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1 Inleiding 

1.1 Doelstellingen plan 

Het RUP “Kernversterking Lubbeek” bestaat uit drie onderdelen en heeft als doel: 

1. Om te zetten woongebied 

In dit deel wordt een bestemmingswijziging doorgevoerd voor de percelen gelegen te Linden 
en Pellenberg:  

- Te Linden tussen de Nachtegalenstraat en Kerkdreef, kadastraal gekend onder 
afdeling 4, sectie C nr. 13k4, 13l4 (deels voetbalterrein, deels speelruimte voor 
kinderen /skateramp); 

-  Te Linden aan de Minnezang afdeling 4, sectie A nr. 6s (in gebruik als buurtgroen 
“Minnezangbos”); 

- Te Pellenberg aan de Lostraat, kadastraal gekend onder afdeling 3, sectie B nr. 181b3 
(in gebruik als voetbalterrein).  

Deze percelen behoren allen tot het gemeentelijk patrimonium en hebben een totale 
gezamenlijke oppervlakte van 3,77 ha.  

De motivatie van deze herbestemming is terug te vinden in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, nl. In het richtinggevend gedeelte: 

- Opmaak van een RUP Linden: Het RUP opgesteld voor het centrum beoogt het 
behoud van de open ruimte tussen de kerk en het kerkhof en tevens een mogelijke 
herlocalisatie van het oefenterrein. In afwachting van dit RUP zal de gemeente deze 
zone in bezit houden en geen enkel zakelijk recht er op verlenen aan een derde. 

- “De bestaande restbosjes (waaronder het Minnezangbosje) worden behouden en 
kunnen gebruikt worden als speelbos. “ 

- Opmaak van een RUP Pellenberg: Er zal een gemeentelijk RUP gemaakt worden voor 
het dorpscentrum, met als doel de kwaliteit van het centrum te verbeteren, de 
verkeersafwikkeling in het centrum en rond de school te optimaliseren, de nodige 
sport en spelruimte voor de jeugd te voorzien en de uitbreiding van de school 
kwaliteitsvol te integreren in het dorpscentrum. 

2. Zone voor kernversterking 

De bestaande zonering (woonzone en woongebied met landelijk karakter) van voormelde 
percelen wordt geruild met percelen elders in de gemeente die onmiddellijk aansluiten bij 
het hoofddorp (dorpskern Lubbeek – St.-Martinus) en die via aankoop (minnelijke schikking) 
of onteigening in een woonontwikkeling zullen resulteren. Via zoeklocaties aansluitend aan 
het bestaand, goedgekeurd RUP ‘Dorpskern Lubbeek’ werd de best mogelijke locatie 
uitgekozen. Zie ook H4 ‘Alternatievenonderzoek voor kernversterking’. 

3. Compensatie inname Herbevestigd Agrarisch Gebied 

Ter compensatie van de inname van herbevestigd agrarisch gebied voor de woonontwikkeling 
aansluitend bij het hoofddorp, worden 4 deelgebieden met een zonevreemd maar effectief 
agrarisch gebruik opgenomen ter herbestemming naar landbouw. Het gaat hier telkens om 
een actief landbouwgebruik (Landbouwgebruikpercelen 2018).  
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1.2 Situering 

 

Figuur 1 situering plangebied 

De kernen Lubbeek, Linden en Pellenberg liggen in de invloedsfeer van de stad Leuven in het westen 
en ontsluiten via de N2 (Leuven-Diest). De kernen zijn gelegen in opengebied waar agrarische zones 
afgewisseld worden met bosfragmenten. 

1.3 Afbakening plangebied 

1.3.1 Om te zetten woongebied 

Deelgebied 1 ‘Nachtegalenstraat’ 

 
Figuur 2 afbakening plangebied “Nachtegalenstraat” 

De afbakening van het plangebied volgt de gewestplangrens woongebied.  

Om te zetten woongebied 

Zone voor kernversterking 
Compensatie inname HAG 
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Deelgebied 2 ‘Minnezangbos’ 

 
Figuur 3 afbakening plangebied “Minnezangbos” 

Bij de afbakening van het plangebied wordt het volledige perceel in gemeente-eigendom opgenomen.  

Deelgebied 3 ‘Voetbal Pellenberg’ 

 
Figuur 4 Afbakening plangebied “Voetbal Pellenberg” 

Bij de afbakening van het plangebied wordt het volledige perceel in gemeente-eigendom opgenomen.  
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1.3.2 Zone voor kernversterking 

Deelgebied 4 ‘Dolaagweg’ 

 
Figuur 5 Afbakening plangebied ‘Dolaagweg’ 

Aansluitend bij de kern van Lubbeek worden een aantal percelen in agrarisch gebied opgenomen. Zie 
ook H4 “alternatievenonderzoek voor kernversterking”, waarbij de afweging om tot dit deelgebied te 
komen in detail is uitgewerkt.  

1.3.3 Compensatie inname Herbevestigd Agrarisch Gebied 

Deelgebied 5’ Ronde Bos’ 

 
Figuur 6 Afbakening plangebied ‘Ronde Bos’ 

Enerzijds werd hier het perceel waarop effectief landbouw plaatsvindt opgenomen (zo aangegeven in 
de landbouwgebruikspercelen 2018), anderzijds wordt bij de zuidelijke afbakening de 
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gewestplangrens gevolgd en worden de snippers tuin die in natuurgebied volgens gewestplan liggen 
meegenomen.  

Deelgebied 6 ‘Staatsbaan’ 

 
Figuur 7 Afbakening plangebied ‘Staatsbaan’ 

Bij de afbakening van dit deelgebied wordt de grens van het gewestplan gevolgd.  

Deelgebied 7 en 8 ‘Revalidatiecentrum Pellenberg’ 

 
Figuur 8 Afbakening plangebied 'Revalidatiecentrum Pellenberg' 

De westelijke en oostelijke grens wordt bepaald door het gewestplan (de aansluiting van de 
deelgebieden bij het agrarisch gebied), voor het overige worden de perceelgrenzen gevolgd. De 
percelen hebben telkens een effectief landbouwgebruik (landbouwgebruikpercelen 2018).  
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1.4 Reikwijdte en detailleringsniveau 

De deelgebieden leunen aan bij de verschillende kernen en functioneren ruimtelijk gezien op het 
niveau van die kernen. Vanuit dat functioneren wordt er een toekomstperspectief vooropgesteld. Het 
gaat om relatief kleine deelgebieden waarbij het de bedoeling is om gedetailleerde 
stedenbouwkundige voorschriften op te stellen als kader voor toekomstige invullingen. 

Bij de deelgebieden die worden herbestemd naar landbouw, is er aandacht voor de aansluiting met 
het omliggende landbouwgebied.  

1.5 Overzicht in te zetten instrumenten 

Instrumentenkoffer VLM 

In zekere zin gaat het om het ruilen van bestemmingen: er wordt een deel woongebied herbestemd 
naar een meer adequate bestemming bij de eerste drie deelgebieden, vervolgens wordt er een 
deelgebied aansluitend bij de kern Lubbeek tot woongebied ongevormd.  

Er werd dan ook onderzocht in welke mate de zogenaamde instrumentenkoffer die voortvloeit uit het 
nieuwe decreet landinrichting eventueel kan worden ingezet. Daarbij werd gedacht aan 
“Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil.” Omdat er echter geen planologische ruil 
gebeurt in strikte zin (van A naar B en op een andere plaats van B naar A) en omdat er geen eigendom 
geruild wordt, blijkt dit instrument niet geschikt om zaken in voorliggende RUP alsnog te regelen.  

In tweede instantie werd er met de departement Landbouw en Visserij overeengekomen om de 
inname van agrarisch gebied bij de woonontwikkeling nabij de kern Lubbeek (deelgebied Dolaagweg) 
te compenseren. Ook hier is er geen echte ruil tussen de eigenaars en is het principe van herverkavelen 
niet van toepassing.  
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2 Juridisch kader 

2.1 Samenvattende tabel deelgebieden kernen 

Type plan Deelgebieden 1 & 2 Linden Deelgebied Voetbal 3 Pellenberg Deelgebied 4 Dolaagweg 

Gewestplan Leuven (23) – KB 07/04/1977 

Nachtegalenlaan: woongebied  

Minnezang: woonpark 

Leuven (23) – KB 07/04/1977 

woongebied met landelijk karakter 

Leuven (23) – KB 07/04/1977 

Agrarisch gebied / woongebied  

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen Geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen Gedeeltelijk gelegen in RUP “Dorpskern 
Lubbeek” 

Algemene plannen van aanleg Geen Geen Geen 

Bijzondere plannen van aanleg Geen Geen Geen 

Verkavelingsvergunningen Nachtegalenlaan 24066_2003_1837 dd. 
10/10/1984 

Geen 24066_2014_8666 dd. 15/04/2015 

Gewestelijke rooilijnplannen Geen Geen  Geen 

Provinciale rooilijnplannen Geen Geen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Geen Geen Geen 

Buurt- en voetwegen Nachtegalenlaan: Buurtweg nr. 2 ter 
hoogte van de huidige Kerkdreef 

Sentier nr. 32 en nr. 36 (afgeschaft) Chemin nr. 3 
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Minnezang: buurtwegen nr. 27 en 28 
lopen door het gebied, deze zijn fysisch 
niet meer aanwezig.  

Habitatrichtlijngebieden Minnezang: Op ca. 400m van 
habitatrichtlijngebied “Valleien van de 
Winge en de Motte met valleihellingen” 
(BE2400012) 

Op ca. 300m van habitatrichtlijngebied 
“Valleien van de Winge en de Motte met 
valleihellingen” (BE2400012) 

Op ca. 400m het habitatrichtlijngebied 
“Valleien van de Winge en de Motte met 
valleihellingen” (BE2400012)  

Vogelrichtlijngebieden Geen Geen Geen 

Gebieden van het VEN – 1ste fase Geen Geen Het GEN-gebied “Vallei van de Winge” op 
400m 

Erkende natuurreservaten Geen Geen Geen 

Beschermde monumenten Nachtegalenlaan: Grenst aan het 
beschermde monument “Het 
kasteeldomein de Beaufort”.  

Gelegen op ca. 250m van het 
beschermde monument “Hof van 
Raelbeek en pastorie”. 

Op ca. 220m van de beschermde 
monumenten “Kerkplein: Sint-
Pieterskerk en bakstenen kerkhofmuur”  

In de kern Lubbeek zijn volgende 
beschermde monumenten gelegen: 

- “De Sint – Martinuskerk en het 
kerkhof” (MB 19/05/2005) 

- “Pastorij van de Sint Martinuskerk” 
(MB 11/09/1967). 

Beschermde landschappen Geen Geen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Nachtegalenlaan: Valt binnen het 
beschermde dorpsgezicht “Kasteelhoeve 
en Kasteel De Beaufort met onmiddellijke 
omgeving”. 

Op ca. 130m van het beschermde 
dorpsgezicht “Dorpskern”. 

Op ca. 800m van het beschermde 
dorpsgezichten “onmiddellijke omgeving 
Gasthuismolen (maalderij Wierinckx)” en 
“Domein Hottat”. 

Geen 

Polders en wateringen Geen Geen Geen 
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Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

Nachtegalenlaan: Valt binnen 
Beschermingszone type III van het 
grondwaterwingebied Vlierbeek. 

Geen Geen 

2.2 Samenvattende tabel deelgebieden compensatie Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG) 

Type plan Deelgebied 5 ‘Ronde Bos’ Deelgebied 6 ‘Staatsbaan’ Deelgebieden 7 & 8 ‘Revalidatiecentrum 
Pellenberg’ 

Gewestplan Leuven (23) – KB 07/04/1977 

Natuurgebied 

Leuven (23) – KB 07/04/1977 

Natuurgebied 

Leuven (23) – KB 07/04/1977 

Parkgebied / 
gemeenschapsvoorzieningen 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen Geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen Geen Geen 

Bijzondere plannen van aanleg Geen Geen Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen Geen Geen 

Gewestelijke rooilijnplannen Geen Geen Geen 

Provinciale rooilijnplannen Geen Geen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Geen Geen Geen 

Buurt- en voetwegen Geen  Geen Chemin nr. 19, 20 en 21. 
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Habitatrichtlijngebieden Geen Geen Op ca. 80m het habitatrichtlijngebied 
“Valleien van de Winge en de Motte met 
valleihellingen” (BE2400012)  

Vogelrichtlijngebieden Geen Geen Geen 

Gebieden van het VEN – 1ste fase Geen Geen Grenzend aan het GEN-gebied “Het 
Langenbos - Bruulbos - Weterbeek”. 

Erkende natuurreservaten Geen Geen Grenzend aan het Erkend 
natuurreservaat ‘Koebos’. 

Beschermde monumenten Op 60m van ‘Kasteeldomein de Beauffort Geen Geen 

Beschermde landschappen Geen Geen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Op 60m van het beschermde 
dorpsgezicht ‘Kasteelhoeve en kasteel de 
Beauffort met omgeving’ 

Geen Geen 

Polders en wateringen Geen Geen Geen 

Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

Valt binnen Beschermingszone type III 
van het grondwaterwingebied Vlierbeek. 

Geen Geen 

 

 

 



 

2.3 Gewestplan 

Op 7 april 1977 werd bij Koninklijk Besluit het gewestplan Leuven goedgekeurd waartoe de kernen van 
Lubbeek, Linden en Pellenberg behoren. Het gewestplan werd herhaaldelijk gewijzigd: KB’s van 13 
december 1995, 26 juni 1996, 23 juni 1998 en 23 juli 1998. 

  
Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  

  
Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 - Staatsbaan 
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Deelgebieden 07 en 08 – Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 9 gewestplan 

Volgende gewestplanbestemmingen komen voor: 

1. Nachtegalenstraat: woongebied 

2. Minnezangbos: woonpark 

3. Voetbal Pellenberg: woongebied landelijk karakter 

4. Dolaagweg: Hoofdzakelijk landschappelijk waardevol agrarisch gebied en kleinere delen 
woongebied / woongebied landelijke karakter. Aan de oostzijde is het gewestplan 
vervangen door het RUP “Dorpskern Lubbeek” (zie verder). 

5. Ronde Bos: Natuurgebied; 

6. Staatsbaan: Natuurgebied; 

7. Revalidatiecentrum Pellenberg: Parkgebied en gemeenschapsvoorzieningen 

2.4 Vergunningen 

Volgende vergunningen zijn goedgekeurd binnen het plangebied: 

Deelgebied Dossiernummer Aard Datum gunning 

01 Nachtegalenstraat’ 24066_2008_5403 plaatsen van ballenvangers en een leunhek 2/12/2008 

02 ‘Minnezangbos’ 24066_1976_434 bouwen schoolpaviljoen (Dit werd nooit 
gerealiseerd) 

29/07/1976 

03 ‘Voetbal Pellenberg’ 24066_1974_302 bouwen van een tijdelijke kantine 02/08/1974 

 24066_1981_33 bouwen kantine 22/07/1981 

 24066_2012_7313 plaatsen van een afdak aan de voorzijde van 
de kantine FC. Pellenberg 

24/01/2012 

 2018108 renoveren van de voetbalkantine van FC 
Pellenberg 

16-07-2018 

06 ‘Staatsbaan’ 24066_2002_508 nieuwbouw bijgebouw 23/03/1968 

07 ‘Revalidatiecentrum 
Pellenberg’ 

24066_1999_191 uitvoeren van verbeteringswerken 30/09/1999 
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2.5 Verkavelingen 

Volgende verkavelingen zijn geldig binnen het plangebied: 

Deelgebied Dossiernummer Aard Datum gunning 

01 Nachtegalenstraat’ 24066_2003_1837 Nieuwe verkaveling 10/10/1984 

 

2.6 RUP Dorpskern Lubbeek 

Bij besluit van 31/01/2013 heeft de deputatie van Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan "Dorpskern Lubbeek" goedgekeurd. 

