius-Rode.  

 
 Een uitbreiding van de vestiging Alsemberg wordt vandaag niet voorzien. Een 

uitbreiding is op termijn steeds mogelijk maar zal tot het grondgebied van Beersel 
beperkt blijven. Ook de inrit blijft richting Alsemberg Centrum (na de werken van 
Aquafin).  

 
Voor de vestiging in Sint-Genesius-Rode (ingericht direct aan de Hallesesteenweg 
(zuidelijke zijde) in een woonlint met voorliggende en achterliggende 
parkeergelegenheid) wordt in eerste instantie gesteld dat Colruyt deze gebouwen 
slechts huurt en dus zelf geen eigenaar is van de gronden / gebouwen. Het betreft 

een gebouw met een netto verkoopsoppervlakte van 1200m² (of 1500 m² bruto).  
 
Het cliënteel van deze Colruyt is duidelijk lokaal en afkomstig uit Sint-Genesius-Rode en onmiddellijke omgeving. Het is alleszins de 
intentie van Colruyt om op deze plaats een vestigingslocatie te behouden. Wel kan het zijn dat op termijn een andere winkel uit de 
Colruytgroep (Bioplanet, Dreamland, OKay, ... ) op deze plaats wordt uitgebouwd.  
 
Voor Colruyt is vooral een locatie langsheen de Hallesesteenweg belangrijk en in mindere mate de specifieke locatie zelf, aangezien 
ze slechts huurder zijn van deze gebouwen.  
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De Decker, Hallesesteenweg: 
 

Keukens De Decker is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en plaatsing 
van keukens. Het bedrijf telt 45 arbeiders en 20 bedienden. Naast de site in Sint-
Genesius-Rode heeft het bedrijf nog vestigingen in Oostkamp, Wevelgem en Wilrijk.  

 
De gebouwen bestaan uit een productieatelier, een kleine stock en atelier, een 
toonzaal van zo'n 600 à 800m² en een groot magazijn. De totale bedrijfsoppervlakte 
bedraagt bijna 10.000m².  

 
Het bedrijf is een klasse I- Vlarem bedrijf omwille van het drijfvermogen. Op de site is 
ook een kleine verbrandingsoven ingeplant voor het verwerken van houtafval. Het 
bedrijf heeft nog een kleine spuitcabine.  

 
Op dit ogenblik heeft het bedrijf geen uitbreidingsbehoeften. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen. 
  
Het hoofdaandeel van de bebouwing is in industriegebied gelegen. Deze zonering komt echter niet volledig overeen met de 
perceelsstructuur van het bedrijf. Zo is er een enigszins vreemde incisie met de gronden gelegen in woongebied midden in het 
perceel. Eén perceel is eigendom van Vastiau Godeau en is vandaag onbebouwd en begroeid met enkele hoogstammen 
 
Site Mourlon-Beernaert, Beemd: 
 

Het gebouwencomplex in eigendom van de vennootschap Begyv al uit Luxemburg is 
een voormalige weverij, gebouwd in 1928. Het gebouw heeft een typerende 
dakstructuur met metalen spanten. De totale vloeroppervlakte bedraagt +/- 900 à 
1.000m². De huidige eigenaars hebben lange tijd de ruimte gebruikt als showroom 
voor decoratieartikelen, maar hebben sinds enige tijd hun activiteiten volledig 
overgebracht naar Wavre. Het gebouw staat op dit ogenblik te koop. Hiervoor deed 
het gebouw dienst als elektriciteitwinkel. 

 
De bebouwing heeft enige historische waarde maar is niet specifiek opgenomen in de 
Inventaris Bouwkundig Erfgoed.  
Er is vergunning afgeleverd om een woning in te richten in de bedrijfsbebouwing. 

 
De eigenaars hebben de vraag tot inrichting van 2 à 3 woongelegenheden.  
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Vastiau-Godeau, Eigenbrakelsesteenweg: 
 
 

Dit bedrijf is gelegen op de hoek van de Hallesesteenweg 
en de Eigenbrakelsesteenweg. Vastiau Godeau is een 
zeer grote meubelzaak met een totale 
verkoopsoppervlakte van meer dan 40.000m², over 3 à 4 
verdiepingen. De winkel op het grondgebied Sint-
Genesius-Rode functioneert volledig autonoom van de 
ernaast gelegen winkel op het grondgebied van Beersel. 
In  Sint-Genesius-Rode worden vooral cash&carry 
meubels verkocht die door de klanten meteen mee naar 
huis worden genomen. De winkel in Beersel richt zich op 
het duurdere segment en verkoopt eerder meubelen op 
bestelling. Aan de overzijde van de steenweg op 
Alsemberg (op het grondgebied Sint-Genesius-Rode) 
ligt een groot magazijn in KMO-zone. Bestelde meubelen 

worden daar door de klanten afgehaald. Aan deze zijde is ook recent de parking uitgebreid 
 
Eén van de knelpunten waar Vastiau Godeau volgens hun zegsman mee geconfronteerd wordt is een tekort aan winkeloppervlakte. 
Zo werden bijvoorbeeld vorige zomer de tuinmeubelen verkocht in een tent van +/- 600m² aan de magazijnen. Uitbreiding, zelfs een 
relatief beperkte, aan de huidige verkoopzijde komt steeds van pas. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de woning links 
aanpalend van de winkel.  
 
Voor de magazijnen aan de overzijde werd rond 2000 een planologisch attest aangevraagd met het oog op het volledig overbrengen 
van de verkoopoppervlakte naar de huidige magazijnen. De bestaande gebouwen waar vandaag de verkoop plaatsvindt zouden 
omgevormd worden tot kleinschalige winkels. De aanvraag voor een planologisch attest werd echter door het Gewest negatief 
geadviseerd. Hierop heeft de provincie een locatieonderzoek uitgewerkt voor Vastiau-Godeau (september 2009), met een 
onderzoek naar mogelijke herlocalisatie binnen de lopende afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel.  Een aantal 
locaties werden geschikt gevonden (o.a. in Drogenbos). Deze vormen onderdeel van het gewestelijk RUP afbakening Vlaams 
strategisch gebied rond Brussel (definitief vastgesteld op 16 december 2011). 
 
Op basis van deze vaststellingen werd besloten om dit bedrijf volledig uit het gemeentelijk RUP te houden. 
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Zone De Vlier / Colruyt: 
De zone De Vlier / Colruyt is een complexe zone in het studiegebied waar verschillende 
entiteiten samenkomen: 

− Een bestaande Colruyt vestiging met uitrit naar de 
Brusselsesteenweg; 

− Een nog open gebied (ex-Volvo-site) waar verschillende plannen 
in omloop zijn en in studie zijn voor kleinhandelsvestigingen; 

− Tevens in het open gebied is een waterbufferbekken voor 
Aquafin in opbouw. 

− Aan de straatzijde (Hallesesteenweg) staan woningen. 
 

Er circuleren twee verschillende projectontwikkelingen voor deze zone, die beide veel 
mobiliteit veroorzaken.  Het project de  Vlier gaat uit van bijgaande configuratie : 3 
winkelruimtes van ca. 1000 m² en meer met een bijhorende parking.  De ontsluiting van 
het project wordt geregeld via een toegang tot de Hallesesteenweg. Deze toegang is 
gemeenschappelijk met het project Aldi.  Op 18 september 2011 leverde de deputatie 
van Vlaams-Brabant hiervoor een stedenbouwkundige vergunning af.  

 
Het project Aldi omvat een handelspand voor de Aldi langsheen de Hallesesteenweg en 
een woonontwikkeling achteraan.  

 
Belangrijk om op te merken is het feit dat het achterste deel van de ex-Volvosite een 

brongebied is (van de Leuzebeek), zoals dit ook elders in de streek een typisch verschijnsel is (bvb zone Zevenbronnen). 
 

 
FIGUUR 2: project De Vlier en Aldi 
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Aveve, Hallesesteenweg 
 

Het tuincentrum Aveve is gelegen op de hoek van de Hallesesteenweg en de 
Diepestraat. De huidige overdekte nettoverkoopsoppervlakte bedraagt 1013 m².  Het 
tuincentrum heeft de intentie om een deel van de opslagruimte in open lucht (720 m²) 
bijkomend te overdekken. Ook binnen deze plannen wordt een herinrichting van de 
parking overwogen, waarbij de toegang voor parkeren en het bevoorradingsverkeer 
wordt verlegd naar de Diepestraat, wat een veiliger situatie betekent dan vandaag de 
niet afgelijnde rechtstreekse toegang op de Hallesesteenweg.  De stedenbouwkundige 
aanvraag hiervoor is lopende. 

 
 
 
 
 
 
 
Lidl, Hallesesteenweg 
 
 

Supermarkt Lidl heeft vandaag een vestiging van 600 m² bruto-oppervlakte langsheen 
de Hallesesteenweg, nabij de Kartonweg.  De bijhorende parking is nogal fors ten 
opzichte van het verkoopsgebouw.  De huidige bestemming op het gewestplan is 
gedeeltelijk industriegebied, gedeeltelijk woonzone (50m diep). Waar de grens loopt 
tussen industriegebied en woongebied is uiterst onduidelijk. 

 
De firma voorziet een uitbreiding van het verkoopsgebouw tot 1.200 m² bruto (817 m² 
nettoverkoopsoppervlakte) én een uitbreiding van de parking langsheen de 
Hallesesteenweg. Hiertoe werd de woning Hallesesteenweg 130 aangekocht.  De 
stedenbouwkundige aanvraag hiervoor werd in eerste aanleg geweigerd, omwille van 
het gebrek aan afstand ten opzichte van de achterliggende bestemming woonpark.  
De beroepsprocedure is lopende. 

 

2.2 Bestaande juridische toestand: 

2.2.1 Gewestplan 
 
Het gewestplan is terug te vinden op het plan juridische toestand. Algemeen kan worden gesteld dat de zeer gedetailleerde en soms 
onduidelijke zonering op het gewestplan in het verleden en tot op heden aanleiding geeft tot discussies op perceelsniveau welke 
bestemming er juist geldig is.  
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Ten zuiden van de Hallesesteenweg zijn woonzone en een zone voor ambachten de twee voorkomende bestemmingen. In de zone 
voor ambachten is naast het keukenbedrijf De Decker ook nog een beschutte werkplaats gelegen, verschillende woningen en een 
paar kleine handelszaken. 
 
Ten noorden is er meer vermenging van bestemmingen aanwezig onder de vorm van woonzone direct grenzend aan de steenweg, 
daarachter woonpark en parkgebied (vallei van de Molenbeek). Tussen de woonzone zijn twee kernen van ambachtelijke zone en een 
zone van dienstverlening in het noordoosten van het RUP (project De Vlier). De meest westelijke zone voor ambachten bevat geen 
actief bedrijf meer, wel verschillende woningen. De ambachtelijke zone in het midden van de steenweg huisvest nog verschillende 
kleine bedrijfjes, maar ook deels een kleinhandel (Lidl) en een paar woningen. 
 

2.2.2 VEN-gebied 
 
Bij de afbakening van de eerste fase van het VEN in 2003 werden gemeentegrensoverschrijdend een aantal percelen langsheen de 
Molenbeek opgenomen. Hierbij werden de woningen langsheen de Oude Nijvelse Baan eruit gelaten, met uitzondering van een stal. 

2.2.3 Bijzondere Plannen van Aanleg / Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
 
Grenzend aan het RUP bevindt zich het BPA Saffierlaan (MB 15/10/1984), dat ook al een aantal zonevreemde toestanden heeft 
geregulariseerd. 
 

2.2.4 Goedgekeurde niet vervallen verklaarde verkavelingen in het RUP 
 
De goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen staan aangeduid op het plan bestaande juridische toestand. In de verkavelingen 
langs de Kerkeveldweg en de kleine verkaveling in Beemd zijn nog een aantal onbebouwde loten aanwezig. 
 
adres referentie Datum goedkeuring Vermelding op kaart  
Beemd 5.00/23101/1000001.1  30/08/2007 4 
Hallesesteenweg 270/FL/21  01/04/1964 12 
Hallesesteenweg 270/FL/108 01/10/1965 3 
Hallesesteenweg 5.00/23101/1000015.1 20/11/2008 6 
Hallesesteenweg 270/V/83 30/08/2001, gewijzigd in 2004 13 
Kerkveldeweg 270/FL/218 03/07/1970 9 
Kerkveldeweg 5.00/23101/1000007.1  05/06/2008 10 
Kerkveldweg 270/V/71A 03/12/1999, gewijzigd in 2007 11 
Kerkveldeweg 270/FL/264  23/02/1973 15 
Kerkveldeweg 270/FL/31  04/04/1964 16 
Smaragdlaan 270/V/20bis en 5.00/23101/1000014.1  02/02/1989, gewijzigd in 2008 7 
Smaragdlaan 270/FL/83 en 270/FL/83A  19/09/1964, gewijzigd in 1997 8 
Tenbroekstraat 270/V/115  28/07/2005 14 
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2.2.5 Bouwovertredingen 
 
Langsheen de Hallesesteenweg komen een aantal bouwovertredingen voor,  die o.a. te maken hebben met het bouwen van 
appartementen in voormalige bedrijfsgebouwen.  Ook het scoutslokaal in de Smaragdlaan is een onvergunde functiewijziging.  Ze 
staan opgenomen op de kaart bestaande juridische toestand. 
 

2.2.6 Beschermde gebouwen/stadsgezichten 
 
Er zijn geen beschermde gebouwen of stadsgezichten gelegen binnen het RUP. 
 

2.2.7 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 
 
Er zijn geen gebouwen opgenomen in de inventaris Bouwkundig Erfgoed. 
 

2.2.8 Rooilijnen 
 
De Hallesesteenweg is sinds kort een gewestweg N231 (voorheen provincieweg). Er is geen bij KB vastgestelde rooilijn. 
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2.2.9 Atlas der buurtwegen 
 

 
FIGUUR 3: Atlas der buurtwegen 
 
Met uitzondering van de Smaragdlaan ten zuidoosten van de Hallesesteenweg zijn alle straten op de Atlas der Buurtwegen 
aangeduid. De correcte wegen zijn ook opgenomen op de kaart van de Juridische Toestand. Hieruit blijkt dat het huidig tracé van de 
Kartonweg niet in overeenstemming is met het tracé op de atlas van de Buurtwegen. 
 
 
 



SumResearch / RUP Tenbroek - Gemeente Sint-Genesius-Rode 

6129/ bx. wg Pag. 14 

2.2.10 Atlas der waterlopen 
 
De belangrijkste waterloop in het gebied is de Molenbeek, geklasseerd als waterloop 2de categorie. Hij  vormt ook de grens met 
Beersel stroomafwaarts vanaf de Kartonweg. Stroomopwaarts van de Kartonweg is de Molenbeek deels rechtgetrokken en vormt de 
Leuzebeek (‘eveneens tweede categorie) de gemeentegrens .  De Leuzebeek is deels ingebuisd en heeft haar brongebied op de ex-
Volvo-site.  

2.2.11 Vergunningstoestand zonevreemde bedrijven 
 
Twee nog actieve bedrijven moeten binnen de afbakening van het RUP als zonevreemd worden beschouwd : 

- De groothandel zuivelproducten, einde Kartonweg (gedeeltelijk) 
- Kleinhandel (Lidl) nabij de Kartonweg (werd in het verleden nooit aangezien als zonevreemd) 

 
Ze kunnen beide als behoorlijk vergund worden beschouwd. 
 

2.2.12 Vergunningstoestand zonevreemde woningen 
 
Onderstaande lijst geeft de zonevreemde toestand weer voor woningen in de verschillende straten van het RUP Tenbroek. 
 

Adres  Kadaster 
datum 

bouwvergunning aard bouwvergunning 
jaaropbouw volgens 

kadaster Gewestplan 
Beemd 25 28S3 16/10/1973 bouwen van een woning tussen 1919 en 1930 Parkgebied 
Beemd 27 28X4 29/06/1963 

13/08/1984 
12/08/1987 

Uitbreidingswerken 
vervangen van een hok 
bouwen van een woning na slopen bestaande 

1970? Parkgebied 

Beemd 29 28V4  verbouwingswerken aan woning en garage tussen 1919 en 1930 Parkgebied 
Beemd 41 28R4 14/05/2009 inrichten van ééngezinwoning in loods 1939 Parkgebied 
Hallesesteenweg 45 23V20 15/05/1973 bouwen van een garage tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 47 23K12    tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 49 23Z22    tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 51 23P24    1951 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 89 23Z15 15/03/1983 bouwen van een bergplaats (huisnr. 87-89) 1963 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 93 23B18 5/05/1981 bouwen van een garage tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 99 23T22 5/02/1985 bouwen van een garage tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 105 

23G22 
03/08/1978 
15/03/1983 

Verbouwingswerken 
verfraaïngswerken aan voorgevel tussen 1900 en 1918 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 

Hallesesteenweg 107 23V13    1960 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 109 23V17 18/08/1962 

16/09/1966 
22/10/1971 
17/6/1987 
22/03/2007 

 

bouwen van een garage 
verbouwingswerken 
bouw van afsluitingsmuur en afbraak bergplaats 
plaatsen van duivenhok 
afbraak regularisatie van aanbouw gelijkvloers 
achter, verplaatsen van inkom woongelegenheid 

tussen 1900 en 1918 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 

Hallesesteenweg 150 28B3   Tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
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Hallesesteenweg 162  11/07/1964 
13/06/1969 
04/07/1975 

wijzigingen van zij- en achtergevel 
verbouwingswerken en bouwen van een garage 
verbouwingswerken 

Tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 

Hallesesteenweg 164 33T0    tussen 1919 en 1930 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 238 62L2   1953 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 240 62V2   1959 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 242 62L3 20/10/1987 Afbreken van bijgebouw en heropbouw keuken 1931 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 252 62r3 31/05/2007 Uitbreiden woning  Van voor 1962 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 262 

61R2 
16/01/1976 
29/05/1989 

Grondaanvullingen 
bouwen van een garage 1965? Gebied voor ambachtelijke bedrijven 

Hallesesteenweg 264 61M2 12/10/1963 gevelwijziging woning tussen 1875 en 1899 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 268 59M0 31/01/1975 bouwen van een garage 1931 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Hallesesteenweg 272 59G0 7/04/1962 uitbreiden van een werkplaats 1931 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Oude Nijvelsebaan 8 29Z0 7/01/2000 wijziging raamopening naar deur tussen 1900 en 1918 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan 10 29Y2 11/03/1993 wijziging gebruik (regularisatie) tussen 1875 en 1899 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan 22 44K0 24/02/1981 vervangen van buitenschrijnwerk tussen 1900 en 1918 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan 24 47D0   tussen 1900 en 1918 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan  44 

52G0 

06/10/1972 
03/03/1981 
23/03/1982 

bouwen van een dubbele woning (nr.44-46) 
bouwen van een garage 
verbouwingswerken 1973 Parkgebied 

Oude Nijvelsebaan 46 52H0 6/10/1972 bouwen van een dubbele woning (nr.44-46) 1973 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan 48 

54D0 
03/03/1977 
26/05/2011 

bouwen van een tuinhuis 
verbouwen van de woning tussen 1900 en 1918 Parkgebied 

Oude Nijvelsebaan 50A 57F2 1/09/1981 bouwen van een woning 1982 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan 52 57H2    1961 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan 53 62C3 30/08/2007 verbouwen van een driegevelwoning 1960 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Oude Nijvelsebaan 54 

 
15/03/1974 
12/04/1974 

Verbouwen woning  
Bouwen garage Van voor 1962 Parkgebied 

Oude Nijvelsebaan 55 62B3 27/06/1995 bouwen van een woning 1996 Gebied voor ambachtelijke bedrijven 
Oude Nijvelsebaan 56    Van voor 1962 Parkgebied 
Oude Nijvelsebaan 58 58K0    tussen 1900 en 1918 Parkgebied 
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3 Fotoreportage  
 
Op de kaart bestaande toestand zijn de foto-opnames aangeduid. 
 

  
foto 1 foto 2 

  
foto 3 foto 4 
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foto 5 foto 6 

  
foto 7 foto 8 
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foto 9 foto 10 

  
foto 11 foto 12 
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foto 13 foto 14 

  
foto 15 foto 16 
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foto 17  
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4 Planningscontext 

4.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen  
 
Gezien in de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel Sint-Genesius-Rode niet werd opgenomen, behoort de 
gemeente tot het bebouwd perifeer landschap ten zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waartoe ook Hoeilaart en Overijse 
behoren. De ontwikkelingsperspectieven voor een bebouwd perifeer landschap gaan uit van een bescherming van de nog 
fragmentarisch voorkomende onbebouwde ruimte. Ontwikkelingen dienen gebundeld te worden in de plaatsen waar een functionele 
en morfologische concentratie en verdichting bestaat of wenselijk is.  
De bebouwde perifere landschappen van Vlaams niveau zullen afgebakend worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 

4.2 Provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant 
 
In het provinciaal structuurplan werd Tenbroek geselecteerd als woonkern 
 
Als ontwikkelingsperspectief voor de woonkernen in de gemeenten stelt het Provinciaal Structuurplan Vlaams-Brabant: 
 
De woonkernen staan in voor de opvang en het bundelen van de plaatselijke woonbehoeften. Het wonen staat hier dus prioritair boven de 
andere mogelijke functies. Wel voorziet de woonkern in de lokale basisbehoeften.  
De ontsluitingsmogelijkheden van de woonkernen worden maximaal gestuurd naar het openbaar vervoer. Indien de basismobiliteit niet 
aanwezig is, dient deze prioritair te worden uitgebouwd en indien ze wel aanwezig is, dient ze te worden uitgebreid met regionale OV-
lijnen. 
De natuurlijke structuur wordt versterkt en voor zover mogelijk uitgebouwd in functie van het medegebruik. Waar mogelijk, wordt de 
ecologische infrastructuur gekoppeld aan laagdynamische recreatieve elementen die het woonklimaat versterken. 
 

4.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd door de deputatie op 16 april 2009 

4.3.1 Bindend gedeelte 
 
In de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is bij het onderdeel de economische structuur de volgende 
bepaling opgenomen:  
 

De steenweg op Halle wordt geherstructureerd, gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- een bundeling van economische activiteiten 
- herbestemmen leegstaande bedrijfsgebouwen 
- uitwerken groenassen in relatie met de Molenbeekvallei 
- herinrichting als leefbare doortocht 
- vastleggen ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen langsheen de steenweg 

Deze herstructurering wordt vastgelegd in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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De opmaak van het RUP voor gebied Tenbroek komt rechtstreeks voort uit deze bindende bepaling. 
 

4.3.2 Richtinggevend deel 
 
Bij Hoofdstuk 5 van het richtinggevend deel van het GRS , nl De gewenste ruimtelijke structuur van de deelstructuren op 
mesoschaal, wordt in de Gewenste Openruimtestructuur (5.1) de Molenbeek ter hoogte van Tenbroek vermeld als Ruimtelijk 
Kwetsbaar Gebied van bovenlokaal belang (zone P2).  
 
In punt 5.2.2.2. “Woonpool in centraal Woongebied” is Tenbroek als secundaire woonpool in het centraal woongebied weergegeven: 
 
Het centraal woongebied is het gebied met de hoogste woondichtheden (zie kaart 16 informatief deel). Het gebied werkt als één 
grote kern. Er is een uitgebreid voorzieningenapparaat aanwezig (winkels, scholen, sporthal, cultureel centrum, gemeentehuis,...) 
dat ook een verzorgende rol heeft voor de omliggende woonparken. Deze voorzieningen bevinden zich voornamelijk in de woonpolen. 
(..) 
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.  
Er wordt naar een selectieve verdichting gestreefd binnen het centraal woongebied langsheen twee assen: nl. 

• Steenweg naar Halle – Zoniënwoudlaan tot nabij het station: (appartementering tot maximaal 3 bouwlagen en 3 woonlagen, 
en op zekere afstand van de as van de laan behoudens lokale uitzonderingen) 

• Lindestraat – Terheydestraat – Gehuchtstraat – Station Den Hoek: (appartementering tot maximaal 3 bouwlagen en 2 
woonlagen, en op zekere afstand van de as van de straat behoudens lokale uitzonderingen)" 

(..) 
 
“Handelszaken en voorzieningen worden in de eerste plaats in de woonpolen voorzien. Toch is het versterken van de woonfunctie in de 
woonpolen ook zeer belangrijk. De handel en voorzieningen mogen niet van die orde zijn dat de woonfunctie in het gedrang komt. Door ook 
te investeren in de beeldkwaliteit van de openbare ruimte kan de typische identiteit van de verschillende woonpolen worden versterkt.” 
 
In punt 5.2.2.6. “Woonkorrels en verspreide zonevreemde woningen” wordt voor Zone Tenbroek gezegd: 
“Het is in geen geval de bedoeling om het aanbod bebouwbare percelen binnen woonkorrels op te drijven. Binnen een woonkorrel 
kan ver- en herbouw, opvulling, afwerking van de korrel door bebouwing op de tussengelegen percelen, en uitbreiding van 
bestaande vestigingen in aanmerking genomen worden onder voorwaarde dat de goede plaatselijke ordening niet wordt geschaad. 
Bestaande woonkorrels zullen in RUP's opgenomen worden (gebiedsgerichte RUP's: Noordelijke Woonpark, Zuidelijke Woonpark, 
Middenhut, Tenbroek, en een specifiek RUP Zonevreemde woningen voor de zonevreemde woningen en gebouwen niet in één van de 
gebiedsgerichte RUP's opgenomen). Een onderscheid naar woonkorrels, verspreide zonevreemde woningen en waardevolle 
zonevreemde woningen zal gemaakt worden. De ontwikkelingsperspectieven zijn enkel van toepassing op bestaande als vergund 
beschouwde zonevreemde woningen. De gemeente wenst een uniform beleid voor haar woonkorrels te voeren en een 
gebiedsgericht beleid voor haar verspreide zonevreemde woningen.” 
 
In punt 5.2.3.9. over de Bouwprogrammatie: 
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“De binnengebieden in Tenbroek zullen opgenomen worden in het RUP Tenbroek. Een eventuele woonbestemming voor de KMO-zone langs 
de Hallesesteenweg kan daarbij overwogen worden in ruil voor het achterhaalde woonparkgebied van de voormalige Volvo-site. Op die 
manier kunnen deze gebieden op een kwalitatieve manier worden ingezet voor het versterken van de woonfunctie van de woonpool 
Tenbroek. Daarbij kan plaatselijk een dichtheid nagestreefd worden die hoger ligt dan 15 woningen per hectare.” 
 
Punt 5.2.3.11. “Beleid inzake woonkorrels en verspreide zonevreemde woningen” voor de zonevreemde gebouwen langsheen de 
Hallesesteenweg (RUP-gebied Tenbroek) stelt: 
“Deze gebouwen (veelal woningen in paarse zones) zullen geval per geval worden bekeken bij de opmaak van een specifiek RUP voor 
deze te herstructureren zone. Hierbij zal rekening worden gehouden bij de achterliggende Molenbeekvallei. Bij het opmaken van het 
RUP Tenbroek zal voorgesteld worden dat de zonevreemde woningen in deze zone in "woonkorrels", met specifieke 
ontwikkelingsperspectieven, gehergroepeerd worden.” 
 
Voor 5.3. Gewenste ruimtelijke – economische structuur, en met name 5.3.2. Ruimtelijke beleidselementen, is opgenomen: 

"HERSTRUCTUREREN VAN DE ACTIVITEITENZONE LANGS DE STEENWEG NAAR HALLE 

Langs de Steenweg naar Halle zijn verschillende economische activiteiten reeds aanwezig. Zowel handelszaken (kleinschalig en 
grootschalig), ambachtelijke bedrijven en een grootschaligere bedrijvigheid. De meeste van deze activiteiten zijn gelegen binnen een 
zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s of dienstverleningsgebied. Er zijn ook een aantal leegstaande bedrijfsgebouwen en 
ambachtelijke terreinen. In dit gebied is er echter ook een belangrijke woonfunctie. Een afstemming van de economische functie en 
woonfunctie dringt zich dan ook op. Met een gebiedsgericht RUP kan dit gebied dan ook worden aangepakt. Daarbij wordt niet 
gestreefd naar een uitbreiding van activiteitenzones of woonzones. Er zal worden gepoogd om door een herstructurering de 
verschillende functies beter op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van beide functies te verhogen.. In de zone tussen de Steenweg 
naar Halle en de Molenbeek, wordt ook gekeken om zoveel mogelijk open ruimte, buiten de verdichtingsas langs de Steenweg naar 
Halle, te behouden De economische activiteiten sluiten het best zoveel mogelijk aan bij de groothandelszone aan het kruispunt met de 
Eigenbrakelsesteenweg.  
 