 

Figuur 10 RUP Dorpskern Lubbeek ter hoogte van deelgebied Dolaagweg 

Het noordoostelijke deel van het deelgebied Dolaagweg is in het RUP gelegen en heeft een 
bestemming ‘landschapsparking’ (artikel 18) en ter hoogte van de Dolaagloop een ‘zone voor 
waterloop, oeverontwikkeling en recreatief medegebruik’ (artikel 16) met een overdruk ‘bouwvrije 
zone voor ruiming waterloop’ (artikel 20).  

De landschapsparking werd echter nooit gerealiseerd, de onderliggende percelen zijn voornamelijk in 
agrarisch gebruik.  

2.7 Afbakening regionaal stedelijk gebied Leuven 

Op 25/02/2013 werd de plenaire vergadering gehouden, het plan-MER lag tot 19/09/2015 ter inzage.  

Alle deelgebieden van voorliggend RUP vallen buiten de afbakeningscontour en zijn niet in een 
deelplan opgenomen.  

2.8 Buurtwegen 

De atlas van de Buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841. Deze wet 
op de buurtwegen is nog steeds van kracht. 
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Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  

  
Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 - Staatsbaan 
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Deelgebieden 07 en 08 – Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 11 buurtwegen (Informatie Vlaanderen) 

1. ‘Nachtegalenstraat’: Chemin nr. 2 (Huidige Kerkdreef); 

2. ‘Minnezangbos’: Sentier nr. 27 en 28; 

3. ‘Voetbal Pellenberg’: Sentier nr. 32 en 36 (niet meer aanwezig, vormen samen de 
afgebogen Lostraat); 

4. ‘Dolaagweg’: Sentier nr. 81 (Dolaagweg) / Chemin nr. 3 (insteek Bollenberg); 

5. ‘Ronde Bos’: Geen; 

6. ‘Staatsbaan’: Geen; 

7. Revalidatiecentrum Pellenberg: Grenzend aan chemin nr. 19 en 21 (huidige Papenveld en 
Kattenblokstraat) / chemin nr. 20 loopt door het deelgebied (niet meer aanwezig).  
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3 Relatie met ruimtelijk structuurplan en andere relevante 
beleidsplannen 

3.1 Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) trad in 1997 in werking en vormt het kader voor het 
ruimtelijk beleid in Vlaanderen tot 2007. Voor de gemeenten en provincies is dit plan richtinggevend. 

 
Figuur 3-1 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Vlaanderen, bron RSV 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Lubbeek gelegen in het grote buitengebied van het 
Hageland en Haspengouw.  

Het RSV omschrijft de buitengebieden als gebieden waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt. 
De buitengebieden omvatten natuur- en bosgebieden, agrarische gebieden, nederzettingen en 
verkeersinfrastructuren. 

Als belangrijkste doelstelling geldt dat het buitengebied gevrijwaard moet worden voor haar 
essentiële functies door de ontwikkelingsmogelijkheden van de structuurbepalende activiteiten en 
functies (landbouw, bos, natuur, wonen en werken) te garanderen. Wonen en werken bundelen in de 
kernen, versnippering vermijden. 

Lubbeek bevindt zich in het spanningsveld van het regionaalstedelijk gebied Leuven en de 
structuurondersteunende gebieden Tienen en Aarschot. Binnen de gemeente heeft zich dat vertaald 
door een vrij sterke gerichtheid van de deelgemeente Linden en Pellenberg naar Leuven en van de 
deelgemeente Binkom naar Tienen. Het centrum van Lubbeek neemt hierbij zowat een middenpositie 
in. 

De nederzettingsstructuur in het buitengebied wordt gedifferentieerd door het gebruik van de 
volgende beleidscategorieën: kern, bebouwd perifeer landschap, linten en verspreide bebouwing. De 
selectie hiervan gebeurt op provinciaal niveau.  

De verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen zal zich verhouden 60 % voor het stedelijk 
gebied en 40 % te realiseren in de kernen van het buitengebied. De selectie van kernen in het 

Lubbeek 
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buitengebied zal worden gemaakt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Het wonen en werken 
zal zich in de gemeente van het buitengebied concentreren in deze kernen. De afbakening van de 
kernen zal gebeuren in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De locaties van de nieuw te bouwen 
woningen (met fasering, minimale en maximale dichtheden) worden eveneens vastgelegd in het 
gemeentelijk structuurplan en verder uitgewerkt in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Een multifunctionele ontwikkeling (wonen, werken,...) en verweving in de kernen van het 
buitengebied staat centraal bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Bijkomende ruimtebehoefte 
voor wonen, gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kleinhandel en lokale economie moeten er 
aansluiten bij de kernen. 

Conclusie: de kernen in het buitengebied kunnen verder worden versterkt met multifunctionele 
ontwikkelingen. Landbouw is één van de essentiële functies van het buitengebied.  

3.2 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van 
beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. Het beleidsplan is nog niet 
vertaald in wetgeving en is dus nog niet van kracht, toch worden een aantal principes hier reeds 
afgetoetst.  

Een aantal strategische doelstellingen worden geformuleerd.  

- Een pallet van leefomgevingen:  

o  Uit de ruimtelijke ontwikkeling spreekt de waardering van de karakteristieken van 
het landschap; 

o Er is een optimale verhouding van – en wisselwerking tussen – bebouwde en 
onbebouwde ruimte. De aanwezige open ruimte is verbonden; 

o De groenblauwe netwerken zijn nabij en toegankelijk; 

o De basisvoorzieningen zijn nabij en bereikbaar. Zij spelen in op de behoeften van de 
gebruikers van de omgeving. Hun locatie stimuleert verplaatsingen te voet, per fiets 
of met het collectief vervoer; 

o De vormgeving van de bebouwde en onbebouwde ruimte draagt bij tot de 
herkenbaarheid, de leesbaarheid en de visuele aantrekkelijkheid van de omgeving. 

- Vlaanderen heeft in 2050 een robuuste open ruimte om voedselproductie en biodiversiteit 
een zekere toekomst te bieden.  

Conclusie: Het RUP omvat een pallet aan leefomgevingen. Een inrichting van de kernen in aansluiting 
met het omliggende landschap enerzijds en nabije recreatieve functies en groen anderzijds worden 
ondersteund. Buiten de kernen wordt er gewerkt aan een robuuste open ruimte waar 
voedselproductie belangrijk is.  

3.3 Provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd. Het plan legt de ruimtelijke ontwikkelingen vast voor de provincie Vlaams-Brabant. Op 
6 november 2012 keurde Vlaamse regering een addendum goed ter herziening van het structuurplan. 
Momenteel wordt een grondige herziening voorbereid.  

Lubbeek wordt door de provincie geselecteerd tot hoofddorp, volgende doelstellingen worden 
vooropgesteld:  

- Lubbeek dient hoofdzakelijk de dynamiek (wonen, lokale bedrijvigheid, voorzieningen, 
administratieve dienstverlening) op te nemen; 
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- De ecologische infrastructuur dient versterkt ter verbetering van de leefbaarheid van de kern 
(wonen). Waar mogelijk gekoppeld aan de andere ontwikkelingen (aanleg openbaar domein, 
parken...) en zoveel mogelijk aansluitend bij groene en open ruimte buiten het hoofddorp; 

- Wonen dient prioritair te worden gestimuleerd, met aandacht voor de differentiatie van het 
woningaanbod. De woonkwaliteit dient maximaal te worden ondersteund. Leegstaande 
woningen en gebouwen en onbebouwde percelen aan een uitgeruste weg dienen prioritair 
benut. Niet-uitgeruste woongebieden zijn eventueel aan te snijden ten behoeve van het 
doelgroepenbeleid, woonuitbreiding- en reservegebieden zijn aan te snijden indien er geen 
andere mogelijkheden zijn én indien dit gebeurt ten behoeve van het doelgroepenbeleid. 
Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet wenselijk; 

- Lokale voorzieningen worden uitgebouwd ter optimalisering van het functioneren van het 
hoofddorp. Bovenlokale voorzieningen kunnen beperkt uitgebouwd worden, voor zover het 
niet aangewezen is deze in stedelijke gebieden onder te brengen. De administratieve functies 
worden maximaal gebundeld; 

- Aandacht voor het cultureel erfgoed; 

- Streven naar vermenging van wonen en bedrijvigheid, behoudens hinderlijke bedrijvigheid 
(hinderlijkheid die de woon- en leefkwaliteit aantast). Een bijkomend lokaal bedrijventerrein 
kan aansluitend bij het hoofddorp of via inbreiding voorzien worden. Enkel bestaande 
bovenlokale bedrijvigheid komt voor beperkte ontwikkeling in aanmerking en dit met een 
maximale optimalisatie; 

- Uitbouw of versterking van een (boven)lokaal openbaar en collectieve vervoersnet is 
prioritair; 

- Laagdynamische recreatie met aandacht voor de ecologische aspecten te versterken en/of 
uit te bouwen. Een bundeling van verschillende lokale recreatieve functies wordt 
nagestreefd. 

Conclusie: Versterking van de kern Lubbeek en de nabijheid van lokale voorzieningen past binnen de 
visie van het PRS. 

3.4 Gemeentelijk structuurplan Lubbeek 

Deelplannen Linden 

De kern Linden behoort tot de deelruimte “Verdichte kern Linden”. 
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Figuur 2 gewenste structuur deelgebied verdichte kern Linden - GRS 

De omgeving van het deelplan Linden staat aangeduid op de gewenste ruimtelijke structuur als een 
“te versterken voorzieningenbundel”, “te versterken lokale recreatie” en “te creëren centrumstraat”. 

Inzake de te creëren centrumstraat wordt in het GRS het volgende gesteld: 

“Er wordt vastgesteld dat momenteel geen echte centrumstraat aanwezig is in Linden. Voorzieningen 
zitten deels in de gemeentestraat en deels langs de N2. Op termijn wenst de gemeente het centrum 
van Linden terug op te waarderen door de Gemeentestraat als centrumstraat te ontwikkelen. Dit moet 
gepaard gaan met een afremmend beleid voor voorzieningen langs de N2. 

De centrumstraat wordt in grote lijnen afgebakend langs de Kerkdreef, Martelarenplein en 
Gemeentestraat tussen Kasteeldreef en Houwaarstraat. Bij de opmaak van een RUP om de 
mogelijkheden van deze centrumstraat juridisch vast te leggen zal de concrete afbakening van de 
centrumstraat op perceelsniveau onderzocht en onderbouwd worden. Hierdoor kan het ook mogelijk 
zijn dat delen van de Nachtegalenstraat, Korenbloemstraat, Pastorijstraat, Wolvendreef en Kortestraat 
tot de centrumstraat kunnen gerekend worden.” 

“Een concrete mogelijkheid tot verdichting is het gebied aan de Nachtegalenstraat/ Kerkdreef (1,2ha). 
Dit gebied kan aanzien worden als bestaand aanbod in de kern gezien de ligging aan goed uitgeruste 
wegen. Dit gebied is in eigendom van de gemeente en de gemeente engageert zich ertoe deze percelen 
niet op de markt te brengen en geen enkel zakelijk recht erop te verlenen aan een derde. 

Bij de ontwikkeling van deze gronden moet rekening gehouden worden met de specifieke waarden van 
de plek. Een aantal opties werden bestudeerd meer een definitieve keuze voor het inrichten van de 
ruimte zal gemaakt worden bij het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen.” 

Volgende randvoorwaarden bij deze ontwikkeling worden opgelegd: 

- de kerk heeft voldoende ruimte nodig om geapprecieerd te kunnen worden. Ontwikkelingen 
vlak naast de kerk kunnen niet; 

- de bomenrij aan weerskanten van het plein(Kerkdreef, Nachtegalenstraat) moet zoveel 
mogelijk behouden blijven; 

- er mogen geen andere dan levende afsluitingen worden aangebracht tussen de terreinen, met 
andere woorden enkel haagjes of andere beplantingen zijn toegestaan; 

- de zichtassen van de kerk richting kerkhof en kasteeldreef (rode lijnen op onderstaande figuur) 
en vanuit de Kerkdreef op de achterliggende bossen (paarse lijnen) dienen behouden te 
blijven; 

- de bebouwing moet gerealiseerd worden met een dichtheid van 25 woningen per ha. Qua 
type bebouwing wordt ervoor geopteerd de bestaande woontypologieën (grootschalige 
bouwblokken, villa’s en halfopen tot gesloten bebouwing) zoveel mogelijk te bewaren.  

- De zone tussen de gebouwen dient een groeninvulling te krijgen. Ook hier kan dan bijkomende 
speelruimte worden ingericht. 
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Figuur 3 structuurschets kern Linden (GRS) 

Inzake (recreatieve) voorzieningen wordt in het GRS het volgende gesteld: 

“Te versterken voorzieningenbundel: De voorzieningenbundel omvat de zone aan de kerk, het 
ontmoetingscentrum, de lokalen van de jeugdbeweging, de school, het sportveld en een deel van het 
parkgebied. 

Als bijkomende speelruimte voor de school wordt voorgesteld een zone aan de oude hoeve aan te 
snijden. Een aangename verbinding tussen de school en de kasteelhoeve kan gecreëerd worden door 
het wandelpad langs de beek af te takken naar de hoeve. 

Een deel van de kasteelhoeve laat een verkommerde indruk na. De kasteelhoeve kan worden 
opgewaardeerd, wat een meerwaarde zou betekenen voor het beschermde parkgebied. Specifiek 
wordt gedacht aan een eerder recreatieve invulling. Aan de Wolvendreef kan een doorsteek langs de 
Abdijbeek worden gecreëerd waardoor een langzaam verkeersrelatie tussen de woonwijken, de 
sportvelden, de school en de scoutslokalen kan ontstaan. Eventueel kan de volledige hoeve worden 
opgeknapt en kunnen er jeugdvakanties in doorgaan. Andere mogelijkheden zijn een kinderboerderij, 
een toeristische dienst,…” 

Woonparken als gebied voor residentiële bebouwing.  

“De bestaande restbosjes (waaronder het Minnezangbosje) worden behouden en kunnen gebruikt 
worden als speelbos.“ 

Uitbreiding van de woonparken wordt niet voorzien, verdere invulling dient aan een zo laag mogelijke 
dichtheid te gebeuren.  

Deelplan voetbal Pellenberg 

De kern Pellenberg valt binnen de deelruimte Grootschalig open ruimtegebied. 
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Figuur 4 Gewenste structuur van de kern-in-het-buitengebied Pellenberg (GRS) 

Het deelplan Pellenberg valt binnen “Te versterken centrumgebied”. 

Pellenberg is een landelijke kern-in-het-buitengebied en de ontwikkelingsperspectieven staan dan ook 
in het teken van het behoud van het landelijke karakter van de kern. Bijkomende bebouwing in 
Pellenberg is niet gewenst. Het opvullen van de juridische voorraad is nog wel mogelijk. In Pellenberg 
is nog een vrij grote juridische voorraad aanwezig. 

Inzake recreatievoorzieningen wordt binnen het GRS het volgende gesteld: 

“Ontwikkelen van lokale speel- en recreatievoorzieningen: Er is nood aan een volwaardige 
recreatieruimte voor Pellenberg. Vanuit de principes van duurzaam ruimtegebruik wordt dit best 
gekoppeld aan de infrastructuur van de voetbalvereniging waardoor geen dubbele accommodatie 
dient voorzien te worden.” 

 
Figuur 5 Ligging zoekzones ontwikkeling sport- en recreatiegebied, GRS Lubbeek 
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Deelplan Dolaagweg 

De kern Lubbeek behoort tot de deelruimte “bebouwde valleirand”, volgende afbakening van de kern 
wordt in het GRS gemaakt:  

 Gellenberg vanaf de rotonde tot uiterste grens sportveld; 

 Dorpskring/Bollenberg vanaf de rotonde tot aan de kapel; 

 Dorpsstraat vanaf de rotonde tot aan kruispunt met de Klein Straat; 

 Uilekotstraat vanaf Kleinstraat tot Herendaal; 

 Binkomstraat vanaf de rotonde tot kruispunt met de Slabbaartstraat; 

 Broekstraat vanaf Dorpskring tot uiterste grens sportveld; 

 Slabbaartstraat; 

 Dorpskring. 