Door het bundelen van een aantal KMO-zones kan een aantrekkelijke activiteitenzone ontstaan waar ambachtelijke bedrijven en 
handelszaken hun plaats vinden. Het betreft de drie KMO-zones die aan de Hallesesteenweg grenzen, namelijk Hallesestwg-Oude 
Nijvelsebaan, Hallesestwg-Kartonweg en Hallesestwg-Smaragdlaan. Vooral de zone aan de Oude Nijvelsebaan herbergt nog weinig 
bedrijvigheid.  
 
Bedrijfsgebouwen buiten deze bundeling die nu leegstaan, zijn misschien eerder voor andere functies geschikt. Zo kan onderzocht 
worden of een herbestemming van deze oude bedrijfspanden in functie van wonen haalbaar is. 
 
Voor het Uitwerken van een netwerk voor fietsers, voetgangers en ruiters is onder punt 5.4.3.2., opgenomen: 

LOKAAL FIETSROUTENETWERK 

Binnen het lokaal fietsroutenetwerk wordt voornamelijk uitgegaan van autoluwe fietsroutes. Bovendien werd er uitgekeken naar zo vlak 
mogelijke routes. Enerzijds werd getracht om een aantal functionele routes aan te duiden, die een aanvulling vormen op het bovenlokaal 
functioneel netwerk. Hierbij werd vooral gelet op een vlotte verbinding met en tussen de kernen, voorzieningen en stations. Anderzijds 
werden ook een aantal recreatieve routes aangeduid. Deze routes zijn vooral geënt op de openruimtestructuur.  
 



SumResearch / RUP Tenbroek - Gemeente Sint-Genesius-Rode 

6129/ bx. wg Pag. 24 

Binnen de gemeente werden volgende routes voorgesteld om ingepast te worden in het functioneel fietsroutenetwerk: 
 
- Tenbroek verbinden met de historische kern via een verkeersarme verbinding in de Molenbeekvallei. 
- ....... 
De recreatieve routes worden geënt op de bovenlokale recreatieve routes en vormen op die manier een aanvulling of alternatief voor deze 
routes. Deze recreatieve routes worden vooral bepaald door landschappelijke en natuurlijke elementen. De route die vertrekt in Tenbroek 
en daar aansluit op de Provinciale route, volgt de loop van de Molenbeek. Een groot deel van deze route kan ook dienst doen als functionele 
route. Voorbij het station loopt deze route langs de Geevaertvijvers. Langs het Steentijdpad wordt de verbinding gemaakt met het 
Zoniënwoud. Het is belangrijk dat dit pad wordt opengehouden zodat de verbinding tussen de Geevaertvijvers en het Zoniënwoud blijft 
bestaan. 
 
Binnen Hoofdstuk 6 van het richtinggevend gedeelte: De Gewenste Structuur op Microschaal, is het gebied van Tenbroek is de RUP-
zone uitgewerkt als een specifiek subruimte nl “Subruimte 4: De woonpool Tenbroek en de lineaire ontwikkeling langs de Steenweg 
naar Halle” 
 
Hieronder wordt de tekst uit het GRS weergegeven: 

De woonpool Tenbroek en de ontwikkelingen langs de Steenweg naar Halle 
hebben een belangrijke functie in het centraal woongebied en voor de volledige 
gemeente Sint-Genesius-Rode. In dit gebied zijn een heel aantal handelszaken en 
bedrijfjes gevestigd. Aan het kruispunt van de Steenweg naar Halle en de 
Eigenbrakelse Steenweg zijn een aantal grootschalige kleinhandelszaken en 
bedrijven gevestigd. Ook langs de Steenweg naar Halle zijn een heel aantal 
kleinhandelszaken gesitueerd. Dit gebied heeft nood aan een herstructurering. 
Langs de steenweg zijn er een aantal leegstaande meubelzaken gelegen die een 
nieuwe bestemming kunnen krijgen. Ook de verlaten Volvo-site, 
grensoverschrijdend met Alsemberg biedt de mogelijkheid voor een nieuwe 
functie. Dit gebied is hoofdzakelijk dienstverleningsgebied. Op grondgebied 
Alsemberg wordt een nieuwe Colruyt gebouwd. Het deel op grondgebied Sint-
Genesius-Rode kan ook ontwikkeld worden in functie van grootschalige 
kleinhandel indien een vlotte ontsluiting kan verzekerd worden. Er rest dan nog 
een groot deel van de Volvo-site die gelegen is in woonparkgebied.  
Algemeen kan gesteld worden dat de huidige bestemmingen niet afgestemd zijn op 
de noden van dit ogenblik. Zo worden de verspreidde bedrijvenzones niet optimaal 
gebruikt. Ook de woon(park)zones zijn niet altijd even ideaal gelegen. Daarom zal 
een gebiedsgericht RUP worden opgemaakt met volgende krachtlijnen: 

 
 

 

FIGUUR 4: Aanduidingen Subruimten GRS 

RELIËF EN NATUURLIJKE STRUCTUUR ALS DRAGERS 

De volledige woonpool is gelegen op de valleiwand van de Molenbeek. De vallei heeft een belangrijke ecologische waarde (delen zijn 
geselecteerd als VEN-gebied). Deze natuurlijke waarde is prioritair in de vallei. Er moet gestreefd worden om deze natuurlijke structuur zo 
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ver mogelijk stroomopwaarts te laten doordringen in het woonweefsel (richting Alsemberg). De landschappelijke waarde van de vallei en de 
helling kan beter benut worden.. Door een afwisseling van bebouwde ruimtes en openruimtes met een hoge beeldkwaliteitwaarde kan dit 
gebied op een aantrekkelijke manier worden gestructureerd. De overgang van openruimte naar bebouwde ruimte langs de Steenweg naar 
Halle vanuit Halle wordt geaccentueerd, zodat het verblijfsgebied wordt gemarkeerd. 
 

RUIMTE VOOR HANDEL EN BEDRIJVIGHEID 

In dit gebied vinden de belangrijkste activiteiten plaats binnen het centraal woongebied. Dit moet verder ondersteund worden. Het beleid 
zal zich vooral richten naar het herstructureren van de activiteiten en zo mogelijk het bundelen van deze activiteiten op een aantal plaatsen. 
Zo zal de zone rond het kruispunt met de Eigenbrakelse Steenweg behouden blijven voor meer grootschalige activiteiten. Deze activiteiten 
mogen de woonfunctie niet verder onder druk zetten. Daarvoor moet de nodige aandacht besteed worden aan de ontsluiting. Er wordt 
echter niet geopteerd voor een volledige scheiding tussen wonen en werken. De huidige verweving kan behouden blijven zolang de 
economische activiteiten de woonfunctie niet hinderen.  
 

TRAAG VERKEER LANGS DE BEEK 

De verbinding met de dorpscentra van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode voor voetgangers en fietsers kan gekoppeld worden aan de 
beekvallei. Door een fiets en voetgangersverbinding uit te bouwen kan de verbinding op een veilige en aangename manier worden 
gerealiseerd. 
 

HERSTRUCTURERING VAN EEN AANTAL GEBIEDEN ALS MOTOR VOOR EEN NIEUWE DYNAMIEK. 

In het gebied zijn een aantal leegstaande panden of braakliggende terreinen te vinden. Door in de eerste plaats voor deze gebieden een 
nieuwe functie te zoeken kan een nieuwe dynamiek en een herstructurering van het volledige gebied worden aangezet. Voor de ontwikkeling 
van deze gebieden kan een bestemmingsruil noodzakelijk zijn. Er wordt geopteerd van de huidige verhouding tussen de verschillende 
functies te behouden, maar eventueel te verschuiven binnen het totale gebied.  
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FIGUUR 5: Gewenste Ruimtelijke Structuur voor Tenbroek (bron: GRS) 
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5 Knelpunten 
 

− De bestaande functies zijn niet steeds correct in vergelijking met de bestemmingen van het gewestplan. 
− De zone vraagt een verfijning en opdeling naar bestemming en voorkomen die via het huidige gewestplan niet kan geboden 

worden. 
− Voor de zonevreemde woningen moet, net zoals voor andere gebieden, een juridische oplossing gezocht worden 
− Leegstaande panden waarvan de juridische bestemming achterhaald is, moeten een nieuwe aangepaste bestemming kunnen 

krijgen binnen een globale ontwikkelingsvisie. 
− De historische mobiliteit langs de Hallesesteenweg en de verhoogde mobiliteit door de inplanting van bedrijven en 

bijkomende activiteiten moet behandeld worden binnen principes van verkeersveiligheid en beheersing van de automobiliteit. 
− Natuurwaarden die onder druk kunnen komen te staan door wijzigende ontwikkelingen moeten gevrijwaard worden. 

 
 

6 Potenties 
 

− Uitwerken groenassen in relatie met de Molenbeekvallei. 
− Vrijwaarden van natuurwaarden en aanleg van een fiets- en voetgangersroute langs de Molenbeek als deel van een 

recreatief netwerk. 
− Leegstaande panden kunnen mits schaalbeheersing als lofts worden ingericht verwijzend naar hun industriële verleden 
− Door aangepaste inrichtingsvoorschriften, bestemmingen scheiden die moeten gescheiden worden (industrie versus wonen 

of wonen versus open ruimte) en bestemmingen verenigen die niet tegenstrijdig aan elkaar zijn (wonen/werken en wonen 
met lage dichtheid). 

− Ontwikkeling van de voormalige Volvosite (project Aldi en De Vlier), rekening houdende met de complexiteit van de 
aanwezigheid van water, bewoning, handel, mobiliteit. 
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7 Gewenste ruimtelijke structuur 

7.1 Visie en concepten 
 
Op basis van de opties uit het GRS, en met bijkomende inzichten op de bestaande toestand, is op een meer gedetailleerde schaal dan 
deze van het GRS, een voorstel tot structuurschets opgemaakt. De volgende concepten zijn hierin opgenomen: 
 
Bestendigen van het gemengd woon-werkkarakter van de strip langsheen de Hallesesteenweg 

De historisch gegroeide menging van wonen, (kleine) bedrijven, kleinhandel en allerhande diensten langsheen de 
Hallesesteenweg wordt erkend als uitgangspunt van de verdere ontwikkeling.  Hierdoor blijft de steenweg een levendig en 
dynamisch gegeven, op voorwaarde dat de (verkeers-)leefbaarheid in de hand wordt gehouden.  Daarom is het noodzakelijk 
dat de kleinhandel enkel op een lokaal niveau functioneert en kleinschalig blijft, tenzij waar het gewestplan grootschalige 
kleinhandel toelaat. 

 
Bevestigen van een aan beide zijden achter deze woon-werkstrip gelegen residentieel woongebied 

Achter de de gemengde strip langsheen de Hallesesteenweg ontwikkelde zich een louter residentieel woongebied dat niet 
echte de kenmerken heeft van een woonpark (= bestemming op het gewestplan.  Het residentieel karakter van deze zone 
wordt bestendigd zonder een lage dichtheid na te streven 
 

Behoud van twee zones voor lokale, ambachtelijke bedrijven  
Op twee plaatsen langsheen de Hallesesteenweg komen nog clusters van actieve bedrijven voor.  Het betreft specifiek de 
zones langsheen de Kartonweg en de zone van Keukenbedrijf De Decker.  Deze clusters kunnen zich verder ontwikkelen, en 
waar mogelijk kunnen zich nieuwe, kleinschalige bedrijven zich vestigen binnen deze clusters.  Deze zones worden gebufferd 
naar de naastgelegen woonomgevingen.  In de andere paarse zones op het gewestplan is vandaag de meeste bedrijvigheid 
verdwenen. Deze zones worden opgenomen in de gemengde woon-werkstrip langsheen de Hallesesteeenweg, waardoor de 
leegstaande bedrijfsgebouwen een nieuwe (woon)functie kunnen krijgen 
 

De Molenbeek een groenas en een laagdynamische recreatieve as  
De Molenbeekvallei loopt parallel met de Hallesesteenweg en is een waardevol groengebied.  Er komen verschillende 
grondgebruiken voor (tuinen bij woningen, weilanden voor hobbylandbouw, waterpartijen).  Het gemengd 
openruimtekarakter wordt bevestigd.  Anderzijds is de Molenbeekvallei nauwelijks waarneembaar vanuit de Hallesesteenweg.  
Waar mogelijk worden groene verbindingen tussen beide lineaire elementen gecreëerd, nl de Kartonweg en ter hoogte van 
de ex-Volvosite. Deze takken aan op de reeds aanwezige zachte recreatieve verbinding langsheen de Molenbeek. 

 
Afbakenen van de zonevreemde woningen op de rand van de Molenbeek als woonkorrels 

Op de rand van de Molenbeekvallei bevinden zich een aantal, meestal vrij oude woningen, volgens het gewestplan zonevreemd 
gelegen.  Hun bestaan wordt bevestigd als woonkorrel. 
 

Verkeersleefbare Hallesesteenweg 
Op verkeersvlak is de Hallesesteenweg is drukke en vrij smalle weg.  Het bestendigen van het gemengd woon-werkkarakter 
mag zoals reeds gesteld de leefbaarheid niet in het gedrang brengen.  Daarom moet worden gestreefd naar een passende 
inrichting en waar mogelijk het aantal kruispunten en toegangen worden beperkt of beveiligd. 
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FIGUUR 6: Structuurschets voor RUP Tenbroek 
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7.2 Concrete planopties  
 
De planopties tot de opmaak van het RUP zijn, voorzien in een geëigende zone en specifieke voorschriften voor: 
 

- Opdeling en specificering woongebied: Op het gewestplan zijn de aanpalende stroken aan de Hallesesteenweg bestemd als 
volwaardig woongebied. Het volwaardig woongebied wordt in het RUP meer gespecificeerd en opgedeeld naar de delen die 
grenzen aan de steenweg en de delen meer naar achter gelegen t.o.v. de steenweg. 
In het algemeen is het de bedoeling om GEEN woongebied bij te creëren door de ligging van Sint-Genesius-Rode in het 
buitengebied. De globale ruimtebalans voor woongebied moet dus quasi status quo blijven. 

 
o Gemengde Woon/Werkzone: 

 In de delen aanpalend aan de Hallesesteenweg is vandaag wonen aanwezig gemengd met veel bedrijvigheid, 
kleinhandel, diensten, ... Het RUP wil deze toestand bestendigen en stelt hier een Gemengde Woon/Werkzone 
voor. Wonen is hier steeds de hoofdbestemming (woningen, appartementen,...) maar andere bestemmingen 
zoals bedrijvigheid en vooral kleinhandel tot 1000m² verkoopoppervlakte kunnen hier tevens gevestigd 
worden.  Oppervlaktes groter dan 1000 m² worden slechts toegestaan, indien de verkeershinder niet 
substantieel toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie. 