 

Figuur 6 gewenste structuur deelgebied bebouwde valleirand - GRS 

Inzake bebouwing wordt in het GRS het volgende gesteld:  

“In de kern, maar buiten het centrumgebied (cfr. infra) zijn de bouwmogelijkheden vooral bedoeld voor 
halfopen en open bebouwing met maximaal 3 bouwlagen (gelijkvloers, 1ste verdieping en verdiep 
onder dak), zowel voor eengezins- als voor meergezinswoningen. Plaatselijk worden 
inbreidingsprojecten voorzien om het aanbod aan bouwmogelijkheden in de kern te verhogen (cfr. 
infra). 

Kleinschalige functies kunnen verweven met het wonen voorkomen. We denken hierbij aan beperkte 
diensten of kantoorfunctie van een vrij beroep of een zelfstandige, beperkte ambachtelijke 
bedrijvigheid, kleinschalige verblijfsaccommodatie, buurtwinkels of kleine horecazaken op niveau van 
de buurt. Ook kleinschalige landbouwaanverwante functies kunnen worden verweven met de 
woonfunctie. Dit kan enkel als voldaan is aan een aantal voorwaarden: 

 samengaand met en ondergeschikt aan een woonfunctie op het perceel; 

 beperkt qua oppervlakte: gangbare bouwdieptes, -hoogtes en –breedtes; 

 geen hinder t.o.v. omliggende bebouwing.” 

Tevens wordt in het GRS een afbakening gemaakt van het te verdichten centrumgebied. Over dit 
centrumgebied stelt het GRS het volgende:  
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“In het centrumgebied worden ruimere bouwmogelijkheden gecreëerd om meergezinswoningen toe te 
laten. Er moet weliswaar rekening gehouden worden met het dorpse karakter van Lubbeek, vandaar 
dat 4 bouwlagen (gelijkvloers, 1ste verdieping, 2de verdieping en verdiep onder dak) als maximum 
wordt gehanteerd. Dit houdt geen uitsluiting van eengezinswoningen in. Bij de opmaak van een RUP 
voor het centrumgebied zal op perceelsniveau verder onderzocht worden waar meergezinswoningen 
mogelijk zijn en waar niet. Dit kan aanleiding geven tot zones waar meergezinswoningen niet worden 
toegelaten. Tevens kan het RUP voorwaarden opnemen waaraan moet voldaan worden om 
meergezinswoningen te kunnen realiseren (vb. parkeervoorzieningen). 

Ten behoeve van het doelgroepenbeleid kan nagedacht worden over de huisvestingsbehoefte van de 
senioren. Rekening houdend met de geplande uitbreidingen van het rusthuis Oase zal er tegen 2012 
nog een tekort zijn van ca. 20 rusthuisbedden). Om dit tekort in de toekomst op te vangen (ook na 
2012) wordt nu al bekeken waar er in de kern van Lubbeek in de toekomst mogelijkheden bestaan om 
een nieuw rust- en verzorgingstehuis te bouwen.” 

In het GRS is een onderzoek opgenomen naar mogelijke locaties voor de realisatie voor 
seniorenwoningen. Voor de kern Lubbeek worden 20 rusthuisbedden vooropgesteld, met volgende 
locatievoorstellen: 

 

Figuur 7 Locaties voor realisatie bijkomende rusthuisbedden 

Na verdere afweging blijven enkel de opties St Martinus en de kloostersite behouden.  

Volgende ontwikkelingsperspectieven voor het WUG Hazeputstraat/Uilenkot (ca. 7,6 ha) worden 
voorzien:  

“Met de ontwikkeling van dit woonuitbreidingsgebied wordt aan de behoefte voor het 
doelgroepenbeleid voldaan. Het gebied wordt ontwikkeld via een principieel akkoord. 

Slechts een deel van het gebied zal worden aangesneden. Aandachtspunten bij de ontwikkeling zijn: 

 gefaseerde ontwikkeling en toewijzingsbeleid om geen overmatige inwijking te genereren; 

 drie fasen van elk ongeveer een 40-tal woningen; 

 in een eerste fase (tot 2012) ca. 40 sociale huur- en koopwoningen; 

 groene inpassing langs de beek; 

 differentiatie van woningen aanpassen aan de helling van het terrein (d.w.z. dat de hoogste 
meergezinswoningen terechtkomen op het laagste punt).” 

 

Groene verbindingen in de woonkern worden voorzien ter hoogte van: 

 het woonuitbreidingsgebied Lubbeek; de Dorpskring / Binkomstraat; Heurbeek; Terkeyen; 

 Sint-Bernard en ambachtelijke zone; het nog niet ontwikkeld woongebied te Sint-Bernard. 
 

In de gewenste verkeers- en vervoersstructuur werd volgende lijninfrastructuur geselecteerd in de kern: 
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Figuur 8 Gewenste lijninfrastructuur 

De lokale wegen I zijn verbindingswegen (tussen de kernen), de lokale wegen II zijn eerder 
ontsluitingswegen en verzamelwegen op lokaal niveau.  

Deelplannen compensatie HAG 

Gewenste agrarische structuur 

 
Figuur 9 Gewenste agrarische structuur 

Deelgebied 05 ‘Ronde Bos’ is gelegen in een ‘open te houden ruimtekamer’, deelgebied 06 
‘Staatsbaan’ is gelegen in ‘Landbouwlandschap II – Pellenberg – Lubbeek en Deelgebieden 07 en 08 

05 

06 

07 & 08 
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‘Revalidatiecentrum Pellenberg’ zijn gelegen in ‘Versnipperde gebieden met belangrijke natuur- en 
landschapswaarden.  

Over de ‘Open ruimte kamers in Linden’: “De verschillende landbouwgebieden zijn belangrijke open 
ruimte kamers binnen een sterk bebouwd gebied en dienen te worden behouden.” 

Belangrijke landbouwzones centraal in Lubbeek dienen te worden behouden (deelplan ‘Staatsbaan’ 
valt hier binnen). Grondgebonden landbouw krijgt daarbij de voorkeur.  

In de versnipperde gebieden is een verweving van landbouw met aanwezige natuurwaarden 
aangewezen. Landbouw dient te worden behouden, er wordt ingezet op grondgebonden land- en 
tuinbouw. Er dient aandacht te zijn voor de landschappelijke waarden: perceelrandbegroeiing, 
puntvormige landschapselementen en holle wegen worden behouden.  

 

Conclusie: 

Concreet is de motivatie van de herbestemming terug te vinden in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, nl. In het richtinggevend gedeelte: 

o Opmaak van een RUP Linden: Het RUP opgesteld voor het centrum beoogt het behoud van 
de open ruimte tussen de kerk en het kerkhof en tevens een mogelijke herlocalisatie van 
het oefenterrein. In afwachting van dit RUP zal de gemeente deze zone in bezit houden en 
geen enkel zakelijk recht er op verlenen aan een derde. 

o “De bestaande restbosjes (waaronder het Minnezangbosje) worden behouden en kunnen 
gebruikt worden als speelbos. “ 

o Opmaak van een RUP Pellenberg: Er zal een gemeentelijk RUP gemaakt worden voor het 
dorpscentrum, met als doel de kwaliteit van het centrum te verbeteren, de 
verkeersafwikkeling in het centrum en rond de school te optimaliseren, de nodige sport en 
spelruimte voor de jeugd te voorzien en de uitbreiding van de school kwaliteitsvol te 
integreren in het dorpscentrum. 

De deelgebieden ‘compensatie HAG’ liggen in verschillende types landbouwgebied waar het 
behoud van de landbouwfunctie voorop staat. Voor elk type zijn er specifieke aandachtspunten.  

3.5 Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 

Dit planningsproces houdt de beleidsmatige herbevestiging in van de gewestplannen door het 
afbakenen van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Binnen deze afbakening 
worden een aantal perimeters gedefinieerd, waarbinnen bepaalde bestemmingen van de bestaande 
rechtsgeldige gewestplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg (APA en BPA’s), en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen van de drie planningsniveaus beleidsmatig herbevestigd worden. Het 
gaat over: 

- agrarische gebieden; 

- natuurgebieden; 

- bosgebieden; 

- overige groengebieden. 

De bestaande gewestplanvoorschriften, de omzendbrieven omtrent de toepassing van de 
gewestplanvoorschriften en de decretale bepalingen die bepaalde werken, handelingen, 
voorzieningen en inrichtingen toelaten buiten de geëigende bestemmingszone blijven onverminderd 
van toepassing. Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden beoordeeld op basis van 
deze bepalingen. 

In een eerste fase werden de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afgebakend in ‘grote 
eenheden natuur’ (GEN) en ‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’ (GENO). Een RUP dat de 
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natuurlijke elementen binnen deze gebieden betekenisvol aantast is gebonden aan de opmaak van 
een ‘passende beoordeling’. 

  
07 & 08 – revalidatiecentrum Pellenberg  04 - Dolaagweg 

Figuur 10 VEN-gebieden 

De Deelgebieden 07 en 08 – ‘Revalidatiecentrum Pellenberg’ grenzen aan het VEN-gebied ‘Het 
Langenbos - Bruulbos – Weterbeek’ (GEN). Het deelgebied 04 ‘Dolaagweg’ is op 450m van het VEN-
gebied ‘De Wingevallei’ (GEN) gelegen.  

De tweede fase van de afbakening van de gebieden van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur werd opgestart in 2004 en gebeurt per regio op een meer geïntegreerde manier t.a.v. 
landbouw, natuur en bos.  

 
Figuur 11 Afbakening HAG 

De deelgebieden 04 Dolaagweg en 06 Staatsbaan zijn in de Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG) 
gelegen. 07 Revalidatiecentrum Pellenberg grenst aan HAG. 

3.6 Regionet Leuven 

In dit onderzoek gaat het studiebureau Buur met een aantal universitaire partners na in welke mate 
in een gefragmenteerd gebied er een performant openbaar vervoersnet kan worden uitgewerkt dat 
sturend kan werken voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en op lange termijn een 
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meerwaarde heeft op vlak van milieu en economie. Dit is een case studie die later eventueel op heel 
Vlaanderen wordt toegepast.  

In december 2018 werd door de stuurgroep een doorstartnota goedgekeurd. 

 
Figuur 12 Regionet Leuven 

Een van de hoofdassen van het net loopt doorheen de kern van Linden, ten noorden worden er vanuit 
de groene delen van de kern (woonpark) verbindingen gemaakt met de ruimere groene gehelen. De 
kernen dienen verder te worden verdicht om de sterke fragmentatie op termijn te verminderen.  

 
Figuur 13 Multimodale transportas (Regionet Leuven) met aangeven deelgebieden 

Het plangebied 01 ‘Nachtegalenlaan’ ligt nabij de busbaan die wordt voorzien als één van de grote 
transportassen in het regionet. Deelgebied 02 Minnezangbos ligt meer perifeer maar het gaat dan ook 
om lokaal buurtgroen. De kern van Pellenberg met deelgebied 03 wordt ontsloten door een secundaire 
busbaan, evenals de kern Lubbeek met deelgebied 04 ‘Dolaagweg’.  

1 

2 

3 

4 
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3.7 Beeldkwaliteitplan Linden 

Op 15-12-2015 keurde gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan goed. Het deelgebied 01 
‘Nachtegalenstraat’ is gelegen. 

 
Figuur 14 voorgestelde maatregelen (BKP Linden, Buur) 

Het plangebied aan de Nachtegalenlaan wordt in het BKP als het ‘groene hart’ van de kern Linden 
omschreven. Een aantal voorgestelde maatregelen zijn: 

- Kerkdreef afsluiten voor doorgaand autoverkeer + updaten fietsinfrastructuur; 

- Herstel Kerkdreef en opnieuw aanplanten van verdwenen bomen; 

- Aanleg van een landschappelijk geïntegreerde parking (35p) aan de begraafplaats / 
voormalige kasteelhoeve; 

- Herinrichting van de parking ter hoogte van de kerk; 

- Heraanleg van het oefenterrein in functie van watermanagement; 

- Aanleggen van een (verlichte) Finse piste van 800m; 

- Verplaatsen van het speelpleintje naar het dorpsplein, de vrijgekomen ruimte kan als 
overloopparking dienst doen. 
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Figuur 15 beeld Kerkdreef (BKP Linden, Buur) 

3.8 Beeldkwaliteitsplan Pellenberg 

Op 26-09-2018 keurde de gemeenteraad het BKP Pellenberg goed.  

Er zijn geen implicaties van het BKP voor het plangebied.  
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4 Alternatievenonderzoek voor kernversterking 

Om de geschikte locatie voor een kernversterking in de hoofdkern Lubbeek te vinden, werd een 
alternatievenonderzoek gevoerd.  

4.1 Situering van de zoekzones 

 

Figuur 16 Ortho zoekzones 

Voor de realisatie van de kernversterking van Lubbeek centrum, heeft de gemeente 6 zoekzones 
afgebakend waar een omzetting naar woongebied haalbaar lijkt. De zones zijn ten westen van de 
bestaande kern gelegen zodat de belangrijke groenstructuur ten oosten van de kern – vallei van de 
Winge – gevrijwaard blijft. We onderscheiden een binnenste schil – de zones 1 tot 3 – die sterk bij de 
kern aanleunen, en mogelijkheden net buiten de kern – zones 4 tot 6. 

Nr naam locatie oppervlakte (ha) 

1 Gebied Dolaagweg Dolaagweg 4,53 

2 WUG Bollenberg-Herendaal Bollenberg-Herendaal 1,66 

3 WUG de Hond ingesloten WUG centrum 1,85 

4 Gebied Gemeentelijke Loods Bollenberg 2,13 

5 Gebied Bollenberg-Herendaal Bollenberg-Herendaal 3,44 

6 Gebied Uilenkot-Kleinstraat-Heide Uilenkot-Kleinstraat-Heide 4,46 

Tabel 4-1 Situering & dimensionering van de zoekzones 
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Door een stapsgewijze afweging van de verschillende zoekzones, zullen één of meerdere als optimaal 
geselecteerd worden. Vervolgens zal de ongeveer 3,7 ha aan woongebied dat herbestemd wordt naar 
recreatie of open ruimte in de kernen van Linden en Pellenberg, gecompenseerd worden in de 
geselecteerde zoekzones.  

In de afweging wordt rekening gehouden met de gewenste structuur in het GRS, de juridische 
toestand, de hogere beleidskaders en de ruimtelijke impact van de ontwikkelingen.  

4.2 Ontwikkelingsperspectief conform GRS 

Voor de dorpskern werd een visie uitgewerkt in het goedgekeurde GRS van de gemeente. Per 
zoekzone wordt het ontwikkelingsperspectief weergegeven.  