 Er wordt een dichtheid nagestreefd van minimum 15woningen/ha  (zonder rekening te houden met de 
aanwezigheid van de bedrijvigheid). De werkelijke algemene dichtheid van bebouwing is dus hoger. 

 De Gemengde Woon/Werkzone corrigeert het gewestplan op gebied van eigenlijke perceelgrenzen. 
 De Gemengde Woon/Werkzone corrigeert de Zone voor Ambachtelijke Bedrijvigheid ter hoogte van de Oude 

Nijvelsebaan naar de feitelijke toestand. Het grootschalig leegstaand bedrijfsgebouw wordt vooraan in de 
gemengde zone ingericht en achteraan in gemengd openruimtegebied (zie verder). De reden hiervoor is dat 
het gebouw niet opgenomen is in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en waarschijnlijk grondig van aanzien 
zou wijzigen onder invloed van Energieprestatieniveau (met gewijzigd gevelaspect en ramen). Het 
eindresultaat zou dus een grootschalige gebouw met veel impact zijn, gelegen in en tegenover een gebied 
waar juist kleinschaligheid en lage dichtheid wordt nagestreefd. 

 
o Residentieel Wonen: 

 De delen gelegen achter de voorgestelde Gemengde Woon/Werkzone zijn meer typische woonstraten met een 
schaal die veelal lager is dan de delen palend aan de Hallesesteenweg. Het RUP wil de voorschriften voor 
deze typische woonstraten scherper stellen dan het gewestplan op gebied van bestemmingen 
(ééngezinswoningen met eventueel een vrij beroep, openbaar nut voor kapel met dagcentrum, geen handel) 
en dichtheden). 

 Er wordt een dichtheid nagestreefd van minimum 15woningen/ha 
 In afwijking op het principe van ééngezinswoningen wordt op het lager gelegen deel van de ex-Volvosite 

achter de woon-werkstrip langsheen de Hallesesteenweg een specifieke zone aangeduid voor de bouw van 
appartementen, gezien de nabijheid van de kern van Alsemberg. Er zal wel moeten rekening worden 
gehouden met het aspect water (brongebied van de Leuzebeek). 
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- Drie kernen voor bedrijvigheid en dienstverlening: 
 

o Zone keukenbedrijf De Decker + Beschutte Werkplaats. 
 Omvat alle bedrijfsgebouwen van deze twee bedrijven 
 De kleine onbebouwde woonzone gelegen op de oprit van het bedrijf vervalt. 
 Het deel ambachtelijke zone met verschillende zonevreemde woningen wordt gemengd woongebied. 
 Een groene buffer wordt achteraan voorzien als overgang naar de woonzone langsheen de Smaragdlaan. 

o Zone Kartonweg. 
 Omvat de bestaande bedrijvigheid aan de noordzijde van de Kartonweg. 
 De overzijde van de “Kartonweg”, ook ambachtelijke zone op het gewestplan en waar een goedgekeurde 

verkaveling voor woningen is gelegen sluit meer aan op de gemengde Woon/Werkzone. 
 Gebied wordt afgelijnd in functie van werkelijk ingenomen perceelgrenzen 
 Gebied wordt ter hoogte van de groothandel zuivelproducten achteraan verruimd zodat bestaande 

bedrijfsgebouw in de effectieve zone voor bedrijvigheid gelegen zijn. 
 Een groene buffer wordt achteraan voorzien als overgang naar de Molenbeekvallei 
 De private weg Kartonweg wordt geofficialiseerd als een verlegging van het tracé van buurtweg 34 en 

uitgewerkt als groenas (zie verder) 
o Zone voor Grootschalige Kleinhandel 

 Is reeds bestaande zone op het gewestplan maar er wordt ontsluitingsconcept ingevoerd op basis van de 
indicatieve aanduiding op het grafisch plan  

 De grens van de zone wordt vooraan aangepast aan de werkelijke perceelscheidingen. 
 De ontsluiting is erop gericht om geen doorgaans verkeer tussen de Hallesesteenweg  en de 

Brusselsesteenweg grondgebied Beersel, toe te staan. 
 De aansluiting op de Hallesesteenweg vraagt verder verkeerskundig onderzoek 

 
- Molenbeekvallei 

 
o Het valleigebied naast de Molenbeek en de Leuzebeek is in het gewestplan aangeduid als Parkgebied. Dit is in de 

feitelijke toestand niet echt van toepassing. Er zijn veel tuinen, boomgaarden, weilanden, etc aanwezig. 
o Er wordt in het RUP voorgesteld de bestemming te verfijnen naar Gemengd Openruimtegebied. Binnen dit gebied zijn 

natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies. In het RUP zal dit 
afwisselend een tuin, een zone met vijvers, of klein bosgebiedje zijn. 

o In het valleigebied van de Molenbeek zijn een 13-tal zonevreemde woningen gelegen. Ze worden afgebakend als 
woonkorrel in (gemeentelijk) kwetsbaar gebied en krijgen de decretale basisrechten van woningen gelegen in niet-
kwetsbaar gebied. Hieronder valt ook de oude weverij in de Beemd 

o Volgende bouwmogelijkheden worden dus toegelaten: 
 Verbouwing binnen bestaand volume 
 Uitbreiding volume tot maximaal 1000m³ 
 Herbouw tot maximaal 1000 m³ 
 Opsplitsing in meerdere wooneenheden is niet toegestaan 
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- Trage verbindingen 
 

o De Oude Nijvelsebaan fungeert als (bestaand) tracé voor traag verkeer in de Molenbeekvallei tot aan de Kartonweg, 
verderop loopt het recreatief pad door op het grondgebied van Beersel.. 

o De Beemd takt aan op het bestaande voet- en fietspad Het Broek grondgebied Beersel. 
o Creëren van twee groenassen tussen de Hallesesteenweg en de trage verbindingen in de Molenbeekvallei 

(Kartonweg en ter hoogte van de ex-Volvosite) 
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8 Vertaalslag gewenste structuur - voorschriften  
 

ZONE OPTIES VAST TE LEGGEN  

GEMENGDE WOON-WERKZONE − BEVESTIGING MENGVORM BEDRIJVIGHEID EN 
WONEN EN ANDERE WOONAANVERWANTE FUNCTIES 

− BEPERKEN IMPACT KLEINHANDEL 

 

− GEMENGDE BESTEMMING 

− INRICHTING BOUWVOLUMES 

− WOONDICHTHEDEN MINIMUM 15 WO/HA EXCL BEDRIJVIGHEID 

− MAXIMALE NETTOVERKOOPSOPPERVLAKTE KLEINHANDEL 

RESIDENTIEEL WONEN − BEHOUD TYPISCH RESIDENTIEEL WONEN, OOK VOOR 
SOCIALE DOELGROEPEN 

− REKENING HOUDEN MET BRONGEBIED LEUZEBEEK 

− BESTEMMING EENGEZINSWONINGEN 

− WOONDICHTHEID MINIMUM 15 WO/HA 

− SPECIFIEKE AFBAKENING VOOR SOCIALE WONINGEN 

− SPECIFIEK VOORSCHRIFT BRONGEBIED LEUZEBBEEK 

GROOTSCHALIGE KLEINHANDEL − BEVESTIGING ZONE UIT GEWESTPLAN 

 

 

− BESTEMMING EN DEFINITIE VOOR GROOTSCHALIGE KLEINHANDEL 

− INRICHTING MET BOUWVOLUME, WEGEN EN PARKINGS 

− ONTSLUITING NAAR HALLESESTEENWEG 

LOKALE BEDRIJVIGHEID − AFBAKENING ACTIEVE BEDRIJVEN VOLGENS 
WERKELIJKE  BEGRENZING EN BESTEMMING 

− BESTEMMING LOKALE BEDRIJVIGHEID 

− INRICHTING MET BOUWVOLUME EN PARKINGS 

− BUFFER 

WACHTBEKKEN − BEVESTIGING RECENT AANGELEGD WACHTBEKKEN − BESTEMMING OPENBAAR NUT EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 

GEMENGD OPENRUIMTE GEBIED − MULTIFUNCTIONEEL OPENRUIMTEGEBRUIK IN 
BEEKVALLEI 

− RECREATIEVE AS 

− BESTEMMING ALS OPENRUIMTEGEBIED 

− MOGELIJKHEID VOOR KLEINSCHALIGE BEBOUWING VOOR 
SCHUILPLAATSEN 

− BEHOUD RELIËF 

− TRACÉ TRAGE WEGEN 

WOONKORREL IN KWETSBAAR GEBIED − BOUWMOGELIJKHEDEN BESCHRIJVEN 

− GEEN OPSPLITSINGEN 

− GEEN BIJKOMENDE WONINGEN 

− DECRETALE BASISRECHTEN WONINGEN IN NIET-KWETSBAAR GEBIED 

GROENASSEN − CREËREN TWEE GROENASSEN TUSSEN 
HALLESESTEENWEG EN MOLENBEEKVALLEI 

− INDICATIEVE LIGGING (KARTONWEG EN EX-VOLVOSITE) 
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9 Milieueffectrapportage – verzoek tot raadpleging 

Ingevolge het plan-mer-decreet van 27 april 2007 dat vanaf 1 juni 2008 van toepassing is op alle ruimtelijke uitvoeringsplannen 
worden in dit hoofdstuk de milieueffecten van voorgenomen plan onderzocht. 

Het RUP beslaat een oppervlakte van 31Ha 78A en vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor een project uit de 
bijlage I of II van het project-m.e.r.-besluit van 17 februari 2005). Het RUP vormt omwille van o.a. de inclusie van 
woongelegenheden en handelsruimte daarentegen wel het kader voor de toekenning voor een vergunning voor een project 
opgesomd in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1 - 22 juli 2011 en valt onder bijlage 10b “Stadsontwikkelingsprojecten, met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen’ en is derhalve sreeningsgerechtigd . 

De volgende disciplines worden binnen dit RUP als relevant beschouwd: 

- Bodem 
- Water 
- Fauna en flora 
- Landschap, bouwkundig erfgoed 
- Mobiliteit 
- Geluid 
- Lucht en klimaat 
- Mens – Veiligheid en gezondheid 

 
Voor elke discipline wordt de referentiesituatie weergegeven en vervolgens worden de verwachten effecten volgens de opties in het 
RUP weergegeven. 
 
De disciplines klimaat, licht, energie- en grondstoffenvoorraad worden als niet relevant beschouwd en worden bijgevolg buiten 
beschouwing gelaten. 

9.1 Nulalternatief 
 
Het nulalternatief houdt in dat het gewestplan van toepassing blijft.  
 
Het nulalternatief brengt volgende mogelijke milieueffecten met zich mee: 
- bijkomende mobiliteit in de zone voor ambachten indien de leegstaande bedrijfsgebouwen opnieuw worden ingenomen door 

ambachten. 
- bijkomende mogelijke geluidshinder in directe confrontatie met parkgebied en biologisch waardevol gebied, indien de 

leegstaande bedrijfsgebouwen opnieuw worden ingenomen door ambachten. 
- blijvend probleem van zonevreemde woningen in zone voor ambachtelijke bedrijvigheid 
- geen rem op bijkomende grootschalige kleinhandel langsheen de Hallesesteenweg (met bijhorende automobiliteit) 
- voor de zonevreemde woningen in de Molenbeekvallei (parkgebied op het gewestplan) is er geen verschil tussen het 

nulalternatief en het voorliggend RUP : de huidige decretale mogelijkheden worden gewoon overgenomen in het RUP. 
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Het behoud en invulling van de huidige situatie van het gewestplan (nul-alternatief) kan dus mogelijke nadelige milieueffecten t.o.v. 
de bestaande toestand. 

9.2 Bodem 
 
REFERENTIESITUATIE 
 

 
FIGUUR 7: Bodemkaart 
 
De bodem binnen de afgebakende RUP-zone is voor een groot deel en langsheen de Steenweg aangeduid als “andropogeen”. 
Andere bodemdelen zijn alle van oorsprong droge zandleem en vochtige zandleem. 
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Op de volgende luchtfoto wordt een overzicht getoond van  

• De beschrijvende bodemonderzoeken (gele bollen) 
• De bodemsaneringsprojecten die reeds voltooid zijn (blauwe bollen) 
• En de bodemsaneringsprojecten die in uitvoering zijn (groene omranding) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUUR 8: Overzicht bodemsaneringsprojecten (bron: OVAM) 
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De volgende vaststellingen kunnen worden gemaakt : 
• Ex-Volvosite (15331) : geen vervuiling (meer) vastgesteld op basis van oriënterend onderzoek 
• Hoek Kartonweg (30280) : geen vervuiling vastgesteld op basis van beschrijvend onderzoek 
• Hallesesteenweg 230 Garage (17705): bodemsaneringswerken uitgevoerd (eindverklaring OVAM 20.12.2010) 
• Hallesesteenweg 248 voormalige meubelfabriek Struelens (15047) : bodemverontreiniging vastgesteld en 

bodemsaneringsproject opgemaakt, nog niet uitgevoerd. 
• Hallesesteenweg 13 (naast Vastiau-Godeau) (6944) : geen verdere maatregelen te nemen 

 
EFFECTEN 
 
Het RUP-voorstel heeft als doelstelling de woonzone te verfijnen naar bestemmingen, de bedrijvigheid en dienstverlening beter te 
kaderen naar ontsluiting en de groene gebieden beter te definiëren.  
Deze inrichtingen zullen slechts gering of geen effect hebben op de huidig aangeduide bodemstructuur. 
 