Nr naam GRS gewenste 
nederzettingenstructuur 

GRS gewenste structuur deelruimte 

1 Gebied 
Dolaagweg 

hoofddorp versterken prioritair; 
ontwikkelingen bundelen in de 
kernen; verdichtingsbeleid binnen 
de afgebakende kern; behoud 
groen karakter; versterken 
verbindingen; 

Bebouwde valleirand; in aansluiting 
met te verdichten kern; 

2 WUG Bollenberg-
Herendaal 

hoofddorp versterken prioritair; 
ontwikkelingen bundelen in de 
kernen; verdichtingsbeleid binnen 
de afgebakende kern; behoud 
groen karakter; versterken 
verbindingen; 

Bebouwde valleirand; te ontwikkelen 
woonuitbreidingsgebied vanaf 2012; 
behoefte op basis van 
bevolkingsprognose; 20 woningen 
per ha; uitbreiden beekvallei 
Herendaalbeek; 

3 WUG de Hond hoofddorp versterken prioritair; 
ontwikkelingen bundelen in de 
kernen; verdichtingsbeleid binnen 
de afgebakende kern; behoud 
groen karakter; versterken 
verbindingen; 

Bebouwde valleirand; te ontwikkelen 
woonuitbreidingsgebied vanaf 2012; 
behoefte op basis van 
bevolkingsprognose; 20 woningen 
per ha; uitbreiden beekvallei 
Herendaalbeek; 

4 Gebied 
Gemeentelijke 
Loods 

woonlinten - aandacht voor 
doorzichten en landschappelijke 
integratie 

Bebouwde valleirand; woonlint 
Bollenberg niet verder te verdichten; 

5 Gebied 
Bollenberg-
Herendaal 

woonlinten - aandacht voor 
doorzichten en landschappelijke 
integratie 

Bebouwde valleirand; woonlint 
Bollenberg niet verder te verdichten; 

6 Gebied Uilenkot-
Kleinstraat-Heide 

woonlinten - aandacht voor 
doorzichten en landschappelijke 
integratie 

Bebouwde valleirand; woonlint 
Uilenkot niet verder te verdichten; 

Tabel 4-2 ontwikkelingsperspectief cf. GRS 

De eerste drie zoekzones sluiten vrij goed aan bij de ontwikkelingen die werden geschetst voor de 
dorpskern van Lubbeek centrum door de ligging binnen de te versterken kern zoals beschreven in het 
GRS. De zoekzones 2 en 3 liggen bovendien in woonuitbreidingsgebied dat kan ontwikkeld worden 
vanaf 2012.  

4.3 Haalbaarheid 

Er wordt een inschatting van de complexiteit van de eigendomstoestand aangegeven. Dit kan 
bepalend zijn of een ontwikkeling haalbaar blijkt of niet.  
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Nr naam eigendomstoestand 

1 Gebied Dolaagweg gunstig: gaat over 4 percelen waarvan 2 van dezelfde 
eigenaar en één van de kerkfabriek 

2 WUG Bollenberg-Herendaal minder gunstig: vier percelen maar verdeeld over 7 
eigenaars 

3 WUG de Hond minder gunstig: gefragmenteerd: zuidelijk deel van 
woonuitbreidingsgebied bevat veel stukjes van percelen, 
ook grote percelen hebben veel eigenaars 

4 Gebied Gemeentelijke Loods gunstig: volledig in eigendom gemeente 

5 Gebied Bollenberg-Herendaal gunstig: 8 percelen met ongeveer helft oppervlakte (3 
percelen) van 1 eigenaar 

6 Gebied Uilenkot-Kleinstraat-Heide gunstig: 7 percelen waarvan 3 grote van dezelfde eigenaar 
en nog eens 2 van andere eigenaars 

Tabel 4-3 haalbaarheid 

Van de zones die nabij de kern gelegen zijn, heeft zoekzone 1 een gunstige eigendomstoestand, 2 en 
3 lijken meer gefragmenteerd. Van zones die verder van de kern liggen lijkt een ontwikkeling over het 
algemeen gunstig inzake haalbaarheid.  

4.4 Planning en hogere beleidskaders 

In de afweging van de hogere beleidskaders werd er rekening gehouden met het gewestplan, de 
biologische waarderingskaart (versie 2010), afbakening van Vlaams ecologisch netwerk (VEN) en de 
Bijzondere Beschermingszones op Europees niveau (natura 2000). De afbakening van het 
herbevestigde agrarische gebied (HAG) is opgenomen, de integrale landschapsatlas en het beschermd 
erfgoed (versie 2015). Tot slot de overstromingsgevoelige gebieden van de watertoets, versie 2014. 

Nr GWP bwk VEN / natura 
2000 

HAG landschap en 
erfgoed 

watertoets 
2014 

1 landschappelijk 
waardevol 
agrarisch 
gebied 

kleine strook is 
"complex van 
biologisch minder 
waardevolle en 
waardevolle 
elementen", overig 
minder waardevol 

niet in de 
invloedsfeer 

nagenoeg 
volledig in 
HAG 

niet in 
invloedsfeer 
elementen 
landschapsatlas; 
in of aansluitend 
geen erfgoed 

noordelijke 
strook 
mogelijk 
overstromings
- gevoelig 

2 woon- 
uitbreiding- 
gebied 

biologisch minder 
waardevol 

niet in de 
invloedsfeer 

/ niet in 
invloedsfeer 
elementen 
landschapsatlas; 
in of aansluitend 
geen erfgoed 

zuidelijke 
strook 
mogelijk 
overstromings
- gevoelig 

3 woon- 
uitbreiding- 
gebied 

kleine strook is 
"complex van 
biologisch minder 
waardevolle en 
waardevolle 

niet in de 
invloedsfeer 

/ niet in 
invloedsfeer 
elementen 
landschapsatlas; 
in of aansluitend 
geen erfgoed 

noordelijke 
helft mogelijk 
overstromings
- gevoelig 
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elementen", overig 
minder waardevol 

4 agrarisch 
gebied 

biologisch minder 
waardevol 

aansluitend 
op 
habitatrichtlij
ngebied 

volledig in 
HAG 

op 400m van 
relictzone; in of 
aansluitend geen 
erfgoed 

niet 
overstromings
- gevoelig 

5 landschappelijk 
waardevol 
agrarisch 
gebied 

deels "biologisch 
waardevol", deels 
"complex van 
biologisch minder 
waardevolle en 
waardevolle 
elementen", kleine 
strook minder 
waardevol 

in de 
nabijheid van 
habitatrichtlij
ngebied 
(75m) 

/ niet in 
invloedsfeer 
elementen 
landschapsatlas; 
in of aansluitend 
geen erfgoed 

oostelijk 
strook 
mogelijk 
overstromings
- gevoelig 

6 agrarisch 
gebied 

biologisch minder 
waardevol 

niet in de 
invloedsfeer 

volledig in 
HAG 

niet in 
invloedsfeer 
elementen 
landschapsatlas; 
in of aansluitend 
geen erfgoed 

zuidelijk kleine 
strook 
mogelijk 
overstromings
- gevoelig 

Tabel 4-4 Hogere beleidskaders 

De zoekzones 1, 4 en 6 zijn in herbevestigd agrarisch gebied gelegen. Indien een woonontwikkeling 
hier gewenst is, zal een bijkomende motivatie voor het aansnijden van HAG vereist zijn.  

In zoekzone 3 is de watertoets problematisch, in principe wordt dit probleem in de toekomst opgelost 
door een collector die parallel met de Herendaalbeek zal worden aangelegd. 

Volgens de biologische waarderingskaart zijn er in zoekzone 5 niet onaanzienlijke natuurwaarden 
terug te vinden, dit maakt het aansnijden minder evident.  

4.5 Ruimtelijke impact 

Hier wordt een inschatting gemaakt van de impact die een ontwikkeling van de betreffende zoekzone 
met zich mee zou kunnen brengen. Er wordt rekening gehouden met het ruimere landschap, de visuele 
impact en het mobiliteitsprofiel. Tenslotte wordt er aangegeven in welke mate de mogelijke 
ontwikkeling kerngebonden is, hetgeen belang zal hebben voor het toekomstige functioneren van het 
woongebied in de kern. 

Nr naam landschappelijke 
functioneren 

visuele impact 
ontwikkeling 

mobiliteitsprofiel kerngebonden 

1 Gebied 
Dolaagweg 

landbouwgebied 
aan de rand van 
de kern, maakt 
deel uit van 
ruimer open 
landbouwgebied; 
zuidelijk deel 
bebost 

open zicht vanuit de 
sporthal/administratief 
centrum zal worden 
beperkt, de 
randafwerking van de 
kern door wisselende 
open delen en 
bosschages komt 
mogelijk in het gedrang 

vlot ontsluitbaar 
via Bollenberg, 
bijkomende 
verkeersbelasting 
beperkt 

gunstig 
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2 WUG 
Bollenberg-
Herendaal 

landbouwgebied 
ingesloten door 
bebouwing, 
aansluitend 
groenstructuur 
langs 
Herendaalbeek 

sluit goed aan bij 
bestaande bebouwing 
en vrijwaart 
groenstructuur 
Herendaalbeek 

vlot ontsluitbaar 
via Bollenberg, 
bijkomende 
verkeersbelasting 
beperkt 

gunstig (zeker 
na ontwikkeling 
zuidelijk WUG) 

3 WUG de Hond landbouwgebied 
ingesloten door 
bebouwing, 
aansluitend 
groenstructuur 
langs 
Herendaalbeek 

sluit goed aan bij 
bestaande bebouwing 
en vrijwaart 
groenstructuur 
Herendaalbeek 

momenteel niet 
ontsluitbaar, 
doorgang kan 
gezocht worden 
naar Dorpsstraat 
of Hazeputstraat; 
verkeer mogelijk 
belastend voor 
omwonenden 

gunstig 

4 Gebied 
Gemeentelijke 
Loods 

perifeer gelegen 
landbouwgebied, 
maakt deel uit 
van ruimer open 
landbouwgebied 

open landschap wordt 
verder aangetast, sluit 
beperkt aan bij 
bestaande bebouwing 

vlot ontsluitbaar 
via Bollenberg, 
bijkomende 
verkeersbelasting 
beperkt 

minder gunstig, 
erg perifeer 

5 Gebied 
Bollenberg-
Herendaal 

landbouwgebied 
ingesloten door 
bebouwing en 
bos naar het 
westen 

sluit goed aan bij 
bestaande bebouwing 
en vrijwaart ruimere 
groenstructuur 

smalle doorgang 
voorzien naar 
Bollenberg, 
ontsluiting via 
Herendaalstraat 
mogelijk, verkeer 
mogelijk 
belastend voor 
omwonenden 

minder gunstig, 
erg perifeer 

6 Gebied 
Uilenkot-
Kleinstraat-
Heide 

landbouwgebied 
aan de rand van 
de kern, maakt 
deel uit van 
ruimer open 
landbouwgebied 

open landschap wordt 
verder aangetast, sluit 
beperkt aan bij 
bestaande bebouwing 

vlot ontsluitbaar 
via omliggende 
wegen, 
bijkomende 
verkeersbelasting 
beperkt 

minder gunstig, 
erg perifeer 

Tabel 4-5 ruimtelijke impact 

De mogelijke ontwikkeling van zoekzone 1 heeft de grootste gevolgen voor het landschap, de 
mobiliteit zorgt hier echter niet voor problemen. Zoekzone 2 lijkt een optimale keuze te zijn inzake de 
impact op landschap en functioneren.  

4.6 Beslissingsmatrix 

Om een afweging te kunnen maken, worden hier alle aspecten samengebracht. Van de onderzochte 
aspecten – juridisch, beleid en impact – werd telkens een samenvatting gemaakt. Per onderzocht 
aspect werd er ook telkens een beoordeling gemaakt: gunstig / matig / minder gunstig. Als 
samenvatting werd volgende score toegekend:  

 Gunstig: ++ 

 Matig: +  

 Minder gunstig: 0 
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Nr naam oppervlakte (ha) synthese GRS synthese haalbaarheid synthese planning en 
hoger beleid 

synthese impact score 

1 Gebied Dolaagweg 4,53 gunstig: te verdichten kern gunstig minder gunstig: 
landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied; HAG 
problematisch 

minder gunstig: 
ontwikkeling houdt een 
sterke impact op het open 
landschap in, mobiliteit ok 

++++ 

2 WUG Bollenberg-
Herendaal 

1,66 gunstig: te ontwikkelen 
vanaf 2012 

minder gunstig gunstig: reeds 
woonuitbreidingsgebied; 
hoger beleid gunstig 

gunstig: ontwikkeling sluit 
aan bij omgeving, 
mobiliteit ok 

++++++ 

3 WUG de Hond 1,85 gunstig: te ontwikkelen 
vanaf 2012 

minder gunstig gunstig: 
woonuitbreidingsgebied; 
watertoets problematisch 
(toekomstige collector als 
oplossing) 

matig: ontwikkeling sluit 
aan bij omgeving, 
mobiliteit problematisch 

+++++ 

4 Gebied Gemeentelijke 
Loods 

2,13 minder gunstig: bij 
voorkeur niet verdichten 

gunstig minder gunstig: agrarisch 
gebied; hoger beleid HAG 
problematisch en impact 
op relictzone 

matig: ontwikkeling houdt 
zekere impact op het open 
landschap in, mobiliteit ok 

+++ 

5 Gebied Bollenberg-
Herendaal 

3,44 minder gunstig: bij 
voorkeur niet verdichten 

minder gunstig minder gunstig: 
landschappelijke 
waardevol agrarisch 
gebied; belangrijke 
natuurwaarden volgens 
bwk 

matig: ontwikkeling sluit 
aan bij omgeving, 
mobiliteit problematisch 

+ 

6 Gebied Uilenkot-
Kleinstraat-Heide 

4,46 minder gunstig: bij 
voorkeur niet verdichten 

matig minder gunstig: agrarisch 
gebied; HAG 
problematisch 

matig: ontwikkeling houdt 
zekere impact op het open 
landschap in, mobiliteit ok 

++ 

Tabel 4-6 beslissingsmatrix 
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4.7 Selectie deelgebied voor kernversterking 

Uit de bovenstaande afweging lijken drie gebieden in aanmerking te komen voor kernversterking 
Lubbeek, waarbij twee gebieden reeds opgenomen zijn binnen woonuitbreidingsgebied. 

Meest interessant voor nieuwe ontwikkelingen is de zoekzone 2 “WUG Bollenberg – Herendaal”. Het 
gebied is gunstig gelegen voor de versterking van het centrumgebied en heeft reeds een bestemming 
als woonuitbreidingsgebied. Er gelden geen bijzondere randvoorwaarden vanuit de hogere 
beleidskaders en de zone is vlot ontsluitbaar. Uitbreiding is op termijn mogelijk. De 
eigendomstoestand is minder gunstig, omdat de betreffende percelen zijn verdeeld over een groot 
aantal eigenaars (> 5 eigenaars). 

Het woonuitbreidingsgebied “WUG de Hond” – zoekzone 3 is tevens gunstig gelegen binnen het 
centrumgebied van de kern en er gelden geen bijzondere randvoorwaarden vanuit de hogere 
beleidskaders. De zone is echter ingesloten, moeilijker ontsluitbaar en kent een meer complexe 
eigendomstoestand waardoor de haalbaarheid van een ontwikkeling niet evident is. 

Tenslotte lijkt een ontwikkeling binnen het gebied Dolaagweg – zoekzone 1 interessant als 
kernversterking voor het centrum van Lubbeek. Het gebied is aan de rand van het centrum gelegen 
doch op loopafstand van de dorpskern en de aanwezige voorzieningen. Het gebied is bovendien vlot 
ontsluitbaar via Bollenberg. De haalbaarheid is hoog aangezien de terreinen in eigendom zijn van twee 
eigenaars waaronder de kerkfabriek, waardoor de verwerving realistisch lijkt. Landschappelijk gezien 
moet echter rekening gehouden worden met belangrijke randvoorwaarden: het gebied is gelegen in 
Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) en in gebruik door de beroepslandbouw en daarnaast houdt de 
ontwikkeling een sterke impact op het landschap in.  

 
Figuur 17 Selectie zoekzones 

Op 26 november 2015 werd een vooroverleg georganiseerd met de Provincie Vlaams-Brabant en 
Departement Omgeving. Een ontwikkeling van het gebied Dolaagweg wordt ondersteund omwille van 
het kernversterkend karakter. Ontwikkelingen op meer perifere locaties ten opzichte van de dorpskern 
worden niet wenselijk geacht. 
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4.8 Compensatiegebieden HAG 

De gewenste te ontwikkelen zoekzone 01 ‘Dolaagweg’ is echter in Herbevestigd Agrarisch Gebied 
gelegen (HAG) en maakt structureel deel uit van het omliggende landbouwgebied. Daarom werd – in 
samenspraak met de afdeling Duurzame Landbouw (overleg van 21-03-2019) – besloten om dit gebied 
planologisch te compenseren.  

Het volledige onderzoek naar mogelijke compensatiegebieden is opgenomen in bijlage. Op 28-05-2019 
besliste het college om 4 van deze gebieden te selecteren voor een herbestemming naar landbouw. 
Deze zijn in het RUP opgenomen als deelplannen 5, 6, 7 en 8.  
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5 Analyse en aanzet visie 

5.1 Om te zetten woongebied 

5.1.1 Deelgebied 01 Nachtegalenstraat 

Conform de visie in het GRS dient het centrum van Linden te worden opgewaardeerd met een 
centrumstraat die op die manier functioneert – door het herbergen van de nodige voorzieningen – en 
die ruimtelijk leesbaar is als het centrum van de kern. 

 
Figuur 18 ruimtelijk functioneren Nachtegalenstraat 

Hoewel ten zuidoosten van het plangebied de recreatieve cluster verder kan worden uitgebouwd, lijkt 
(hoogdynamische) recreatie voor het studiegebied niet de juiste invulling.  

Als we het ruimtelijke functioneren van het plangebied bekijken, blijken er een aantal zaken samen te 
komen: 

 het maakt deel uit van de onmiddellijke omgeving van het kasteeldomein ‘de Beaufort’ en in 
het bijzonder de kasteelhoeve. Deze is aan renovatie toe, maar heeft een grote potentie om 
voorzieningen op het niveau van de kern op te vangen, in het verleden was hier reeds een 
horecafunctie actief; 

 de centrumstraat loopt tot in de Kerkdreef door (GRS) waarlangs voorzieningen kunnen 
worden geplaatst. Gezien de percelen in eigendom van de gemeente blijven, kan er worden 
gedacht in de richting van gemeenschapsvoorzieningen; 

Inrichting centrumstraat 

Invloedsfeer kasteeldomein 

Relatie kerk - kerkhof 

Relatie met 
omliggende bossen 
(ankerplaats) 
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 Relatie tussen kerk en kerkhof. Visueel misschien minder aanwezig maar als bijvoorbeeld een 
uitbreiding van het kerkhof nodig is, komt het studiegebied daar zeker voor in aanmerking; 

 De relatie met de omliggende historische bossen: deze visuele relatie maakt dat het 
plangebied deel uitmaakt van de ruimere ankerplaats volgens de landschapsatlas. 

De visie is om hier de nodige gemeenschapsvoorzieningen te realiseren in een parkachtige omgeving 
die rekening houdt met het aanwezige erfgoed en de groene omgeving met een aantal interessante 
doorzichten. Recreatief medegebruik van het park moet zeker mogelijk zijn – zij het met een 
laagdynamisch profiel: bijv. een rondwandeling, een beeldenpark of een Finse piste die aansluit bij de 
recreatiecluster.  

Horeca past zeker ook in dit opzet, hoewel hiervoor evengoed aan de historische kasteelhoeve kan 
gedacht worden. In onderstaande referentiebeelden wordt aangegeven hoe de invulling mogelijk kan 
zijn.  

referentiebeelden 

     

     
Figuur 19 referentiebeelden (google afbeeldingen) 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLTpcaj_scCFYJVFAodCVMA3g&url=http%3A%2F%2Fjetmagazine.gva.be%2Ftijd-voor-een-picknick%2F&bvm=bv.102829193,d.d24&psig=AFQjCNGA1qCz_KPI_l-MLKJh46i4UF5tXQ&ust=1442586425788107
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDL-KOk_scCFQROFAodUWUA2A&url=http%3A%2F%2Fwww.sbtnj.net%2Findex.asp%3FType%3DB_BASIC%26SEC%3D%257B766A9AF8-193A-4790-9F77-EADD97D54760%257D&bvm=bv.102829193,d.d24&psig=AFQjCNHgxQbithh1ivjAhZcUqCBNJgehaQ&ust=1442586650858989
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrNv-ak_scCFUlAFAod3ocCVw&url=http%3A%2F%2Fwww.sportinfrabouw.be%2Fzilvermeer-mol&bvm=bv.102829193,d.d24&psig=AFQjCNFkYZryfbd7iFg-AbZ9ui63WFCHtA&ust=1442586778971432
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHw3rul_scCFQY4FAodD9gAow&url=http%3A%2F%2Fwww.ebema.be%2Fnl%2Freferenties%2Freferentie%2F132%2F%2F%26productid%3D5&bvm=bv.102829193,d.d24&psig=AFQjCNErHzXsJ915_AOPcTV9lEuox4ODig&ust=1442586877936925
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5.1.2 Deelgebied 02 Minnezangbos 

Het betreft hier een groene long voor de residentiële omgeving die de functie van speelbos kan 
opnemen zoals gesteld in het GRS.  

 

Figuur 20 ruimtelijk functioneren Minnezangbos 

Het speelbos kan uitgewerkt worden met een goede ontsluiting, het opstellen van infoborden en het 
voorzien van een aantal toestellen/constructies als spelelement.  

Hieronder worden een aantal referentiebeelden gegeven:  

     

 
Figuur 21 foto's speelbos Mechelen 

Hoofdontsluiting 

Mogelijk 
bijkomende 
ontsluiting 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDdl_aX_scCFQKzFAodUHQHFQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vanduyse.com%2Fspeelbos%2F&psig=AFQjCNHApKU65OBG5UzY5IMkFpp3v6mWMw&ust=1442583287716679
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDdl_aX_scCFQKzFAodUHQHFQ&url=http%3A%2F%2Fmechelen.s-p-a.be%2Fnieuws%2Fravooten-in-het-eerste-mechelse-speelbos%2F&psig=AFQjCNHApKU65OBG5UzY5IMkFpp3v6mWMw&ust=1442583287716679
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDdl_aX_scCFQKzFAodUHQHFQ&url=http%3A%2F%2Fwww.marinaparkleukermeer.nl%2Ffotoalbum%2Ffotoalbum-omgeving%2F&psig=AFQjCNHApKU65OBG5UzY5IMkFpp3v6mWMw&ust=1442583287716679
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5.1.3 Deelgebied 03 Voetbal Pellenberg 

Als we het functioneren van de site bekijken valt op dat het voetbalterrein volledig is omgeven door 
residentiële bebouwing.  

 

Figuur 22 ruimtelijk functioneren voetbal Pellenberg 

Naar de omgeving toe is er telkens een zekere buffering door tuinruimte zodat visuele hinder beperkt 
blijft. Ten noorden is de tuinruimte tussen woningen en voetbalterrein eerder beperkt zodat 
geluidshinder mogelijk is.  

Nu is het zo dat een voetbalwerking sterk verankerd is in het sociale weefsel van een kern, zodat er 
een draagvlak is voor deze activiteit. De dynamiek die de sport met zich meebrengt wordt meestal niet 
als hinderlijk ervaren.  

De specifieke constellatie van de site maakt dat er weinig of geen ruimte aanwezig is voor een andere 
opstelling, de visie voor het uitwerken van een plan is dan ook de bestendiging van de bestaande 
toestand. Ook de bebouwing – in dit geval een clublokaal met cafetaria – blijft bij voorkeur aan de weg 
gesitueerd zoals in de huidige situatie zodat een optimale ontsluiting mogelijk is.  

 

Problematische afstand 

Redelijke afstand 

Goede afstand 

Goede ontsluiting 
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5.2 Zone voor kernversterking 

5.2.1 Deelgebied 04 Dolaagweg 

 

Figuur 23 ruimtelijk functioneren zoekzone Dolaagweg 

Uit het ruimtelijke functioneren van de zone blijkt dat het deelgebied goed aansluit bij bestaande 
bebouwing van de kern en zijn centrale ligging ten opzichte van het centrum. In het meer noordelijke 
deel zijn er een aantal zichten vanuit de bebouwde kern op het ruimere open agrarische landschap.  

Het agrarische bedrijf aan Gellenberg dat aan het deelgebied grenst is uitdovend en kent geen 
opvolging.  

De Dolaagweg is een veldweg die gebruikt wordt voor landbouwvoertuigen maar evengoed dienst 
doet als trage weg. Hier is een potentie om een voetgangersontsluiting vanuit het gebied richting 
centrum te organiseren.  

Ter hoogte van Bollenberg is er een klein bos gelegen binnen het deelgebied. Dit kan (deels) behouden 
blijven als buffering van de woonontwikkeling naar de bestaande woningen aan Bollenberg.  

Mogelijke ontwikkelingsscenario’s zijn: 

- Een klassieke verkaveling met 15 woningen per hectare; 

- Urban villa’s met 20 a 25 woningen per hectare. Hier kunnen (semi-) publieke ruimten 
voorzien worden.  

 

 

Zichtas open agrarisch landschap 

Bestaande 
ontsluitingsweg 

Dolaagloop 

Dolaagweg als trage 
weg ontsluiting 
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5.3 Compensatie inname Herbevestigd Agrarisch Gebied 

5.3.1 Deelgebied 05 Ronde Bos 

 
Figuur 24 Ruimtelijk functioneren deelgebied 'Ronde Bos' 

Het deelgebied functioneert als een openruimtekamer en sluit daarbij aan bij de structuur van het 
ruimere landschap. Tegelijk doet het dienst als een buffer tussen het woongebied en het waardevolle 
achtergelegen natuurgebied.  

Het landbouwperceel sluit aan bij de ruimere landbouwstructuur en maakt deel uit van het 
waardevolle landschap met afwisselend beboste stroken en open gedeelten. Het behoud van de 
huidige landbouwfunctie en een herbestemming in die zin lijkt legitiem. Gezien de ligging achter 
woonpercelen lijkt een landbouwbedrijf hier niet gewenst en wordt het bij voorkeur ‘bouwvrij’ 
agrarisch gebied.  

Natuurgebied – 
BWK ‘zeer 
waardevol 
perceelsdeel 

Openruimtekamers 

Tuinzones met zicht 
naar open ruimte 

Kasteelpark – 
spel met open 
ruimten en 
bosschages  
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5.3.2 Deelgebied 06 Staatsbaan 

 
Figuur 25 Ruimtelijk functioneren deelgebied 'Staatsbaan' 

Het dominante deel van het landschap is een aaneengesloten open landbouwgebied (hoewel hier 
reeds sterk aangetast door bebouwing), het plangebied maakt hier onlosmakelijk een deel van uit. Op 
het perceel (in beperkte mate) en in de omgeving zijn er kleine landschapselementen aanwezig. Het is 
belangrijk dat deze worden behouden en dat de landbouw fungeert als een medebeheerder van deze 
specifieke landschapselementen.  

De biologische waarderingskaart geeft hier de aanwezigheid van waardevolle elementen aan – 
verruigd grasland en struikgewas. Dit lijkt inmiddels (deels) gedateerd: op het westelijke deel staan er 
druivenlaars, het oostelijk deel is nog grasland. Struiken lijken niet aanwezig, wel staan er een aantal 
hoogstambomen in het noorden (aansluitend bij een bosstrook). Een herbestemming naar 
landbouwgebied lijkt hier verdedigbaar, zij het met bescherming van de aanwezige kleine 
landschapselementen. 

Centrale 
aaneengesloten 
agrarische 
structuur 

Landbouwzetel 

Kleine 
landschaps- 
elementen 
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5.3.3 Deelgebied 07 & 08 ‘Revalidatiecentrum Pellenberg’ 

 
Figuur 26 Ruimtelijk functioneren deelgebieden 'Revalidatiecentrum Pellenberg' 

Uit bovenstaand ruimtelijk functioneren blijkt duidelijk dat het plangebied eerder deel uitmaakt van 
het ruimere omliggende landbouwgebied dan van het parkgebied waar het revalidatiecentrum 
gelegen is. Het lijkt ook niet aangewezen of wenselijk dat deze stroken in de toekomst terug deel 
uitmaken van het park. Een herbestemming lijkt dan ook hier verdedigbaar. Gezien de gaafheid van 
het landschap, lijkt ook hier ‘bouwvrij’ agrarisch gebied eerder op zijn plaats.  

In de onmiddellijke omgeving zijn er kleine landshapselementen aanwezig – voornamelijk 
stroken/rijen bomen en struiken. Aansluitend met het deelgebied is er een bomenrij, het lijkt 
aangewezen om aandacht voor deze kleine landschapselementen mee op te nemen bij de verdere 
uitwerking van het RUP.  
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6 Milieu-effectenbespreking 

6.1 Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de mogelijke milieu-effecten zijn van het planvoornemen. Het 
is de bedoeling de mogelijke effecten te integreren in de verdere uitwerking van het RUP zodat deze 
tot een minimum beperkt worden. Er is dus een voortdurende wisselwerking tussen de milieu-
effectenbespreking, de visie en de doorvertaling naar grafisch plan en voorschriften. 

Indien er zich uiteindelijk toch significante effecten zouden voordoen, dient er een plan-MER te 
worden opgemaakt. De betrokken instanties zullen dan toegevoegd worden aan het planteam.  

6.2 Bodem en grondwater 

6.2.1 Bodemkaart 

  
Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  

  
Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 
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Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 – Staatsbaan  

 

 

Deelgebieden 07 en 08 Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 6-1 Bodemkaart 

De deelgebieden bestaan voornamelijk uit vochtig tot droog zandleem met stroken droog zand. Deze 
bodem is minder gevoelig voor verdichting of profielverstoring, wat voornamelijk relevant is voor 
deelgebied 04 waar een woonontwikkeling gepland is.  

6.2.2 Bodemonderzoeken 

In geen enkel deelgebied werd een bodemonderzoek gevoerd.  
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6.2.3 Grondwaterkwetsbaarheid 

  
Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  

  
Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 – Staatsbaan  
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Deelgebieden 07 en 08 Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 6-2 Grondwaterkwetsbaarheid 

De eerste twee deelgebieden zijn ‘kwetsbaar’ maar gezien de groene bestemming levert dit geen 
problemen op. De twee laatste deelgebieden zijn ‘weinig kwetsbaar’.  

6.2.4 Grondwaterwinning 

 
Figuur 3 grondwaterwinning 

Het deelgebieden 01 – ‘Nachtengalenstraat’ en 05 ‘Ronde Bos’ zijn in een beschermingszone type III 
gelegen. Door de herbestemming naar park en landbouw is de impact eerder neutraal.  

6.3 Oppervlaktewater 

Binnen Vlaanderen vormt het ‘decreet integraal waterbeleid’ van 18 juli 2003 het kader waarbinnen 
het waterbeleid moet gevoerd worden. Het is een kaderdecreet dat de grote lijnen voor het beleid 
uitzet. De concretisering gebeurt via uitvoeringsbesluiten.  
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6.3.1 Waterlopen 

  
Deelgebied 04 Dolaagweg deelgebied 07 Revalidatiecentrum Pellenberg 
Figuur 4 waterlopen (VHA 2017) 

De noordelijke grens van het deelgebied ‘Dolaagweg’ wordt gevormd door de niet-geklasseerde 
‘Dolaagloop’.  

Op de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) is in Deelgebied 07 – ‘Revalidatiecentrum Pellenberg’ een 
niet-geklasseerde waterloop aangegeven (naamloos). Deze lijkt op het terrein echter niet zover door 
te lopen, volgend beeld toont dit aan: 

 
Figuur 5 Deelgebied 07 - digitaal hoogtemodel Vlaanderen (skyview) 

Ten zuiden van het deelgebied is er wel degelijk een gracht aanwezig, binnen het deelgebied zijn enkel 
de voren van de akker zichtbaar.  

6.3.2 Stroomgebiedbeheerplan 

Stroomgebied beheerplannen voor Schelde en Maas bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand 
van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen 
overstromingen. Ze geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en aan de 
Overstromingsrichtlijn (2007). Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebied 
beheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2016-2021 vast.  
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Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

Figuur 6 Speerpuntgebieden (VMM) 

De deelgebieden ‘Voetbal Pellenberg’ en ‘Dolaagweg’ zijn in het speerpuntgebied ‘De Winge’ gelegen. 
Er zijn geen specifieke acties geformuleerd voor de deelgebieden.  

6.3.3 Watertoets 

Op 1 maart 2012 trad er een aangepast uitvoeringsbesluit met betrekking tot de watertoets in 
werking. Dit uitvoeringsbesluit legt nadere regels vast voor de toepassing van en de adviesprocedure 
bij de watertoets. 