De verschillende oude industriële sites langsheen de Hallesesteenweg worden occasioneel gesaneerd, afhankelijk van de lopende 
projectontwikkelingen.  Het RUP ondersteunt deze positieve evolutie door o.a. de bestemming industrie om te zetten in een meer 
multifunctionele  bestemmingszone, waar vb wonen toegelaten is en waardoor de bodemsaneringskosten betaalbaar worden (vb site 
Struelens). 
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9.3 Water - Afvalwater 
 
(Zie ook watertoets verder in de milieuscreening) 
 
REFERENTIESITUATIE VOOR AFVALWATER 

 
FIGUUR 9: Kaart Afvalwater VMM 
 
Op het Geoloket van de Vlaamse MilieuMaatschapij is het grootste deel van de zone langs de Hallesesteenweg gelegen binnen 
“centraal gebied”.   
 
Indien een straat gelegen is in het centraal gebied, dan is er in die straat afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een 
operationele waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied geldt dus de verplicht om afvalwater aan te sluiten op de afvalwaterriool. 
Hiervan kan enkel worden afgeweken als deze aansluiting dient te gebeuren via gronden van derden. In dat geval moet een 
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individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) geïnstalleerd worden. Een aansluiting van het afvalwater op de 
afvalwaterriool via een pomp is technisch haalbaar en is dus geen reden om af te wijken van de aansluitingsplicht. 
 
Verschillende binnengebieden  en 1 zone direct gelegen aan de Hallesesteenweg, zijn in groen aangeduid wat slaat op “collectief te 
optimaliseren buitengebied”.  
 
Voor bebouwing gelegen in dit gebied, is er momenteel nog geen rioolaansluiting voor afvalwater aanwezig op een operationele 
waterzuiveringsinstallatie. Er zijn bijgevolg  3 mogelijke situaties:  

- lozing in een riool (vaak een ingebuisde gracht) die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie;  
- lozing in een gracht;  
- indirecte lozing in de bodem (sterfput).  

In deze zone wordt op termijn wel een collectieve zuivering van het afvalwater (via riolering) voorzien. In afwachting van deze 
collectieve afvalwaterzuivering moet het afvalwater gezuiverd worden in een septische put. Bij aanleg van de afvoerbuizen op eigen 
terrein kan u nu best al wachtleidingen voorzien om bij de aanleg van de straatriolering het eigen afvalwater op eenvoudige wijze 
hierop aan te sluiten. 
 
Er zijn recent belangrijke collectorwerken doorgegaan in de Molenbeekvallei, met inbegrip van de aanleg van een 
waterbufferbekken ter hoogte van Beemd. 
 
EFFECTEN 
 
Door de aansluiting van de bestaande afvalriolering op een operationele waterzuiveringsinstallatie, door het feit dat in 
andere zones (collectief te optimaleren buitengebied) nu reeds een scetische put verplicht wordt gesteld, en door het feit dat 
de bebouwingsmogelijkheden in het RUP worden verfijnd maar het geheel merendeels reeds geordend is, zal er geen nadelig 
effect ontstaat bij de invoering van het RUP. 
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9.4 Fauna en flora 
 
REFERENTIESITUATIE 

 
FIGUUR 10: Biologische waarderingskaart 

 
Zoals zichtbaar zijn ruimere delen direct gelegen in de beekvallei biologisch zeer waardevol tot biologisch waardevol. Een paar delen 
zijn opgenomen als gering waardevol. 
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FIGUUR 11: Natura 2000:  

 
Het RUP bevat geen aanduiding op de kaart Natura 2000. 

 
EFFECTEN 
 
Aan de Leuzebeek (noordelijk deel) hebben de voorstellen geen effect op de huidige biodiversiteit. Het RUP behoudt er het open 
groene gebied en herdefinieert het parkgebied van het gewestplan op een wijze die de biologische waardering niet zal wijzigen. 
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De biologisch zeer waardevolle strook nabij de kerk van Tenbroek is op het gewestplan in woongebied gelegen. Het waardevol 
karakter van dit perceel kan echter betwist worden : het perceel is sinds lang in gebruik door de landbouw en ligt volledig 
geïsoleerd.  
 
Het RUP is niet gelegen in of rakend aan een vogelrichtlijn- of habitatgebied.  De voorgestelde bestemmingswijzigingen in dit 
eigenlijke RUP hebben geen significante invloed of effect op de huidige toestand. Er is geen passende beoordeling nodig. 

9.5 Landschap - Beschermd erfgoed 
 
REFERENTIESITUATIE 
 

 
FIGUUR 12: Landschapsatlas - Relictzone - Puntrelicten – Lijnrelicten – Ankerpunten 
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Het RUP-gebied is niet gelegen in relictgebied. Er lijn geen lijn- of puntrelicten of ankerplaatsen aanwezig. Er werden geen 
resultaten gevonden op de inventaris bouwkundig erfgoed voor dit gebied. 
 
EFFECTEN 
 
Het RUP zal geen nadelig effect generen op het vlak van landschap of onroerend erfgoed. 

9.6 Mobiliteit  
 
REFERENTIESITUATIE 
 
Het RUP wordt doorkruist door de Hallesesteenweg die de voornaamste/enige verkeersafwikkeling uitmaakt voor de zone van het 
RUP.  De steenweg is aangeduid in het provinciaal ruimtelijk structuurplan als Secundaire weg type III.  Vandaag maken twee lijnen 
van de Vlaamse Vervoermaatschappij gebruik van de Hallesesteenweg : streeklijn 153 Anderlecht – Drogenbos – Alsemberg – Halle 
– Ninove met een frequentie van 2 bussen/uur/richting (tijdens de spits wordt dit opgevoerd tot 4 bussen/uur) en streeklijn155 
Anderlecht – Drogenbos – Sint-Genesius-Rode – Halle met een frequentie van 3 bussen/uur/richting (tijdens de daluren daalt dit 
tot 2 bussen/uur/richting).  Het Winderickxplein (grondgebied Beersel) is een echt knooppunt van openbaar vervoer, waar naast de 
vermelde buslijnen nog verschillende andere vertrekken/toekomen of passeren. 
 
De Steenweg naar Halle beschikt over een verhoogd, aanliggend dubbelrichtingsfietspad. Dat is evenwel onvoldoende breed. 
 
In kader van het mobiliteitsplan van de buurgemeente Beersel werden in mei 2005 verkeerstellingen uitgevoerd, o.a. op het 
kruispunt Vastiau (kruising Steenweg naar Eigenbrakel x Hallesesteenweg x Zoniënwoudlaan).  Hieruit bleek dat de maatgevende 
spitsmomenten zich situeren tussen 7u30 en 8u30 in de ochtendspits en tussen 17u00 en 18u00 in de avondspits (zie onderstaande 
figuren).  
 
Uit deze figuren en ook reeds tijdens de verkeerstellingen werd vastgesteld dat het kruispunt Vastiau verzadigd is tijdens de 
avondspits, met name in de Brusselsesteenweg en de Steenweg naar Eigenbrakel, met verzadigde cycli tot gevolg. De korte 
afslagstroken (omwille van de beperkte ruimte) in beide voornoemde wegen hinderen de doorgaande stromen, zodat de 
verkeersafwikkeling per cyclus niet optimaal is. 
 
Dat geldt ook voor de Zoniënwoudlaan, waar de linksafslag-strook ook hier zeer kort is. Er is tijdens de avondspits evenwel heel wat 
links afslaand verkeer richting Eigenbrakel, dat – door de korte afslagstrook – het doorgaande en rechts afslaande verkeer hindert. 
Op de Hallesesteenweg is zelfs helemaal geen linksafslag-strook voorzien. Omdat de links afslaande intensiteiten hier een stuk lager 
liggen, wordt dat als minder problematisch ervaren, al is er ook hier hinder voor de doorgaande en rechts afslaande stromen. 
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EFFECTEN 
 
Het RUP is voornamelijk gericht gericht op het bestendigen van de bestaande functies, zodat in principe geen bijkomend 
mobiliteitseffect zal ontstaan. 
 
Voor één plaats is dit anders, nl ter hoogte van de ex-Volvosite. Voor deze site (Zone De Vlier) en voor de Zone Aldi in het Gemegd 
Woon/Werkgebied van het RUP zijn de mobiliteitseffecten grondig bestudeerd in een onderzoeksnota: “Analyse Mobiliteitseffecten 
Projecten De Vlier en Aldi in Sint-Genesius-Rode” dd 23/05/2011 en opgemaakt door studiebureau Arcadis in opdracht van de 
gemeente. 
 
Hieronder worden de voornaamste elementen uit deze nota hernomen. 
 
Voor de winkelruimtes in het project De Vlier werden in totaal 115 parkeerplaatsen ingetekend. De ontsluiting van het project wordt 
geregeld via een toegang tot de Hallesesteenweg. Deze toegang is gemeenschappelijk met het project Aldi en omvat twee inkomende 
rijstroken en twee uitgaande rijstroken. De toegangsweg bevindt zich deels op het perceel van het Aldi-Project en deels op het 
perceel van De Vlier. 
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De ontsluiting van de projectzone Aldi gebeurt centraal, tussen de handelspanden/woonblokken en de vrijliggende woonpercelen in: 
zowel de parking van de handelspanden (95 parkeerplaatsen), de overdekte parking voor appartementen onder woonblok A (12 
plaatsen) als de 6 vrijliggende woningen ontsluiten op die manier. Ook de toelevering gebeurt via deze centrale ontsluiting. 
De overdekte parking onder bouwblok B (20 plaatsen) en de niet overdekte parkeerplaatsen langsheen de toegangen (12 plaatsen 
in totaal) gebeuren rechtstreeks op de Hallesesteenweg. 
 
Bij de beoordeling is in de onderzoeksnota uitgegaan van 1.200 pae/uur/richting als referentiecapaciteit, aangezien de 
Hallesesteenweg op het onderzochte deeltracé door de bebouwde kom van Sint-Genesius-Rode gaat. 
 
Effect voor de zone Aldi en zone de Vlier: 
De projecten De Vlier en Aldi zullen op een gemiddelde vrijdagavond, tussen 17 en 18u, zo’n 379 voertuigbewegingen extra 
genereren, waarvan 177 in- en 202 uitgaande bewegingen 
 
Als algemene conclusie voor de 2 zones én het kruispunt aan Vastiau-Godeau stelt de onderzoeksnota: 
 
Uit de verkeerstellingen van mei 2005 (in kader van het mobiliteitsplan Beersel) bleek reeds dat het kruispunt Vastiau (kruising 
Steenweg naar Halle x Steenweg naar Eigenbrakel x Zoniënwoudlaan) oververzadigd is tijdens de spitsmomenten. De drukke 
verkeersstromen,  in combinatie met de bestaande configuratie van het kruispunt (korte afslagstroken voor links afslaand verkeer) 
zorgden ervoor dat de hoeveelheid verkeer die per groenfase afgewikkeld kon worden, vrij beperkt was. 
Door de recente ontwikkelingen op (winkels) en nabij het Winderickxplein (nieuwe Colruyt-vestiging) enerzijds en de (weliswaar 
lage) groei van het autoverkeer anderzijds, zijn deze knelpunten wellicht alleen maar toegenomen. Er is m.a.w. sprake van een 
structureel knelpunt, dat los staat van de nog te realiseren projecten van De Vlier en Aldi. Er kan dus niet gesteld worden dat beide 
projecten ertoe zullen leiden dat de maximum capaciteit van het kruispunt wordt overschreden. Integendeel: deze vaststelling pleit 
voor een structurele, lange termijnoplossing voor het kruispunt Vastiau, die wellicht ingrijpende verkeerskundige én ruimtelijke 
maatregelen vergt. 
 
Op de Steenweg naar Halle, waar de projecten van De Vlier en Aldi rechtstreeks op zullen aantakken, is er – in tegenstelling tot het 
kruispunt Vastiau – wel nog restcapaciteit. Ook wanneer de beide projecten gerealiseerd zijn, is dat het geval, al zijn er enkele 
aandachtspunten en randvoorwaarden. Door het verkeersaantrekkend karakter van de projecten, zullen heel wat afslaande 
bewegingen gegenereerd worden. De links afslaande bewegingen van het bestemmingsverkeer dat uit de richting van Halle komt, 
zullen te maken krijgen met een zekere wachttijd en daardoor wellicht de doorstroming van het rechtdoorgaande verkeer (richting 
kruispunt Vastiau) hinderen. Op basis van bijkomend onderzoek kan bepaald worden of een afslagstrook opportuun is, en zo ja, 
welke lengte deze best krijgt. 
Het verkeer dat de site wil verlaten in de richting van kruispunt Vastiau zal eveneens te maken krijgen met een zekere wachttijd 
(vinden van hiaten in beide doorgaande stromen op de Steenweg naar Halle). Doordat er aparte afslagstroken werden voorzien op 
de site zelf, wordt de hinder voor het andere (rechts afslaande) verkeer dat de site verlaat, enigszins beperkt. Verkeerstechnische 
ingrepen om de verkeersafwikkeling op een verkeersveilige manier te faciliteren, zoals het plaatsen van verkeerslichten, zouden 
verder onderzocht moeten worden. 
 
Het RUP voorziet de mogelijkheid om in de Gemengde Woon/Werkzone ter hoogte van de ontsluiting op de Hallesesteenweg een 
bijkomende afslagstrook in te richten om zo tegemoet te komen aan de effecten van de ontwikkeling van de zone. 
In die zin houdt het RUP dus rekening met de conclusies in verband met de mogelijke effecten en houdt zij deze beperkt. 
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Het RUP stelt verder volgende milderende maatregelen voor : 
• Een veilige herinrichting van de gehele Hallesesteenweg met vrijliggende fietspaden en het zoveel mogelijk bundelen van 

parkeerplaatsen en hun opritten 
• Aandacht voor fietsstalplaatsen bij kleinhandelszaken 

 
De gehele onderzoeksnota wordt als bijlage bij het RUP bijgevoegd. 

9.7 Geluid 
 
Er zijn geen geluidsmetingen gekend voor het gebied van het RUP.  
 