Overstromingsgevoeligheid 

  
Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  
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Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 – Staatsbaan  

 

 

Deelgebieden 07 en 08 Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 7 overstromingsgevoeligheid, versie 2017 (VMM) 

Het deelgebied Nachtegalenstraat omvat een aanzienlijke overstromingsgevoelige zone, aan 
het deelgebied ‘Dolaagweg’ is de vallei van de Dolaagloop aangegeven als mogelijk 
overstromingsgevoelig. Bij het verharden en optrekken van gebouwen dient er bijzondere 
aandacht te zijn voor overstromingsvrij bouwen en de waterhuishouding in het algemeen. 
Deelgebied 08 ‘Revalidatiecentrum Pellenberg’ is deels overstromingsgevoelig. Hier dient 
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aandacht te zijn voor maatregelen om een goede waterhouding te verzekeren en 
wateroverlast te vermijden. Het landbouwgebruik blijft hier echter behouden. 

Erosiegevoeligheid 

  
Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  

  
Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 – Staatsbaan  
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Deelgebieden 07 en 08 Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 8 Erosiegevoeligheid 

Een aantal deelgebieden zijn erg erosiegevoelig, deze zijn grotendeels beplant en dit zal zo blijven voor 
de eerste drie deelgebieden. Voor het deelgebied ‘Dolaagweg’ is het huidige bodemgebruik het telen 
van voedergewassen (Landbouwgebruikpercelen , 2016) en kan de woonontwikkeling een gunstige 
invloed hebben op mogelijke erosie.  

De deelgebieden 05, 06 en 07 behouden hun landbouwgebruik, erosie blijft hier een aandachtspunt 
maar valt onder reguliere erosiebestrijding in de landbouw en wordt niet verder uitgewerkt in het 
RUP. 

Grondwaterstromingsgevoeligheid  

De richtlijnen voor de watertoets houden rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 3 types 
van gebieden, volgens de aard van gevoeligheid voor grondwaterstroming.  

 Type 1: zeer gevoelig. Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd 
wordt met een diepte van meer dan 3 m of een horizontale lengte van meer dan 50 m dient 
advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

 Type 2: matig gevoelig. Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd 
wordt met een diepte van meer dan 5 m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient 
advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

 Type 3: weinig gevoelig. Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd 
wordt met een diepte van meer dan 10 m en een horizontale lengte van meer dan 50 m dient 
advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie. 
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Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  

  
Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 – Staatsbaan  
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Deelgebieden 07 en 08 Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 9 grondwaterstromingsgevoeligheid 

Deelgebied ‘Nachtegalenstraat’ is matig tot zeer gevoelig voor grondwaterstroming. Indien er lange 
ondergrondse constructies worden gerealiseerd, dient er bijkomend advies te worden aangevraagd 
aan de bevoegde instantie. Deelgebied 04 is matig gevoelig, de constructies die men kan verwachten 
bij een woonontwikkeling zijn niet van die aard dat er problemen kunnen optreden. De deelgebieden 
05, 07 en 08 zijn eveneens matig gevoelig, voor een landbouwgebruik is dit geen probleem. De overige 
deelgebieden zijn weinig gevoelig voor grondwaterstroming.  

Infiltratiegevoeligheid 

  
Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  
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Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 – Staatsbaan  

 

 

Deelgebieden 07 en 08 Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

 

Figuur 10 infiltratiegevoeligheid 

Het overgrote deel van de gebieden is infiltratiegevoelig. In deelgebied ‘Nachtegalenstraat’ is het 
westelijk deel niet infiltratiegevoelig, dit komt overeen met het deel dat zeer gevoelig is voor 
grondwaterstroming en mogelijk overstromingsgevoelig. Bij het verharden of bebouwen dient er 
bijzondere aandacht te gaan naar de waterhuishouding. Deelgebieden 07 en 08 zijn eveneens niet 
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infiltratiegevoelig, dit lijkt overeen te komen met de aanwezige waterloop, problemen zijn hier echter 
niet te verwachten.  

6.3.4 Signaalgebieden 

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden waar een tegenstrijdigheid kan bestaan tussen de 
geldende bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem. De signaalgebieden 
werden voor de eerste maal aangeduid in de bekkenbeheerplannen 2008-2013. Een van de 
opdrachten van de bekkenstructuren was deze signaalgebieden te evalueren naar effectief huidig 
bodemgebruik en eventuele aanpassingen met betrekking tot de bestemming ervan. 

Geen enkel van de deelgebieden is gelegen in een signaalgebied. 

6.3.5 Bespreking 

Zowel in deelgebied ‘Nachtegalenstraat’ als in het deelgebied ‘Dolaagweg’ is bijkomende aandacht 
voor de waterhuishouding noodzakelijk. Bij ‘Nachtegalenstraat’ is voornamelijk het westelijke deel 
problematisch, verharding en bebouwing dienen hier te worden beperkt en te worden 
gecompenseerd via buffering of infiltratie in het oostelijk deel. In hoofdzaak wordt hier een 
openruimte bestemming nagestreefd.  

Bij de ontwikkeling in het deelgebied ‘Dolaagweg’ dient er voldoende aandacht uit te gaan naar de 
aanwezige waterloop en onmiddellijke omgeving. Ruimte voor water is hier belangrijk.  

6.4 Biodiversiteit 

6.4.1 Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij 
natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportage, landschapszorg, e.d. Het is de enige 
beschikbare gebied dekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen 
aangewend als referentiekader. Ze vormt nuttige informatie betreffende de toestand en betekenis 
van het natuurlijk milieu. 

  
Deelgebied 01 – Nachtegalenstraat  Deelgebied 02 – Minnezangbos  
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Deelgebied 03 – Voetbal Pellenberg Deelgebied 04 – Dolaagweg 

  
Deelgebied 05 – Ronde Bos Deelgebied 06 – Staatsbaan  

 

 

Deelgebieden 07 en 08 Revalidatiecentrum 
Pellenberg 
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Figuur 11 Biologische waarderingskaart, versie 2016 (INBO) 

Het deelgebied ‘Minnezangbos’, is als ‘biologisch zeer waardevol’ geïnventariseerd en bestaat uit een 
zuur beukenbos. Gezien dit een groene bestemming krijgt en dus niet meer kan bebouwd worden, 
wordt het effect zeer positief beoordeeld.  

In deelgebied ‘Dolaagweg’ is een bebost perceel aangeduid als ‘complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen’. Bij een woonontwikkeling is het mogelijk dat dit deels zal 
worden gerooid tenzij het in het plan beschermd wordt. Dit is een negatief effect maar door de 
beperkte natuurwaarde wordt het niet als significant beoordeeld.  

Het deelgebied 5 – Staatsbaan wordt aangeduid als ‘complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen’. Als eenheid wordt aangegeven: “verruigd grasland met beperkte opslag van 
struiken en bomen”. Zoals eerder vermeld is de westelijke helft van het deelgebied beplant met 
druivelaars en bestaat het oostelijke deel nog uit grasland. Enkel in het noorden lijken er 2 bomen in 
het deelgebied aanwezig. De evaluatie van de bwk lijkt hier (deels) achterhaald. Bescherming van 
kleine landschapselementen kan in de stedenbouwkundige voorschriften worden opgenomen. Door 
de herbestemming naar landbouwgebied is er bijkomende bemesting en wordt ‘scheuren’ van het 
grasland mogelijk, dit kan een negatief effect hebben op de nog aanwezige natuurwaarden. Gezien de 
beperkte oppervlakte wordt dit niet als significant beschouwd.  

In het deelgebied 08 komt een bomenrij voor die aangeduid is als ‘biologisch waardevol’, een talud 
met gemengd loofhout. Deze doet tevens dienst als buffer naar de parking toe en wordt bij voorkeur 
behouden, dit kan worden opgenomen in de voorschriften.  

6.4.2 Versnippering en barrièrewerking 

Om te zetten woongebied 

Deze deelgebieden behouden hun open karakter, zo wordt versnippering en barrièrewerking net 
vermeden.  

Zone voor kernversterking 

De zone die geselecteerd werd voor kernversterking sluit enerzijds aan bij de kern en anderzijds bij 
open landbouwgebied. Er is geen sprake van versnippering of barrièrewerking.  

Compensatie inname Herbevestigd Agrarisch Gebied 

Het bestaande landbouwgebruik blijft hier behouden, er is geen bijkomende versnippering of 
barrièrewerking.  

6.4.3 VEN 

Zie ook H3.5. 

Het deelgebied ‘Dolaagweg’ ligt op 400m van een GEN (De Wingevallei). Gezien de afstand en gezien 
de kern van Lubbeek grotendeels tussen het plangebied en het VEN ligt waardoor het plangebied gen 
waardevolle migratieroute naar het VEN vormt, wordt geen vermijdbare en onherstelbare aan het 
GEN verwacht door uitvoering van het planvoornemen. 
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Het deelgebied ‘Revalidatiecentrum Pellenberg’ grenst aan het GEN gebied ‘Het Langenbos - Bruulbos 
– Weterbeek’. Om de impact te onderzoeken wordt een verscherpte natuurtoets opgemaakt. 

Verscherpte natuurtoets  

Wanneer VEN-gebieden een eventuele invloed van werkzaamheden kunnen hebben, dient een 
verscherpte natuurtoets opgesteld te worden. Volgende 4 essentiële vragen worden hieromtrent op 
projectniveau behandeld: 

• Zijn er veranderingen aan de natuurwaarden ? 

• Zijn de veranderingen voor de natuur nadelig ? 

• Zijn deze veranderingen vermijdbaar ? 

• Zijn deze veranderingen herstelbaar ? 

 

• Zijn er veranderingen aan de natuurwaarden ? 

Gezien de percelen binnen deelplangebied 7 en 8 momenteel reeds in landbouwgebruik zijn, wordt er 
door uitvoering van het planvoornemen geen wijziging aan de natuurwaarden van het aangrenzende 
VEN-gebied verwacht. In de planologische referentiesituatie zouden de percelen geen 
landbouwgebruik kennen. Door uitvoering van het planvoornemen kan bijkomende bemesting binnen 
het plangebied verwacht worden. Gezien de deelplangebieden 7 en 8 afhellen naar een grenzen aan 
VEN-gebied, valt instroom van geëutrofieerd oppervlaktewater niet uit te sluiten. Echter, er wordt 
verondersteld dat de wettelijke bemestingsnorm niet overschreden wordt en alle wettelijke 
bepalingen gevolgd worden (vb. inzake inwerken van de mest) waardoor geen significante wijziging 
aan de natuurwaarden binnen het VEN-gebied verwacht worden. 

• Zijn de veranderingen voor de natuur nadelig ? 

Niet van toepassing, gezien er geen relevante wijzigingen worden verwacht.   

• Zijn deze veranderingen vermijdbaar ? 

Niet van toepassing. 

• Zijn deze veranderingen herstelbaar ? 

Niet van toepassing. 

 

→ Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat er door uitvoering van het planvoornemen geen 
vermijdbare en onherstelbare schade zal optreden ten aanzien van het VEN-gebied. 

 

6.4.4 Natura 2000 

In uitvoering van de Europese richtlijn 79/409/EEG (vogelrichtlijn) en 92/43/EEG (habitatrichtlijn) 
werden een aantal bijzondere beschermingszones afgebakend ter bescherming van het vogelbestand 
en de instandhouding van habitat en wilde fauna en flora. Binnen deze gebieden wordt er een specifiek 
beleid gevoerd en worden er ruimtelijke beperkingen opgelegd ten aanzien van nieuwe 
ontwikkelingen. De afbakening van de habitatrichtlijngebieden werd gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 17/08/2002 en werd verder aangevuld met latere besluiten. De goedkeuring van de 
vogelrichtlijngebieden werd op 17/10/1988 gepubliceerd in het staatsblad en werd aangevuld met 
latere besluiten. 
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Figuur 12 Habitatrichtlijngebieden 

Een aantal van de deelgebieden ligt in de ruime omgeving van het habitatrichtlijngebied “Valleien van 
de Winge en de Motte met valleihellingen”. Er is met uitzondering van deelgebied 7 en 8 ruime 
bebouwde omgeving tussen het deelgebied in kwestie en het habitatrichtlijngebied gelegen, waardoor 
besloten kan worden dat er geen betekenisvolle negatieve effecten te verwachten zijn op de 
aangemelde en tot doel gestelde habitats en soorten.  

Deelgebieden 07 en 08 – Revalidatiecentrum Pellenberg zijn nabij het habitatrichtlijngebied (op 80m) 
gelegen. De impact wordt onderzocht in onderstaande voortoets passende beoordeling. 

Voortoets passende beoordeling  

Voor de plannen en programma’s waarvoor onderzocht dient te worden of er, gelet op de mogelijke 
betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van speciale beschermingszones, een passende 
beoordeling vereist is, dient dit onderzoek te gebeuren voor de habitats en soorten waarvoor de 
speciale beschermingszones zijn afgebakend en de soorten van bijlage III van het decreet 
natuurbehoud die in het gebied voorkomen. 

Het onderzoek om te bepalen of er gelet op de mogelijk betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van speciale beschermingszones een passende beoordeling vereist is, loopt volgens 
onderstaand schema en omvat in principe vijf hoofdvragen: 

1. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en 
habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit? 

2. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het evenwicht tussen, de 
verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel? 

3. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de vitale factoren hoe het SBZ 
functioneert als ecosysteem? 

4. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de abiotische relaties die de 
structuur en de functie van de SBZ bepalen? 

5. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat 
van instandhouding voor de betreffende SBZ? 

De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en ‘staat van instandhouding 
van een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het Decreet Natuurbehoud: 
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Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van 
habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van 
instandhouding.  De staat van instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd 
wanneer: 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat 
binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen; 

- de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn bestaan en in 
de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 

- de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische soorten gunstig 
is. 

- De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

- uit populatie dynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een 
levensvatbare component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven; 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden; 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de 
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 

Staat van instandhouding van een habitat: de som van de invloeden die op de betrokken habitat 
en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering 
kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die 
habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken 
typische soorten in het Vlaamse Gewest. 

 

Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de 
betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 
verspreiding en de grootte van de populaties van die soort in het Vlaamse Gewest. 

 

Deze vragen zullen in onderstaande paragrafen behandeld worden.  

 

Methodologie 

Allereerst is onderzocht welke habitats en soorten binnen de mogelijke invloedssfeer van de geplande 
ontwikkeling verblijven. Vervolgens is op basis van bestaande kennis met betrekking tot verstoring 
onderzocht welke soorten en habitats mogelijk negatief worden beïnvloed en in welke mate. Deze 
mogelijke effecten worden daarnaast op basis van een set criteria (zie eerder) getoetst op significantie.  

Voor de beoordeling van het effect van de handeling op de natuurwaarden moeten alle mogelijke 
(directe en indirecte) effecten in kaart worden gebracht. De effecten kunnen van verschillende aard 
zijn: oppervlakte-inname, wijzigingen van de abiotische toestand (bodem, (grond)water, chemische 
parameters,…), verstoring (geluid, visueel), barrièrewerking,… .  

Verder dient het planvoornemen getoetst te worden ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen op 
lange termijn, met name ten aanzien van de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen. 
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Omschrijving Habitatrichtlijngebied 

Op 24 april 2014 keurde de Vlaamse Regering 34 besluiten goed, waaronder het Besluit tot aanwijzing 
van de speciale beschermingszone BE2400012 en tot definitieve vaststelling van de bijhorende IHD’s 
en prioriteiten. Art. 3 van dit besluit vermeldt de habitats van bijlage I van het Natuurdecreet en de 
soorten van bijlage II waarvoor het gebied wordt aangewezen. Deze worden hieronder weergegeven.  