In het RUP worden twee zones voor Ambachten verkleind tot de werkelijke ingerichte activiteiten, één zone wordt omgevormd tot 
een gemengde woon-werkzone. De mogelijk geluidslast samengaand met de voormalige bestemming van het gewestplan (zone voor 
ambachten) wordt dus mee ingeperkt. De aard van de overige bestemming van wonen en aanverwante functies leidt normaliter niet 
tot grote geluidseffecten.  
 
Geluid ten gevolge van het gemotoriseerd verkeer zal wellicht niet afnemen (tenzij ten gevolge van technologische ingrepen), maar 
ook niet significant toenemen. 
 
Er is dus, in alle redelijkheid, geen vermeerdering van de geluidsdruk te verwachten. 

9.8 Lucht 
 
Een identiek verhaal kan worden opgehangen voor het aspect lucht.  Door de inperking van de zones voor Ambachten en de quasi 
status quo van het aantal wooneenheden zijn er geen (bijkomende) effecten of negatieve invloed inzake lucht te verwachten door de 
opmaak van de RUP.  De toename van de verkeersvolumes ten gevolge van de handelsactiviteiten blijven ook binnen de perken zodat 
in alle redelijkheid kan worden gesteld dat de luchtkwaliteit voor de omwonenden door het RUP niet zal verminderen. 

9.9 Mens – Veiligheid en gezondheid 
 
Er bevinden zich geen Seveso-bedrijven binnen een straal van 2km van het plangebied. In het plangebied worden ook geen Seveso-
bedrijven toegelaten. Er is geen schadelijk effect op de omgeving.   
 
Gezien vanuit lucht en geluid geen significante effecten worden verwacht, zijn er ook geen effecten te verwachten op het vlak van 
gezondheid, integendeel.  De verdere sanering en herbestemming van vervuilde gronden ten gevolge van oudere industriële 
activiteiten naar minder milieubelastende activiteiten (wonen en aanverwante functies) zal zelfs leiden tot een positief effect. 

9.10 Grensoverschrijdende effecten 
 
Nihil, gezien de beperkte milieueffecten die te verwachten zijn door dit planinitiatief en de afstand tot de lands- en gewestgrens. 
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9.11 Algemene conclusie 
 
Er kan worden gesteld dat het voorliggend RUP geen noemenswaardige milieu-effecten zal veroorzaken, ook niet in cumulatieve zin.  
Het RUP heeft juist tot doel om de chaotisch gegroeide steenweglint op een meer duurzame wijze te ordenen, de Molenbeekvallei 
meer te respecteren en de inplanting van grootschalige kleinhandelszaken tot een minimum te beperken.  Als algemene milderende 
maatregel kan de volledige herinrichting van de Hallesteenweg, met inbegrip van het kruispunt met de Eigenbrakelsesteenweg op 
het grondgebied van de gemeente Beersel naar voren worden geschoven, en dit in functie van meer verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid. Gezien dit een gewestweg is, ligt de bevoegdheid hierbij bij het Vlaams gewest. 

9.12 Motivatie tot niet-opmaak van een Plan-MER 
 
Onderhavig RUP is niet van rechtswege plan-MER-plichtig. Er hoeft geen passende beoordeling worden opgemaakt en het RUP 
vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I en II van het project-m.e.r.-
besluit van 10/12/2004 of voor een project opgesomd in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1 - 22 juli 2011. 

 
Aangezien via het RUP geen significante milieueffecten zijn te verwachten (zie hierboven), is de opmaak van een plan-MER niet 
noodzakelijk. 
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10 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. Deze analyse moet gedaan worden op het niveau van de 
aanwezige situatie, m.a.w. zijn er nu reeds problemen. Ten tweede moet dit ook gedaan worden op niveau van de implementatie van 
het project, als ware het reeds uitgevoerd. 

10.1 Bestaande  situatie. 
 

 
FIGUUR 13: Kaart Watertoets – Overstromingsgevoelige Gebieden 
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De Molenbeek hoort tot de 2 categorie van waterlopen (niet-bevaarbaar). De Molenbeek behoort niet tot de winterbedding van de 
grote rivieren. 
Vooral de randen van het RUP gelegen in de beekvallei van die Molenbeek zijn van belang bij de evaluatie. In het noordwesten van 
het RUP is een aanzienlijke zone omschreven als effectief overstromingsgebied (VEN-gebied dat buiten het RUP valt). Verder is een 
nog ruimere zone opgenomen als mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  Recent is langs Beemd een waterbufferbekken aangelegd, 
dat er wellicht voor zorgt dat het overstromingsgevaar minimaal geworden is. 
 

 

 

  
FIGUUR 14: Kaarten Watertoets – Hellingskaart en Grondwaterstrominggevoelige bodem 
 
De hellingskaart geeft duidelijk de beekvallei weer en toont de vrij sterke hellingen van het terrein in noordelijke en zuidelijk richting.   
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Op de kaart Grondwaterstromingsgevoelige gebieden is zichtbaar dat enkel het zuidelijk deel van de Hallesesteenweg 
grondwaterstrominggevoelig is en die in omschrijving type 2 (matig gevoelig)  
 
Te vermelden valt nog het brongebied van Leuzebeek op de voormalige Volvo-site. 

10.2 Effect van het RUP. 
 
De herstructurering van de bestemming woonzone en ambachten + dienstverlening aan de straatzijde (Hallesesteenweg) en de 
herdefiniëring van de open groene gebieden in de beekvallei, zullen niet in bijkomend nadelig effect op de waterhuishouding kunnen 
resulteren. 
 
De bebouwing aan de zijde Hallesesteenweg is volledig gericht op de voorzieningen voor water van die steenweg. 
Voor deze bebouwing is ook integraal het provinciale hemelwaterdecreet van toepassing dat stelt dat  

- de verhardingsmaterialen moeten maximaal waterdoorlatend zijn. Voor hemelwater afkomstig van niet-waterdoorlatende 
verharding (die geen dakoppervlakte zijn) groter dan 150m² moeten conform de provinciale stedenbouwkundige verordening, 
worden vertraagd, opgevangen en/of geïnfiltreerd. Het kan niet naar de riolering worden afgeleid. Indien de verharding wordt 
geoordeeld als zijnde waterdoorlatend, hoeft de verharding niet in rekening te worden gebracht. 

- Voor nieuwbouw en verbouwingen moet een regenwaterput geplaatst worden in samenhang met de horizontaal gemeten 
dakoppervlakte, De berekening van het volume van de regenwaterput maakt deel uit van de provinciale verordening. Hierdoor 
wordt via de verordening het gebruik van groendaken gestimuleerd, omdat zij slechts een percentage van hun oppervlakte 
moeten inbrengen in de berekening en dus minder grote regenwaterputten en/of buffering doorvoeren. 

 
Verharding worden in de voorschriften beschreven als maximaal waterdoorlatend. Er worden maximale bebouwingsmaten en 
verhardingsindexen opgegeven om de natuurlijke infiltratie in de grond mogelijk te behouden. In de groene open gebieden wordt 
geen verharding op de percelen toegestaan. 
 
De collectorwerken en de aanleg van het bufferbekken zullen zorgen voor een beperking van het overstromingsgevaar. 
 
Het brongebied van de Leuzebeek, bestemd als woonzone, krijgt een apart stedenbouwkundig voorschrift in het RUP, zodat 
kan rekening worden gehouden met dit brongebied (maximaal openhouden van de beek, nu ingebuisd). 
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11 Ruimtebalans – Planbaten - Planschade 

11.1 Ruimtebalans 
 
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van bestemming wijzigen (in 
gebiedscategorieën). 
 

 NAAR: 

VAN: WONEN OPENBAAR NUT BEDRIJVIGHEID GROEN TOTAAL 

WONEN  27A 36CA 67A 00CA 97A 08CA 1HA 91A 44CA 

BEDRIJVIGHEID 1HA 97A 03CA   93A 85CA 2HA 90A 88CA 

GROEN 5A 37CA  10A 40CA  15A 77CA 

TOTAAL 2HA02A 40CA 27A 36CA 77A 40CA 1HA90A 93CA 4HA 98A 09CA 

 
Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de ruimtebalans: 

Gebiedscategorie Openbaar Nut:   + 0,3 ha 

Gebiedscategorie Wonen:   + 0,1 ha 

Gebiedscategorie groen:   + 1,7 ha 

Gebiedscategorie Bedrijvigheid  - 2,1 ha 
 

11.2 Planbaten/Planschade 
 
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een planbaten/planschadeheffing.  
 
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten/planschade  van toepassing kunnen zijn. 
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12 Opgaven van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden. 
 
De voorschriften en bepalingen van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse met KB 7 maart 1977 binnen het RUP-gebied, die strijdig 
zijn met de bestemmingen van het RUP, worden opgeheven bij de inwerkingtreding van onderhavig gemeentelijk RUP. 
 
Het gaat om: 

• woongebied 
• gebied voor woonparken 
• gebied voor ambachtelijke bedrijven 
• parkgebied 
• zone voor dienstverlening 



SumResearch / RUP Tenbroek - Gemeente Sint-Genesius-Rode 

6129/ bx. wg Pag. 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 

1. ALGEMENE BEPALINGEN  

1.1. BEOORDELINGSCRITERIA TOT DUURZAME ONTWIKKELING 
 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig 
gemeentelijk RUP zal, naast de toetsing aan de bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften, onder meer beoordeeld worden aan de hand 
van volgende criteria: 

- Zuinig en compact ruimtegebruik 

- Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik 

- Landschappelijke integratie 

- Waterbeheersing 

Alle verhardingen (weginrichting, opritten, parkeerplaatsen,...) 
voorkomend in het grafisch plan moeten waterdoorlatend zijn, tenzij 
dit om technische redenen zeer nadelig is. (ondergronds die niet 
permeabel is of water dat vervuild is en waarvoor infiltratie niet is 
gewenst). De verhardingen maken integrerend deel uit van elke 
stedenbouwkundige aanvraag. 

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning dient via de 
motiveringsnota aan te tonen dat aan deze criteria is voldaan. 

De motiveringsnota, die nu al deel moet zijn van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning, dient de elementen aan te halen die 
aantonen dat aanvraag tot de stedenbouwkundige vergunning voldoet aan 
de beoordelingscriteria. Indien uit het dossier tot aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning blijkt dat niet voldaan is aan onder meer 
deze criteria, dan kan het dossier als onvolledig worden aanschouwd. Een 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kan dus, niettegenstaande het 
voldoet aan de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, geweigerd 
worden omwille van het feit dat de aanvraag niet voldoet aan de 
beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling 

1.2. INRICHTINGEN VAN OPENBAAR NUT 
 

Kleine werken, handelingen en wijzigingen van algemeen belang zijn 
toegelaten in alle bestemmingszones, maar wel rekening houdend met de 
inrichtingsvoorschriften van de desbetreffende strook. Hun noodzaak 
moet om technische of sociale redenen aangetoond kunnen worden door 
een omstandige verklarende verantwoordingsnota. 

De mogelijkheid moet steeds bestaan om bvb. elektriciteitcabines en andere 
nutsvoorzieningen in te richten indien de noodzaak hiervoor zich voordoet. 

1.3. ERFDIENSTBAARHEDEN   

Het ruimtelijk uitvoeringsplan doet geen afbreuk aan bestaande openbare 
erfdienstbaarheden die in het gebied van toepassing zijn 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 
1.4. PUBLICITEIT EN MEDIA  

Publiciteit mag geen lichtopeningen of deuren en poorten bedekken.  Mededelingen van openbare orde, zoals bvb mededelingen van het 
gemeentebestuur, worden niet aangezien als publiciteit. 

 

2.    BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN  

ARTIKEL 1: GEMENGDE WOON/WERKZONE  Gebiedscategorie Wonen 

1.     BESTEMMING 
 

Het gebied is bestemd voor: 

− wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen; 

− horeca, kantoren en diensten; 

− bedrijvigheid en  kleinhandel tot een maximale 
nettoverkoopsoppervlakte van 1000m². Hiervan mag worden 
afgeweken, wanneer kan worden aangetoond dat een hogere 
nettoverkoopsopppervlakte geen bijkomende verkeershinder 
veroorzaakt ten opzichte van de bestaande toestand.  

De bestemmingen kunnen voorkomen in mengvorm binnen hetzelfde 
bebouwingsvolume. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal 
en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: 

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten 
gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde 
bestemmingen; 

 

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van 
functies het uitgangspunt is. 

De nettoverkoopsoppervlakte is de oppervlakte toegankelijk voor het publiek.  

Het uitgangspunt is dat de huidige verkeersimpact van de winkelruimtes 
langsheen de Hallesesteenweg niet substantieel wordt verhoogd. Niet alle 
kleinhandel heeft éénzelfde ruimtebehoefte. Bepaalde branches binnen het 
winkelaanbod zijn ruimtelijk extensief en hebben een beduidend grotere 
winkelvloeroppervlakte nodig per klant, zoals tuincentra, keukens, enz. 
Daarom wordt een afwijking van de regel van maximum 1000 m² voorzien. 
Het aantonen van geen bijkomende verkeershinder kan worden aangetoond 
door de opmaak van een mober (mobiliteitseffectenrapport). 

Met inpassing in de omgeving wordt bedoeld de inplanting, het reliëf en de 
bodemgesteldheid, het bouwvolume en het uiterlijk, ….van het project of 
gebouw.  In geval val kleinhandelszaken dient bij de beoordeling van het 
aspect mobiliteit ook de nodige aandacht te gaan naar het fietsparkeren.  

De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier 
moet dus afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten 
om de beoordeling mogelijk te maken. 

Er wordt gestreefd naar minimaal 15 wooneenheden per ha. Dit moet 
bekeken worden in grotere gehelen. De dichtheid wordt hier mede bepaald 
door de aanwezigheid van bedrijven. 
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- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan elk ontwerp en elke 
aanvraag voorleggen aan de GECORO, dat advies geeft omtrent coherentie 
met de omgeving, het RUP, materiaalgebruik, algemene voorgestelde 
architectuur, gedetailleerde voorstellen ontsluitingen,… 

2.     INRICHTING   

2.1. BEBOUWINGSWIJZE 

Gegroepeerde bebouwingen hetzij volgens de bestaande 
inplanting/perceelindeling, hetzij volgens een op te maken verkaveling, 
passend binnen de voorschriften van het RUP. 

 

2.2. INPLANTING VAN DE GEBOUWEN 

- Bouwlijn vanaf de Hallesesteenweg volgens ruimtelijke draagkracht. 

- In geval van aansluiting op een bestaande gebouw (wachtgevel) 
moet dezelfde bouwlijn als dat bestaand gebouw worden 
overgenomen over minstens 3m. 

 

2.3. AFMETINGEN EN MATERIALEN VAN DE GEBOUWEN 

- Maximaal 3 woon- en/of bouwlagen. Een derde woon- of bouwlaag 
is evenwel slechts mogelijk, indien de afstand van het woongebouw 
tot de rooilijn minimaal 6 m bedraagt. 

- Kroonlijsthoogte voor nieuwbouw: minimaal 5.50m vanaf gemiddeld 
voorliggend straatniveau; maximaal 9.50m vanaf voorliggend 
gemiddeld straatniveau; OF aansluitend op de kroonlijst van 
bestaande bebouwing over minstens 3m. 

- Materialen: Alle zichtbare gevels worden op architecturaal 
hoogstaande wijze als volwaardige gevels afgewerkt. De 
architectuur moet een hedendaagse uitstraling hebben.  

 

Een woonlaag is elke bouwlaag welke geheel of gedeeltelijk bestemd is voor 
bewoning (louter residentiële functies).  Bouwlagen die uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor andere functies dan het wonen (...) zijn niet 
te aanzien als een woonlaag. 

Gemiddeld voorliggend straatniveau betekent het gemiddelde straatniveau 
gemeten op de breedte van betreffend perceel. 

 

2.4. DAKVORM VAN DE GEBOUWEN 

De dakvorm is vrij binnen de volgende aangegeven maximale totale 
bouwhoogte (profiel): 

- maximale dakhelling van 50° te rekenen vanaf de kroonlijst 

 

Het (hellend) dak start onmiddellijk vanaf de kroonlijst. Voor de kop- en 
hoekgebouwen mag het zadeldak als schild- of wolfsdak worden uitgevoerd. 
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- maximale nokhoogte kan echter tegelijk maximaal 5m hoger dan de 

kroonlijsthoogte aan de straatzijde. 

Dakkapellen in het dakvolume moeten beperkt blijven tot samen 1/3 van 
de gevelbreedte (per perceel) en met een maximum van 2.50m. De 
dakkapellen moeten minimaal op 0.5m en maximaal op 1m achter de 
voorgevelbouwlijn worden opgericht. Zij moeten op minimaal 1m 
verwijderd zijn van de zijgevel of perceelsgrens. De dakkapellen moeten 
een wezenlijke esthetische meerwaarde betekenen voor de gevel op 
gebied van ritme en geleding. 

2.5. INRICHTING VAN DE NIET-BEBOUWDE DELEN  

De niet-bebouwde stroken zijn uitsluitend bestemd voor de aanleg van 
speelterreinen, parkeergelegenheid, opritten, voetpaden en terrassen, 
tuinen en de aanplanting van laag/hoogstammig groen.  

Achter de woningen kunnen bergplaatsen, garages, serres en 
tuinhuisjes en andere tuinaanhorigheden worden opgericht. 

De voortuin kan maximaal voor 50% verhard worden. 

De verharding buiten de voortuin, moet adhv de toelichtingsnota horende 
bij de stedenbouwkundige aanvraag gemotiveerd worden op basis van de 
bestemming en haar mobiliteitsprofiel, alternatieve of gebrek aan 
alternatieve vervoersmiddelen, eigenheid van het perceel. 

 

De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol 
straatbeeld.  

Alle beplantingen moeten samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare 
eenheid vormen. 

De precieze bestemming is niet op voorhand geweten maar zal een 
verschillende mobiliteit kunnen teweeg brengen. 

De eigenheid van een perceel wordt gevormd door reliëf, vorm, afstanden 
tot de straat... en zal verschillende oplossingen naar bereikbaarheid met 
zich mee brengen. 

 

2.6. INRICHTING VAN EEN DICHTE BUFFER (ZIE ARCERING GRAFISCH PLAN) 

De buffer moet voorzien in visuele en landschappelijke inpassing. 

Hij wordt voor 80% dicht beplant met 100% streekeigen struiken en 
hoogstammige bomen. 

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud 
van de buffer zijn toegelaten. 

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning op hetzelfde perceel, na de 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor 
buffer aangelegd en beplant zijn. 

 

 

De buffer wordt voorzien tussen de vestiging van de Lidl en de zone voor 
gemengd openruimtegebied. 
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ARTIKEL 2: ZONE VOOR RESIDENTIEEL WONEN Gebiedscategorie Wonen 

1.    BESTEMMING  

Het gebied is bestemd voor: 

- wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen; 

- diensten voor vrije beroepen; 

- openbare en private nut- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-
culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen… 

- wegeninfrastructuur en parkeergelegenheid voor deze 
voorzieningen. De inrichting van de parking moet een duidelijk 
groenaspect vertonen. 

 

Er wordt een dichtheid nagestreefd van minimaal 15woningen/ha. Dit moet 
bekeken worden in grotere gehelen. 

 

2.     INRICHTING   

2.1. BEBOUWINGSWIJZE 

Gekoppelde en/of vrijstaande woningen hetzij volgens de bestaande 
inplanting/perceelindeling, hetzij volgens een op te maken verkaveling, 
passend binnen de voorschriften van het RUP. 

Appartementen zijn niet toegestaan, behalve in de gearceerde zone in 
overdruk (zie verder). 

 

 

 

2.2. INPLANTING VAN DE GEBOUWEN 

- Bestaande bouwlijn of bouwlijn in overeenstemming met bouwlijnen 
op naastgelegen percelen. 

- In geval van aansluiting op een bestaande gebouw (wachtgevel) 
moet dezelfde bouwlijn als dat bestaand gebouw worden 
overgenomen over minstens 3m. 

- De maximale bouwdiepte voor nieuwbouw bedraagt 20m vanaf de 
bouwlijn. 

- Vrijstaande zijgevels op minimaal 3m van de zijdelingse 
perceelgrenzen 
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2.3. AFMETINGEN EN MATERIALEN VAN DE GEBOUWEN 

- Maximaal 2 bouwlagen onder de kroonlijst. In voorkomend geval 
kunnen de ruimten onder hellende daken ingericht worden als 1 
bijkomende woonlaag indien horend bij de onderliggende bouwlaag. 

- Kroonlijsthoogte voor nieuwbouw: minimaal 5.50m vanaf gemiddeld 
voorliggend straatniveau; maximaal 6.5m vanaf voorliggend 
gemiddeld straatniveau; OF aansluitend op de kroonlijst van 
bestaande bebouwing. 

- Materialen: Alle zichtbare gevels worden op architecturaal 
hoogstaande wijze als volwaardige gevels afgewerkt. De 
architectuur moet een hedendaagse uitstraling hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. DAKVORM VAN DE GEBOUWEN 

De dakvorm is vrij binnen de volgende aangegeven maximale totale 
bouwhoogte (profiel): 

- maximale dakhelling van 45° te rekenen vanaf de kroonlijst 

- maximale nokhoogte kan echter tegelijk maximaal 5m hoger dan de 
kroonlijsthoogte aan de straatzijde. 

Dakkapellen in het dakvolume moeten beperkt blijven tot samen 1/3 van 
de gevelbreedte (per perceel) en met een maximum van 2.50m. De 
dakkapellen moeten minimaal op 0.5m en maximaal op 1m achter de 
voorgevelbouwlijn worden opgericht. Zij moeten op minimaal 1m 
verwijderd zijn van de zijgevel of perceelsgrens. De dakkapellen moeten 
een wezenlijke esthetische meerwaarde betekenen voor de gevel op 
gebied van ritme en geleding. 

 

 

Het (hellend) dak start onmiddellijk vanaf de kroonlijst. Voor de kop- en 
hoekgebouwen mag het zadeldak als schild- of wolfsdak worden uitgevoerd. 

 

2.5. INRICHTING VAN DE NIET-BEBOUWDE DELEN  

De niet-bebouwde stroken zijn uitsluitend bestemd voor de aanleg van 
speelterreinen, parkeergelegenheid, opritten, voetpaden en terrassen, 
tuinen en de aanplanting van laag/hoogstammig groen.  

Achter de woningen kunnen bergplaatsen, garages, serres en 
tuinhuisjes en andere tuinaanhorigheden worden opgericht. 

De voortuin kan maximaal voor 50% verhard worden. 

De totale verharding voor woningen bedraagt per perceel maximaal 

 

De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol 
straatbeeld.  

Alle beplantingen moeten samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare 
eenheid vormen. 
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150m² . 

2.6 SPECIFIEK VOORSCHRIFT VOOR MEERGEZINSWONINGEN 

In de gearceerde zone op het grafisch plan zijn, in tegenstelling tot de 
rest van de zone, wel meergezinswoningen toegestaan.  Zij volgen verder 
de voorschriften van art. 2, behoudens de voorwaarde van 
ééngezinswoningen.  

 

 

Deze zone zal dienen om het sociaal bindend objectief van de gemeente te 
behalen. In afwijking met de rest van de zone voor residentieel wonen, is 
hier wel appartementsbouw is toegestaan. 

ARTIKEL 3: ZONE VOOR GROOTSCHALIGE KLEINHANDEL Gebiedscategorie Bedrijvigheid 

1.   BESTEMMING  

De zone is bestemd voor  

− Grootschalige kleinhandel. Grootschalige kleinhandel betekent 
kleinhandelszaken met een minimale brutovloeroppervlakte van 1.000 m². 
De minimale nettoverkoopsoppervlakte bedraagt 400 m². 

− In deze zone kan per distributie-eenheid één conciërgewoning van 
maximaal 200m² horende bij de uitbating worden voorzien. 

− Wegeninfrastructuur (opritten en ontsluiting) en parkeergelegenheid 
voor de vermelde voorzieningen.De inrichting van de parking moet een 
duidelijk groenaspect vertonen 

 

De nettoverkoopsoppervlakte is de oppervlakte toegankelijk voor het publiek 

 

Als vuistregel kan bvb 1 hoogstamboom per 5 parkeerplaatsen gehanteerd 
worden. Deze bomen moet niet strikt elke 5de parkeerplaats geplant worden 
maar kunnen op gestructureerde en verspreide wijze voorzien worden 
zodat het geheel een duidelijke groene indruk geeft voor de gebruiker 

2.   INRICHTING  

Voor de zone dient een gedetailleerde inrichtingsstudie wegontsluiting, 
parkings zowel voor auto’s als voor fietsen, bebouwing, groenaanleg, inritten, 
opgemaakt, horende bij het dossier van de stedenbouwkundige aanvraag. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan elk ontwerp en elke 
aanvraag voorleggen aan de GECORO, dat advies geeft omtrent coherentie 
met de omgeving, het RUP, materiaalgebruik, algemene voorgestelde 
architectuur, gedetailleerde voorstellen ontsluitingen,… 

2.1. BEBOUWING/BOUWPROFIEL 

Vrij in te planten binnen de zone, mits gelijktijdig te voldoen aan volgend 
voorwaarden: 

- de inname van de bebouwing bedraagt maximaal 60% van de zone. 

- in te planten op minimaal 4m van de randen van de zone. 

 

 

 

 

 



SumResearch / RUP Tenbroek - Gemeente Sint-Genesius-Rode 

6129/ bx. wg Pag. 61 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 
- gegroepeerde bebouwingen op een compacte wijze ingeplant op het 

terrein. 

- Bebouwing in conceptuele samenhang met 

* de bestaande omgevende bebouwingen. 

* de indicatieve aanduiding voor ontsluiting. 

* de parkings. 

- kroonlijsthoogte voor nieuwe bebouwing: maximaal 8m vanaf 
voorliggende niveau van de ontsluiting. 

- geen vast aantal bouwlagen; er wordt enkel verwezen naar de 
bepaling van de kroonlijsthoogte. 

- vrije dakvorm met een maximale nokhoogte van 12m vanaf 
voorliggende niveau van de ontsluiting. 

- materialen: Alle zichtbare gevels worden op architecturaal 
hoogstaande wijze als volwaardige gevels afgewerkt. 

Compact: met zo weinig mogelijke ruimtelijke versnippering, bvb geen losse 
volumes met tussenruimten, stapeling van lagen, ...  

 

 

 

 

Deze hoogte is nodig voor de ontwikkeling van voldoende vrije hoogte voor 
de distributie-eenheid, die de mogelijkheid laat om een verdieping te 
integreren om de footprint te kunnen beperken. 

2.2. INRICHTING VAN EEN DICHTE BUFFER (ZIE ARCERING GRAFISCH PLAN) 

De buffer moet voorzien in visuele en landschappelijke inpassing. 

Hij wordt voor 80% dicht beplant met 100% streekeigen struiken en 
hoogstammige bomen. 

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud 
van de buffer zijn toegelaten. 

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn. 

 

De buffer wordt voorzien tussen de zone voor grootschalige detailhandel en 
de loop van de Molenbeek. 

2.3. INRICHTING VAN DE NIET-BEBOUWDE DELEN 

Het niet-bebouwde gedeelte van de zone kan worden verhard aangelegd 
(voor inritten, en tijdelijke opslag) en als dusdanig gehandhaafd. De 
verhardingsmaterialen moeten maximaal waterdoorlatend zijn. 
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ARTIKEL 4: ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID Gebiedscategorie Bedrijvigheid 

1.     BESTEMMING  

De zone is bestemd voor : 

− Lokale bedrijven  

− Nevenactiviteiten, nl toonzaal en wonen, zijn toegelaten voor zover ze 
complementair zijn aan de bedrijfsvoering van het bedrijf. De toonzaal 
kan maximaal 10% van de vloeroppervlakte van het bedrijf zijn. De 
woning bedraagt maximaal 200m². 

− Wegeninfrastructuur (opritten en ontsluiting) en parkeergelegenheid 
voor de vermelde voorzieningen.De inrichting van de parking moet een 
duidelijk groenaspect vertonen. 

 

 

2.     INRICHTING   

2.1. BEBOUWINGSWIJZE 

Gegroepeerde bebouwingen op een compacte wijze ingeplant op het 
terrein. 

 

Er moet op compacte wijze gebouwd worden om zo weinig mogelijke 
ruimtelijke versnippering te bekomen. 