Het gebied wordt als SBZ aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het 
Natuurdecreet: 

2330 4010 6410 7140 9120 

3140 4030 6430 7220 9160 

3150 6230 6510 7230 91E0 

 

Binnen de twee deelplangebieden komen geen aangemelde habitats voor. In de nabije omgeving van 
de deelplangebieden komen binnen het SBZ-H volgende habitattypes voor: 9160 en 91E0. 

 

Figuur 6-13: ligging van de habitatwaardige percelen in de buurt van het plangebied 

Het gebied wordt als SBZ aangewezen voor de volgende soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

 drijvende waterweegbree 

 kamsalamander 

 bittervoorn 

 ingekorven vleermuis 

 Spaanse vlag  

 Zeggekorfslak 
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Het voorkomen van deze soorten binnen deelplangebieden 7 en 8 wordt niet verwacht vanwege het 
ontbreken van een geschikt leefgebied. Het valt echter niet uit te sluiten dat de (ruime) omgeving van 
deelplangebieden 7 en 8 potentieel) gebruikt wordt door kamsalamander en ingekorven vleermuis. 

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Algemene Natura 2000-doelstellingen 

Reeds een aantal studies werden uitgevoerd en beleidsdocumenten werden opgesteld waarin staat 
aangegeven wat de doelstellingen zijn en wat in de verschillende Natura 2000-gebieden de gunstige 
staat van instandhouding van habitats en soorten is (bv. Van Vessem & Kuijken (1985)). Onder andere 
op basis van deze studie werden de te beschermen habitats en soorten aangemeld bij Europa. De 
doelstellingen zijn overwegend geformuleerd in termen van behoud leefgebied in functie van behoud 
van de populatie. 

Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de SBZ’s met de code BE2400012 

Volgens het Management Plan 1.0 (MP 1.0)  worden voor dit SBZ-H voor onderstaande habitats en 
soorten instandhoudingsdoelstelling (IHD’s) bepaald. Voor meer concrete info wordt verwezen naar 
het MP1.0. 

Ten zuiden van de deelplangebieden worden binnen het SBZ-H zoekzones afgebakend voor volgende 
habitattypes: 6230, 6410, 6430, 6510, 7140, 7230, 9160, 9120_9190 en 91E0. 

 

Figuur 6-14: ligging van de afgebakende zoekzones in de omgeving van het plangebied 
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Volgende prioriteiten worden bepaald voor het volledige SBZ-H:  
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Voor het deelgebied het meest nabij de twee deelplangebieden worden volgende doelstellingen 
vooropgesteld: P1, P3, P6 en P9. 

Effectenbespreking 

Om op de vragen die in het begin van dit hoofdstuk gesteld worden te antwoorden, zal er een analyse 
gebeuren van de relevante effectgroepen per vraag. In onderstaande tabel kan men een overzicht 
vinden van deze effectgroepen en voorbeelden van mogelijke verstoringsfactoren (in zijn 
algemeenheid, niet specifiek gericht op dit planvoornemen).  

Tabel 6-1: Mogelijke effectgroepen 

Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 

1. Oppervlaktegebonden effecten 

1a. Fysisch ruimtebeslag (oppervlaktegebonden 
wijzigingen) 

 wijziging van de oppervlakte van een habitat 

 wijziging van het voorkomen van de soort of 
verlies aan leefgebied van een soort 

· Infrastructuurwerken (alle bouwwerken) 

· Uitbreiding industriegebieden,… 

  Herverkaveling (landbouw) 

1b. Verandering in de kwaliteit van een habitat 
door fysische processen 

 verstoring/vernietiging van habitat ten 
gevolge van mechanische effecten, vergraving, 
bodemverstoring,… 

 wijziging substraten (door aanbrengen 
nieuwe substraten) 

 wijziging van dynamiek (verstuiving, 
zandafzetting, erosie) 

 wijziging leefgebied van de soorten ten 
gevolge van de fysische processen 

· Aanleg van pijpleidingen en/of collectoren 

  Zandsuppletie 

· Ontgrondingen 

  Storten/deponies 

· Berijding met zware machines (in werfstroken) 

1c. Verandering in de kwaliteit van een habitat 
of het leefgebied van een soort door wijziging in 
het landgebruik, het beheer of de functie 

· multifunctionele invulling van een gebied (vb. 
ontwikkeling van recreatie) 

  Wijzigingen door intensivering maatschappelijk 
gebruik 

  terreinen die een functiewijziging ondergaan 
zoals een bufferfunctie binnen bv. industriegebied 
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Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 

· bestendiging niet aangepast landgebruik binnen 
SBZ 

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties 

2a. Verdroging/vernatting via 
grondwaterrelaties, inclusief wijziging 
kwelgebieden en impact op grondwaterkwaliteit 
door wijziging hoeveelheden 
grondwater/oppervlaktewater 

2b. verandering van het leefgebied van de soort 
ten gevolge van wijziging leefgebied door 
verdroging/vernatting 

· Ten gevolge van ontgrondingen 

· Bemalingen bij infrastructuurwerken 

· Ten gevolge van verminderde infiltratie door 
bijkomende verharding 

  Verdieping van grachten, waterlopen,… 

  Wijziging stuwbeheer 

  Ten gevolge van onrechtstreekse effecten op het 
lokale grondwaterregime 

3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties 

3a. Verandering in oppervlaktewaterpeilen 

· Inrichting van overstromingsgebieden 

  Herprofilering van waterlopen, 
vaargeulverdieping 

  Debietswijzigingen ten gevolge van exploitaties 
bedrijventerreinen, … 

3b. Verandering in overstromingsfrequentie, 
dynamiek, stroomsnelheden 

· Inrichting overstromingsgebieden 

  Ontgrondingen in riviergebieden, verdieping van 
vaargeulen, baggeren, vaargeulonderhoud 

  Industriële lozingen 

· Lozingen van waterzuivering 

  Ingrepen in havens (dammen, uitbreidingen,…) of 
kustverdedigingen 

3c. Verandering van de structuur van 
waterlopen, wijzigingen in morfologische 
processen van erosie en sedimentatie,… 

· Ontgrondingen 

  Inrichting van overstromingsgebieden, 
dijkverplaatsingen, (impact op sedimentatie, 
energiehuishouding van rivierecosysteem) 

3d. verandering leefgebied van een soort 
tengevolge van de processen in 3a-3c 

 

4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen 

4a. verandering in de barrièrewerking 
(infrastructuur op wegen, waterlopen, toename 
bebouwde oppervlakte, …) 

· Door infrastructuurwerken 

· Door wijziging landgebruik 

4b. versnippering (uitéénvallen van een 
leefgebied in kleinere gescheiden leefgebieden) 

· Door infrastructuurwerken 

· Door wijziging landgebruik 

5. Verstoring 

5a. Verstoring van soorten (door geluid, licht, 
trillingen, geur) – kwaliteitsverlies 

· Geluid van wegen 

· Werffasen 
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Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 

· Industriële activiteiten/overslag 

· Snelheid van vaartuigen, machines 

5b. Verandering in de mortaliteit 
(luchtwervelingen, verkeersslachtoffers, 
slachtoffers van waterturbines,….) 

· Aanpassing van sluizen 

  Verkeersslachtoffers door toename van 
verkeersintensiteiten 

6. Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen 

6a. toevoer van voedingsstoffen/toxische 
stoffen via luchtrelaties, stof en depositie 
(atmosferische depositie) 

· Industriële emissies 

· Emissies vanuit gebruik infrastructuur 

7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysicochemische wijzigingen in waterrelaties 

7a. toevoer van nutriënten etc. via emissies in 
oppervlaktewater/grondwater 

 

· Door run-off (wegen, bufferbekken, verharde 
oppervlakten) 

  Door overstromingen tgv kwaliteit 
oppervlaktewater 

  Door overstroming impact op kwelzones 

· Exploitatie bedrijventerreinen 

7b. toevoer van toxische stoffen (zware metalen, 
….) 

  Problematiek zware metalen 

· Afzetting van vervuild slib 

7c. ecotoxicologische effectensoorten  

 

· Calamiteiten van industriële lozingen of bij 
niet/slechte werking van 
waterzuiveringsinfrastructuur 

· Gevolgen van industriële lozingen (chloriden, 
zware metalen…) 

  Opwoelen onderwaterbodem 

 

1. Oppervlaktegebondenheid 

De twee deelplangebieden overlappen niet met het voorkomende SBZ. Er is bijgevolg geen 
rechtstreekse fysieke ruimte-inname van percelen binnen het SBZ.  

Er wordt geen significante verandering in de kwaliteit van een (bestaand) habitat door fysische 
processen verwacht ter hoogte van het SBZ. Ten opzichte van de bestaande toestand zijn geen 
relevante wijzigingen te verwachten, gezien de toekomstige bestemming overeenkomt met het huidig 
landgebruik.  

Binnen het SBZ-H worden ten zuiden van de deelplangebieden zoekzones aangeduid voor het 
realiseren van habitats. Uitvoering van het planvoornemen legt geen hypotheek op de ontwikkeling 
van deze habitats door fysische processen in de voorziene zoekzones voor deze habitats in de nabijheid 
van het plangebied. 

Algemeen kan besloten worden dat er geen betekenisvol negatieve effecten verwacht worden op de 
voorkomende en geplande habitattypes binnen het Natura 2000-gebied. Ook voor de aangemelde 
soorten betekent uitvoering van het planvoornemen geen verminderd leefgebied binnen of buiten het 
SBZ ten aanzien van de bestaande situatie. 
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2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties 

Gezien de geplande ontwikkelingen niet gepaard gaan met grootschalige bemalingen of ondergrondse 
constructies, worden geen significante effecten op het grondwater verwacht en bijgevolg ook niet in 
het SBZ.  

Uitvoering van het planvoornemen legt evenmin een hypotheek op de ontwikkeling van 
vooropgestelde habitats binnen het SBZ door een wijziging in grondwaterrelaties in de voorziene 
zoekzones in de nabijheid van het plangebied.  

Er zullen evenmin leefgebieden voor de aangemelde soorten verdwijnen binnen het SBZ door een 
wijziging in grondwaterstand. 

3. Verandering in de kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties 

Gezien er geen waterlopen doorheen het plangebied stromen, is er geen rechtstreekse afstroming 
naar een waterloop vanuit het plangebied. Door uitvoering van het planvoornemen zal geen 
bijkomende verharding / bebouwing gerealiseerd worden ter hoogte van deelgebied 7 en 8. De 
geplande herbestemming zal dan ook geen effecten teweeg brengen op de structuurkwaliteit en de 
overstromingsfrequentie van de nabijgelegen waterlopen tot in het stroomafwaarts gelegen Natura 
2000-gebied.  

Er kan besloten worden dat er geen verandering in de kwaliteit van een (bestaand of toekomstig 
gepland) habitat of leefgebied van een aangemelde soort binnen het SBZ-H verwacht wordt omwille 
van een wijziging in oppervlaktewaterrelaties.  

4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen 

Op macroschaal bekeken zou het plangebied kunnen gelegen zijn ter hoogte van een migratiecorridor 
tussen twee delen van het SBZ-H. In praktijk betreft het landbouwpercelen welke herbestemd worden 
naar landbouw, waardoor geen significante effecten verwacht worden op deze (potentiële) 
migratiecorridor. Echter, planologisch is deelgebied 7  bestemd als parkgebied. Indien deze zone ook 
effectief zou ingevuld zijn volgens deze bestemming, zou deze zone een waardevollere 
migratiecorridor kunnen zijn dan momenteel het geval is. De geplande bestemmingswijziging wordt 
bijgevolg negatief, maar niet betekenisvol negatief beoordeeld ten aanzien van de planologische 
referentiesituatie, gezien landbouw geen harde bestemming is en er door de herbestemming nog 
steeds (potentieel) migratie mogelijk blijft. Het noordelijk deel van deelgebied 8 is momenteel 
bestemd als gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, het zuidelijk deel als parkgebied. Ten 
opzichte van de planologische referentiesituatie betekent uitvoering van het planvoornemen bijgevolg 
een (potentiële) verbetering, gezien de harde bestemming in het noorden vervangen wordt door een 
bestemming zonder verharding, waardoor migratie bevorderd wordt. 

Uitvoering van het planvoornemen zorgt niet voor een versnippering van bestaande of toekomstige 
habitats binnen het SBZ. Er wordt evenmin een hypotheek gelegd op het leefgebied van een 
aangemelde soort binnen het SBZ omwille van een mogelijke versnippering van hun (huidig of 
toekomstig) leefgebied.  

5. Verstoring 

Door uitvoering van het planvoornemen zullen er ten aanzien van de bestaande situatie in deelgebied 
7 en 8 geen relevante wijzigingen plaatsvinden, waardoor er geen betekenisvolle effecten inzake 
verstoring verwacht worden. Ook ten aanzien van de planologische referentiesituatie zullen 
nauwelijks wijzigingen optreden wat betreft verstoring. Afhankelijk van de specifieke invulling volgens 
de bestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, kunnen zelfs positieve effecten 
verwacht worden voor deelgebied 8. 

Er worden door uitvoering van het planvoornemen geen betekenisvol negatieve effecten binnen het 
SBZ-H verwacht. 
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6. Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen 

Door uitvoering van het planvoornemen worden in de toekomst geen industriële emissies verwacht. 
De uitvoering van het planvoornemen maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk met een 
significante toename van de mobiliteit. Hierdoor worden ook geen significante bijkomende 
stikstofdeposities verwacht. Bijgevolg kan er ook besloten worden dat er geen wijziging in kwaliteit 
van bestaande habitats binnen het SBZ-H verwacht wordt door uitvoering van het planvoornemen. De 
uitvoering van het planvoornemen hypothekeert evenmin de realisatie van de tot doel gestelde 
habitats. 

7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysicochemische wijzigingen in waterrelaties  

De voorziene activiteiten binnen het plangebied zijn niet van die aard dat er een significante vervuiling 
van het oppervlaktewater verwacht wordt. Ten aanzien van de bestaande situatie worden geen 
relevante wijzigingen verwacht gezien de percelen reeds een landbouwgebruik kennen.  

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie, waarin de deelplangebieden 7 en 8 niet in 
landbouwgebruik zouden zijn, zal er bijkomende bemesting zijn binnen de deelplangebieden. Gezien 
de deelplangebieden afhellen naar het SBZ-H valt afstroming van geëutrofieerd oppervlaktewater naar 
het SBZ-H niet uit te sluiten. Binnen het SBZ-H zijn habitats aanwezig of tot doel gesteld welke gevoelig 
zijn voor eutrofiëring. Echter, landbouwers dienen zich te houden aan de wettelijke 
bemestingsnormen, indien deze gevolgd worden, wordt verondersteld dat er geen betekenisvol 
negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van de voorkomende en tot doel gestelde habitats en 
soorten van het nabij gelegen SBZ-H. 

Een toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem en in het oppervlaktewater dewelke 
een ontregeling van de ecologische processen binnen het Natura 2000-gebied tot gevolg hebben, 
wordt bijgevolg niet verwacht.  

 

Conclusies voortoets Passende Beoordeling 

Er worden geen milderende maatregelen (niveau RUP) nodig geacht om een mogelijke impact op de 
Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied te voorkomen. 

Op basis van bovenstaande gegevens is het alvast mogelijk een antwoord te geven op de 
vooropgestelde vragen. 

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op de (huidig voorkomende en 
toekomstig geplande) habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) wat betreft de 
oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit van deze habitats.  

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op het evenwicht tussen, de 
verspreiding en de densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel. 

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op de vitale factoren hoe de SBZ’s 
functioneren als ecosysteem.  

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle invloed op de abiotische relaties die de 
structuur en de functie van de SBZ’s bepalen. 

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op het bereiken van de vooropgestelde 
IHD’s en een gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ’s. 

Dit betekent dat er niet of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EU-natuurwaarden die zich 
momenteel ter hoogte van het plangebied manifesteren, en er ons inziens bijgevolg geen passende 
beoordeling noodzakelijk is. Een PB zal geen bijkomende elementen aan het licht brengen die tot een 
andere besluitvorming kunnen leiden.  