2.2. INPLANTING VAN DE GEBOUWEN 

- De bebouwing kan maximaal 60% van de zone zonder arcering voor 
de buffer innemen. 

- in te planten op minimaal 4m van de randen van de zone. 

 

 

2.3. AFMETINGEN , DAKVORM EN MATERIALEN VAN DE GEBOUWEN 

- Bebouwing in conceptuele samenhang met 

* de bestaande omgevende bebouwingen. 

* de parkings. 

- kroonlijsthoogte voor nieuwe bebouwing: maximaal 8m vanaf 
voorliggende niveau van de ontsluiting. 

- vrije dakvorm met een maximale nokhoogte van 12m vanaf 

 

Er wordt geen vast aantal bouwlagen opgelegd; er wordt enkel verwezen 
naar de bepaling van de kroonlijsthoogte 
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voorliggende niveau van de ontsluiting. 

- materialen: Alle zichtbare gevels worden op architecturaal 
hoogstaande wijze als volwaardige gevels afgewerkt. 

2.4. INRICHTING VAN DE NIET-BEBOUWDE DELEN 

Het niet-bebouwde gedeelte van de zone kan met uitzondering van de 
arcering voor buffer, worden verhard aangelegd (voor inritten, en 
tijdelijke opslag) en als dusdanig gehandhaafd. De verhardingsmaterialen 
moeten maximaal waterdoorlatend zijn. 

 

Voor de niet-bebouwde ruimte dient een gedetailleerde inrichting studie  met 
groenaanleg, inrit, het aantal parkeerplaatsen aan het dossier van de 
stedenbouwkundige aanvraag te worden toegevoegd. 

Alle levende materialen moeten het landschapsbeeld zodanig beheersen dat 
zij samen met de bouwmaterialen een aanvaardbare eenheid vormen. 

2.5. INRICHTING VAN DE BUFFER (ZIE ARCERING GRAFISCH PLAN) 

De buffer moet voorzien als visuele en landschappelijke inpassing.  

Hij wordt voor minimaal 80 % dicht beplant met 100% streekeigen 
struiken en hoogstammige bomen. 

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud 
van de buffer zijn toegelaten. 

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn. 

 

 

 

ARTIKEL 5: ZONE VOOR WACHTBEKKEN Gebiedscategorie Openbaar Nut 

1.    BESTEMMING  

Het gebied is bestemd voor waterbufferbekken. Alle werken, 
handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor dit bufferbekken 
zijn toegelaten. 

 

2.    INRICHTING   

2.1. INPLANTING VAN DE VOORZIENING: 

Vrij in te planten binnen de zone op het grafisch plan. 
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2.2. INRICHTING VAN DE NIET-INGENOMEN DELEN 

Het niet-ingenomen gedeelte van de zone moet voor als groene ruimte  
worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 

 

 

 

ARTIKEL 6: ZONE VOOR GEMENGD OPEN RUIMTEGEBIED Gebiedscategorie Overig Groen 

1.    BESTEMMING  

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, 
landbouw en tuinen/boomgaarden nevengeschikte functies. Alle werken, 
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn 
toegelaten. 

Het openruimtegebied van de Molenbeekvallei is in principe een bouwvrij 
gebied. In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk 
zijn voor het beheer van het gebied, op voorwaarde dat ze niet gebruikt 
kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met 
een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal ...). 

2.    INRICHTING   

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
wordt overschreden zijn, in uitzondering op het onbebouwde karakter 
van het gebied, de volgende werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten: 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht op de 
sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied, waaronder 
schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 
40 m² met uitsluiting van elke verblijfsaccommodatie; 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht op het 
gebruik van het gebied voor landbouw of hobbylandbouw. 

Het reliëf in de zone moet behouden blijven. 

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve 
functie van het gebied worden gerekend: 

- speeltuigen, speelbossen en speelweiden, een (overdekte) picknickplaats, 
zitbanken, vuilnisbakken, beperkte sanitaire voorziening ... 

- toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden,wegafsluitingen, 
informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten ... 

- paden voor niet-gemotoriseerd verkeer: wandelen, fietsen, paardrijden ... 
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende 
verharding. 

Kleinschalige infrastructuur voor landbouw of hobbylandbouw zoals 
schuilhokken, afsluitingen. Infrastructuur voor hoogdynamische 
dagrecreatieve of verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, 
golfterreinen, permanente kampeervoorzieningen...). 
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ARTIKEL 7: ZONE VOOR WOONKORREL IN KWETSBAAR GEBIED Gebiedscategorie Overig Groen 

1.    BESTEMMING  

Bestaande eengezinswoningen 

Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 

 

 

2.    INRICHTING   

Voor zover de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt 
gebracht, is het toegelaten bestaande woningen te verbouwen, uit te 
breiden met een maximum van 1000m³ en te herbouwen binnen de 
aangeduide zone. 

Het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000 m³, ook 
indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³ bedraagt. 

De verbouwde, uitgebreide of herbouwde woning dient zich maximaal te 
integreren in de omgeving. 

Bij verbouwing, uitbreiding of herbouw van een bestaande woning dient 
dit te gebeuren met respect voor het karakter en de verschijningsvorm 
van de bestaande woning. 

Het aantal volle bouwlagen is steeds gelijk aan het bestaande aantal, 
eventueel vermeerderd met één onderdakse woonlaag, zonder evenwel 
hiervoor uit te breiden 

Maximum 25 % van de niet-bebouwde oppervlakte van de huiskavel tot 
een maximum van 50 m² mag verhard worden ten behoeve van toegang 
tot de woning, oprit, terras en tuinpaden. De rest dient aangelegd als 
tuin, in groenaanleg.  

Nieuwe, kleine bouwwerken, behorende tot de normale tuinuitrusting, 
zijn op de huiskavel, waarop een bestaande, behoorlijk vergunde en niet 
verkrotte woning staat, toegelaten, mits deze op een ruimtelijk 
verantwoorde manier worden ingeplant. 

De perceelsafsluitingen moeten bestaan uit levende hagen, eventueel 
ondersteund met draadwerk van max. 1,5m en een betonplaat van max. 

Zich maximaal integreren in de omgeving houdt in dat vormtaal, 
materiaalgebruik en kleurgebruik het beeld van de omgeving dienen te 
ondersteunen. De gebruikte, vanuit het landschap zichtbare materialen 
dienen duurzaam te zijn, en landschappelijk inpasbaar. Dit wil zeggen ze qua 
kleur, textuur en schaal niet fel contrasterend mogen zijn t.o. v. de 
omgeving, en ze het globale landschapsbeeld niet storen of drastisch 
wijzigen. 

Onder respect voor het karakter en de verschijningsvorm wordt verstaan 
dat de hoofdeigenschappen die karakteristiek zijn voor de bestaande 
woning, zoals globaal uitzicht en typologie van de woning, dienen behouden. 
Dit sluit echter niet uit dat een moderne vormentaal en/of materiaalgebruik 
kan gebruikt worden, mits dit gebeurt in harmonie met het bestaande en 
inpasbaar is in de omgeving.  

Het geven van een meer open karakter aan de gevels van een landelijke 
woning om meer licht, lucht en ruimte te hebben, is dus zeker toegelaten, 
evenals het plaatsen van dakvlakvensters, dakkapellen, ... mits dit op een 
esthetisch verantwoorde manier gebeurt, met respect voor de 
verschijningsvorm van de bestaande woning. 

De verharding gebeurt maximaal waterdoorlatend. 

Voor nieuwe, kleine bouwwerken die behoren tot de normale tuinuitrusting 
wordt verwezen naar het besluit tot bepaling van de handelingen waarvoor 
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BVR van 16 september 2010 
en latere wijzigingen).  Bestaande vergunde of vergund geachte niet-
woongebouwen kunnen behouden blijven en een functie als berging of 
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30 cm hoog. 

Alle andere vormen van harde afsluitingen op de kavelgrenzen zijn 
verboden.  Het gaat onder andere over de volgende afsluitingsvormen: 

- Stenen of houten muurtjes 

- Palissades 

- Afsluitingen in betonplaten, in imitatie-houtplaten of andere 
kunstmatige materialen 

- Gevlochten rietmatten of afsluitingen bestaande uit andere gevlochten 
materialen 

- Houten panelen 

 

opslagplaats opnemen, evenwel zonder handelsactiviteit. 

 

ARTIKEL 8: ZONE VOOR SECUNDAIRE WEG Gebiedscategorie Lijninfrastructuur 

1.    BESTEMMING  

De weg is bestemd voor gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, 
voetgangers en fietsers. 

 

Het betreft de Hallesesteenweg, geselecteerd als secundaire weg type III 
in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit betekent dat een vlotte 
doorstroming van het openbaar vervoer en de fiets dient te worden 
gegarandeerd, de verbindingsfunctie voor het autoverkeer is 
ondergeschikt. 

2.    INRICHTING   

De inrichting bestaat uit een rijweg, parkeergelegenheid, fiets- en 
voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. 

INDICATIEVE AANDUIDING IN TE RICHTEN KRUISPUNT 

Deze inrichting zal vooral als doel hebben om het verkeer op een veilige 
manier van en naar de zone voor grootschalige detailhandel te leiden.  
De inrichting kan aanleiding geven tot aanpassing van de rooilijn. 

 

 

Een herinrichting in functie van een grotere verkeersleefbaarheid is 
noodzakelijk.  Hierbij worden de parkeerplaatsen en hun opritten maximaal 
gebundeld. 

De indicatie slaat op de plaats waar de ontsluiting van de zone voor 
grootschalige kleinhandel en het project Aldi aantakt op de 
Hallesesteenweg.  Er dient nog bepaald te worden hoe dit kruispunt het 
best wordt ingericht. 
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ARTIKEL 9: ZONE VOOR LOKALE WEG Gebiedscategorie Lijninfrastructuur 

1.    BESTEMMING  

De weg is bestemd voor lokaal verkeer  

2.    INRICHTING   

De inrichting bestaat uit een rijweg, parkeergelegenheid, voetpaden, 
nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. 

 

De inrichting zal in principe gemengd verkeer toelaten 

ARTIKEL 10: ZONE VOOR TRAAG  VERKEER Gebiedscategorie Lijninfrastructuur 

1.    BESTEMMING  

Deze zone is uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers.  

2.    INRICHTING   

De keuze van verhardingsmateriaal dient zo te gebeuren dat een 
rijcomfort (o.a. vermijden van trillingen, geulen, ... ) op korte en lange 
termijn gegarandeerd te worden.  

De minimale breedte bedraagt steeds 1.5m. 

 

 

ARTIKEL 11: ONTSLUITIG GEMOTORISEERD VERKEER (INDICATIEF) Gebiedscategorie nvt 

Binnen her RUP is door middel van een pijl de plaats aangeduid waar de 
interne ontsluitingsinfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer (auto, 
vrachtwagen, ...) op het hogere wegennet aantakt.  

Toegelaten handelingen en activiteiten zijn: 

aanleggen of herstellen van openbare wegenis, aanhorigheden, 
nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. Alle overige 
constructies zijn verboden. 
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ARTIKEL 12: VERBINDING VOOR LANGZAAM VERKEER (INDICATIEF) Gebiedscategorie nvt 

Binnen het RUP is door middel van een pijl de plaats aangeduid waar 
een verbinding voor langzaam verkeer (fiets- en voetgangers) behouden 
moet blijven. De keuze van verhardingsmateriaal dient zo te gebeuren 
dat een rijcomfort (o.a. vermijden van trillingen, geulen, ... ) op korte en 
lange termijn gegarandeerd te worden.  

De minimale breedte bedraagt steeds 1.5m. 

Toegelaten handelingen en activiteiten zijn: 

aanleggen of herstellen van openbare wegenis, aanhorigheden, 
nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. Alle overige 
constructies zijn verboden. 

 

Het betreft een bestaande trage verbinding langsheen de Molenbeek en 
een nieuwe verbinding tussen de Hallesesteenweg en de Molenbeek 

ARTIKEL 13: SPECIFIEK VOORSCHRIFT VOOR GROENAS (INDICATIEF) Gebiedscategorie nvt 

De groenas (in overdruk) bestaat uit een hoogstammige, inheemse en 
lineaire beplanting langsheen een bestaande of nog te ontwerpen 
lijninfrastructuur. 

 

Er worden twee groenassen aangeduid: 

• Langs de Kartonweg 

• Langs de voorziene ontsluiting van de zone voor grootschalige 
kleinhandel en in het verlengde hiervan langsheen de indicatieve 
voetgangers- en fietsverbinding 

De groenassen zorgen voor een groene verbinding tussen de 
Hallesesteenweg en de Molenbeekvallei. 

 

ARTIKEL 14: SPECIFIEK VOORSCHRIFT VOOR WATERLOOP (INDICATIEF) Gebiedscategorie nvt 

De indicatief aangeduide waterloop wordt maximaal open gehouden en 
natuurlijk ingericht, zo nodig hersteld en als dusdanig beheerd. 

Overwelvingen zijn uitzonderlijk toegestaan voor noodzakelijke 
overbruggingen en bestaande constructies.  

Teneinde de toegankelijkheid en het beheer van de waterloop te kunnen 
garanderen zal een zone van 5m, gemeten van de oevertop langs beide 
zijden van de beek dienen vrij te blijven van elke constructie.  Bestaande 

Het betreft de Molenbeek, waarvan een klein deel rechtgetrokken is op het 
grondgebied van Sint-Genesius)Rode ter hoogte van de Kartonweg en de 
Leuzebeek. 
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constructies die niet aan deze regel voldoen, kunnen enkel verbouwd 
worden binnen bestaand volume. 

 

ARTIKEL 15: SPECIFIEK VOORSCHRIFT BRONNENGEBIED LEUZEBEEK (INDICATIEF) Gebiedscategorie nvt 

In deze zone in overdruk zijn talrijke bronnen gelegen en is de 
gekanaliseerde Leuzebeek gelegen. Elk project binnen de “overdruk 
voor bronnen en Leuzebeek” moet voorafgaand de ligging van deze 
elementen in kaart brengen en hiermee rekening houden in het concept 
van inrichting en bebouwing (aanwezigheid kelders, type van 
funderingen, algemeen draagvermogen,...) 
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