 



 

 

2286763029_SN.docx – RUP “Kernversterking” september ’20 

Startnota 75 

6.4.5 Natuurreservaten 

 
Figuur 15 Deelgebieden 07 en 08 - Revalidatiecentrum Pellenberg - Erkende natuurreservaten 

Het deelgebied grenst aan het natuurreservaat. Gezien het zijn huidige gebruik behoudt en er in het 
RUP aandacht gaat naar kleine landschapselementen, lijkt de impact neutraal. 

6.4.6 Doorvertaling naar RUP 

De mogelijkheid om het bos uit het deelgebied ‘Dolaagweg’ te integreren in de woonontwikkeling 
dient te worden onderzocht. Gezien de hoge natuurwaarden in het deelgebied ‘Minnezangbos’ dienen 
de mogelijke constructies en dynamiek te worden beperkt. De natuurwaarden dienen maximaal te 
worden beschermd. In de landbouwgebieden dient er aandacht te zijn voor kleine 
landschapselementen, de bestaande dienen minstens te worden behouden.  

6.5 Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

6.5.1 Beschermingen (landschap, dorpsgezicht, stadsgezicht en monumenten) / 

Bouwkundig erfgoed:  

Hier wordt al het definitief juridisch beschermd erfgoed opgenomen. Het gaat om beschermde 
monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten, archeologische zones en Unesco 
werelderfgoed. 
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Figuur 16 Beschermingen 

Het deelgebied 01 - ‘Nachtegalenstraat’ is volledig in het beschermde dorpsgezicht “Kasteelhoeve en 
Kasteel de Beaufort met onmiddellijke omgeving” gelegen (KB 21-06-1979). De toekomstige inrichting 
van het gebied met een parkachtig karakter zoals de hoger beschreven visie, heeft een hogere 
toegevoegde waarde dan de bestaande hoogdynamische recreatie onder de vorm van voetbal. Het 
effect wordt positief beoordeeld. 

Het domein is tevens beschermd als monument: “Kasteeldomein de Beaufort” (dd 8-10-2010). 

In de nabijheid ligt het beschermde monument “Hof van Raalbeek en pastorie” (dd 06-11-2014).  

Landschap en erfgoed is een belangrijke aandachtspunt bij deelgebied 01, dit dient zijn doorvertaling 
te vinden in de verdere uitwerking RUP.  

6.5.2 Archeologie 

Beschermde archeologische sites 

Het beschermen van archeologische sites heeft als doel om belangrijke archeologische sites in 
Vlaanderen aan te duiden en te behouden voor toekomstige generaties. Deze sites zijn onvervangbare 
bronnen, die van onschatbare waarde zijn voor onze kennis over het menselijk verleden. 

Er zijn geen beschermde archeologische sites in de omgeving  

inventaris van de archeologische zones. 

In de inventaris van archeologische zones worden zones opgenomen waarvan we op basis van 
waarnemingen en wetenschappelijke argumenten kunnen aannemen dat ze hoogstwaarschijnlijk 
archeologische waarde hebben. De inventaris is dus gebaseerd op huidige kennis en inzichten. De 
archeologische zones vertegenwoordigen slechts een gekend deel van het archeologisch 
bodemarchief. Ze geven zeker geen volledig overzicht van ‘hét archeologisch erfgoed’ in Vlaanderen. 

Geen van de deelgebieden bevindt zich in een archeologische zone 

Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt 

De gebieden worden afgebakend op basis van waarnemingen of feiten waaruit kan besloten worden 
dat er voor dat gebied geen archeologie te verwachten valt. 

De kaart wordt vanaf 1 januari 2017 via een versnelde vaststellingsprocedure tweemaandelijks 
vastgesteld door het agentschap. 
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Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt, komen niet voor in de deelgebieden.  

Centraal archeologische inventaris 

 
Figuur 17 Centraal archeologische inventaris 

Nabij deelgebied 01 Nachtegalenstraat zijn enkele vindplaatsen gekarteerd (ID 4945, 163897). Er valt 
dan ook te verwachten dat er nog meer archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig is. De 
aanwezigheid van dergelijk erfgoed kan niet met zekerheid vastgesteld of ingeschat worden, in 
principe dient hier steeds een vooronderzoek (boringen of proefsleuven) uitsluitsel over te geven. 

Sinds 01/06/2016 is het onderdeel archeologie van het onroerend erfgoeddecreet van kracht. 
Sindsdien is het mogelijk dat bij een verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning verplicht een 
bekrachtigde archeologienota moet worden toegevoegd. De vrijstelling van een archeologisch 
vooronderzoek bij aanvraag van de vergunning is afhankelijk van een aantal criteria en drempels en 
dient op projectniveau onderzocht te worden.  

Gezien er voldoende juridische maatregelen zijn ten aanzien van archeologie worden er geen 
aanzienlijke effecten verwacht.  

6.6 Mens 

6.6.1 Sociaalorganisatorische aspecten 

Deelgebied 1 – ‘Nachtegalenstraat’. De herbestemming maakt een verdichting van de kern hier niet 
meer mogelijk, gezien het open gebied wordt ingezet ten behoeve van gemeenschapsvoorzieningen 
en de percelen in eigendom zijn van de gemeente vormt het verlies aan woongebied geen negatief 
effect. De huidige invulling met voetbalterreinen zal in de toekomst plaats maken voor een parkachtige 
inrichting met verschillende voorzieningen ten behoeve van de onmiddellijk aansluitende kern. Dit 
wordt positief beoordeeld, zowel visueel als naar gebruik.  

Deelgebied 2 – ‘Minnezangbos’. Het bestaande gebruik als buurtgroen wordt behouden. Er kunnen 
dan geen woningen meer worden ontwikkeld, maar gezien het perceel reeds in eigendom van de 
gemeente is, wordt er niemand benadeeld. Het behoud en verdere inrichting als speelbos is een 
meerwaarde voor de omwonenden. Gezien de aanwezige natuurwaarden wordt de 
(spel)infrastructuur beperkt.  

Deelgebied 3 – ‘Voetbal Pellenberg’. Het bestaande gebruik wordt behouden. Recreatiemogelijkheden 
nabij de kern wordt als positief beoordeeld, een dergelijke voetbalvereniging is vaak sociaal verweven 
met de kern. De mogelijkheid tot verdichten van de kern gaat hier verloren, gezien de percelen in 
gemeentelijke eigendom zijn en worden ingezet als voorziening voor de kern is er geen negatief effect.  

Deelgebied 4 – ‘Dolaagweg’. De kern wordt verder versterkt met een woonontwikkeling, voor de 
nieuwe bewoners zijn er tal van voorzieningen op wandelafstand. De ruimtelijke ordening van het 
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gebied dat wordt opgelegd in het RUP, wordt positief beoordeeld. De inname van agrarisch gebied – 
in het bijzonder herbevestigd agrarisch gebied – wordt negatief beoordeeld. Volgens de 
Landbouwgebruikspercelen versie 2016 (ALV), wordt er een kleine 2,4 ha aan voedergewassen 
ingenomen. Gezien de compensatie binnen het RUP is het effect niet aanzienlijk.  

Deelgebieden 5, 6, 7 – compensatie HAG. Het gaat telkens over een actief landbouwgebruik 
(Landbouwgebruikspercelen 2018) dat en landbouwbestemming krijgt, in principe verandert er op het 
terrein niets. Door de herbestemming naar landbouw kan er sterker bemest worden, dit heeft een 
positief gevolg voor de landbouw. De (theoretische) mogelijkheid tot het voorzien van meer groen 
gaat verloren, gezien dit een eerder onwaarschijnlijke optie is wordt het effect niet als negatief 
beoordeeld.  

Deelgebied 8 – compensatie HAG. Dit heeft een bestemming ‘gemeenschapsvoorzieningen’ 
aansluitend bij het revalidatiecentrum Pellenberg. In principe verliest het revalidatiecentrum 
mogelijkheden om hier uit te breiden. Gezien er binnen het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
ruimschoots mogelijkheden zijn tot uitbreiding is het effect beperkt: 

 
Figuur 18 Deelgebied 08 – zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

6.6.2 Mobiliteit 

De mobiliteit van de deelgebieden 1 tot 4 wordt hier onderzocht. Voor de deelgebieden ‘compensatie 
HAG’ wordt dit niet relevant geacht.  

Gemeentelijk mobiliteitsplan 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd goedgekeurd op 14 november 2000, vervolgens werd er een 
procedure tot ‘verbreden en verdiepen’ van het oorspronkelijke plan afgerond in juli 2012.  

Deelgebied ‘Nachtegalenstraat’ 

De Nachtegalenstraat is een lokale weg type II (lokale ontsluitingsweg), de Kerkdreef is een lokale weg 
type III (lokale erftoegangsweg). Het gebied is goed ontsloten op lokaal niveau, bovendien ligt het op 
wandelafstand van de kern waarvoor het bedoeld is.  

Het mobiliteitsplan voorziet de herinrichting van de Nachtegalenstraat ter hoogte van het deelgebied 
om onder meer een aantal knelpunten voor de trage weggebruiker op te lossen. Het mobiliteitsplan 
beschouwt het deelgebied als onderdeel van de kern.  

Deelgebied ‘Minnezangbos’ 

Minnezang is een lokale weg type III (lokale erftoegangsweg).  



 

 

2286763029_SN.docx – RUP “Kernversterking” september ’20 

Startnota 79 

Het is mogelijk dat bij een verdere inrichting als speelbos, er autoverkeer van buiten de wijk wordt 
aangetrokken. Dit kan hinder veroorzaken in de omliggende wegen die louter als erfontsluiting zijn 
ingericht.  

Deelgebied ‘Voetbal Pellenberg’ 

De Lostraat is een lokale weg type II (lokale ontsluitingsweg). Het deelgebied is goed ontsloten hetgeen 
vooral relevant is indien er wedstrijden worden gespeeld omwille van het aantrekken van verkeer 
buiten de kern.  

Deelgebied ‘Dolaagweg’ 

De Gellenberg is een lokale weg type I (lokale verbindingsweg), de Bollenberg is een lokale weg type 
II (lokale ontsluitingsweg). Het is de bedoeling dat het te ontwikkelen gebied zuidelijk ontsluit via de 
Bollenberg en dat de Dolaagweg in het noorden als een trage wegen verbinding aansluit op de 
voorzieningencluster aan de overzijde van Gellenberg. Vanaf dat punt voorziet het mobiliteitsplan 
tevens vertraagd verkeer richting centrum (zone 30). De Dolaagweg is deels opgenomen in wat het 
mobiliteitsplan voorziet als ‘verblijfsgebied’. Het gebied is dus goed ontsloten voor zowel het 
autoverkeer als het trage verkeer.  

Provinciaal fietsrouteplan 

Om het fietsgebruik te stimuleren en te zorgen voor veilige fietsroutes is een provinciaal 
fietsroutenetwerk opgesteld. Dit netwerk bestaat uit de regionale hoofdfietsroutes voor utilitair 
verkeer (woonwerk/school verkeer) tussen centra van gemeenten, stations en tussen kernen en de 
centra van gemeenten. Volgende types worden onderscheiden: 

 hoofdroutes zijn gemeentegrensoverschrijdend. Comfort (brede fietspaden, liefst in asfalt of 
beton) en veiligheid (zo weinig mogelijk kruispunten) zijn zeer belangrijk. Vaak liggen ze langs 
spoorlijnen en kanalen en dus afgescheiden van het autoverkeer.  

 functionele routes: verbinden woonkernen en belangrijke functies. Ze zijn de kortste 
verbinding en lopen daardoor dikwijls langs drukke wegen (historische steenwegen die van 
centrum tot centrum lopen).  

 alternatieve fietsroutes: zijn complementair aan de functionele routes, zodat de fietser kan 
kiezen tussen de kortste (functionele) of de veiligste en aangenaamste (alternatieve) route. 
De alternatieve routes zijn in de praktijk dikwijls schoolroutes. 
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Figuur 19: Provinciaal fietsrouteplan  

De deelgebieden 1 tot en met 4 zijn vlot bereikbaar met de fiets. 

Openbaar vervoer 

 
Figuur 20 Aanduiding plangebied binnen het busnetwerk (De Lijn) 

Alle deelgebieden zijn vlot bereikbaar met de bus. 

Verkeersgeneratie 

Bij de woonontwikkeling in deelgebied 04 Dolaagweg, zal bijkomend verkeer worden gegenereerd, dit 
heeft een negatieve impact op de verkeersdruk in de kern en de omgeving ervan.  

De ontwikkeling is echter op wandelafstand van het centrum en de voorzieningencluster aan het 
gemeentehuis gelegen. Bovendien is er een regelmatig bediende bushalte op wandelafstand. Een 
zekere spreiding van vervoerswijzen is dan te verwachten.  
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Op dit moment is er nog geen gedetailleerd programma gekend, wel kan een inschatting worden 
gemaakt van de verkeersgeneratie op basis van de vooropgestelde dichtheden, zie ook H 5.2. 

Onderstaande grafiek werd opgemaakt op basis van OVG 4.1: 

 

De Bollenberg is een lokale ontsluitingsweg (type II) en heeft daardoor een geschatte capaciteit van 
1000 voertuigbewegingen per etmaal. Het bijkomende effect (30 wagens op het grootste piekmoment 
bij een maximumscenario) wordt als niet significant beoordeeld. 

De verkeersgeneratie zal meer gedetailleerd worden besproken als er consensus is over het concrete 
programma en het mobiliteitsprofiel en het bereikbaarheidsprofiel meer in detail zullen worden 
uitgewerkt.  

6.6.3 Hinder en gezondheid 

De activiteiten die in het RUP mogelijk worden gemaakt – aanleg van een park met voorzieningen, 
bestendiging van recreatie, een beperkte woonontwikkeling en bestendiging landbouw – geven geen 
directe aanleiding tot problemen met gezondheid of veiligheid.  

Er wordt hinder veroorzaakt door bijkomende verkeersgeneratie, deze wordt niet significant geacht. 
De voetbal die bestendigd wordt in de kern van Pellenberg kan mogelijk hinder veroorzaken voor de 
omwonenden, dit is echter de bestaande toestand.  

Er worden via het RUP geen activiteiten mogelijk gemaakt die significante luchtverontreiniging kunnen 
veroorzaken. De verkeersgeneratie is niet van dien aard dat er een overschrijding zou zijn van de 
geldende normen (NOX, fijn stof, SO2,…). 

6.6.4 RVR-toets 

Op 9-10-2017 werd een online RVR-toets uitgevoerd met referentie RVR-AV-1082. De conclusie hield 
in dat er geen RVR dient te worden uitgevoerd. Deze RVR-toets wordt tevens in bijlage opgenomen. 

6.7 Conclusie van het onderzoek naar milieu-effecten 

6.7.1 Leemten in de kennis 

Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet kan worden 
beoordeeld. 
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6.7.2 Grensoverschrijdende effecten 

Gelet op de ligging van het plangebied (>5km ten aanzien van land/gewestgrens) en de beperkingen 
opgelegd door de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende bestemmingszones, wordt 
geconcludeerd dat er geen gewest- of landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen n.a.v. het 
RUP.  

6.7.3 Conclusie 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan worden besloten dat voor het RUP geen 
aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  
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7 Inname herbevestigde agrarische gebieden 

In het voorliggende RUP is deelgebied 04 – Dolaagweg gelegen in herbevestigd agrarisch gebied en 
wordt herbestemd naar een woonbestemming. 

 
Figuur 21 Deelgebied 04 – HAG 

7.1 Beleidskader 

Volgens de Omzendbrief RO/2010/01 dienen gemeentelijke planningsinitiatieven die een 
planologische wijziging van HAG inhouden, voldoende terughoudend beoordeeld te worden. Als 
algemeen uitgangspunt geldt dat in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde 
planningsinitiatief, de nodige acties worden opgenomen om het planologische evenwicht te 
herstellen. Prioriteit gaat daarbij uit naar acties om zonevreemde landbouw zone-eigen te maken (i.e. 
planologische ruil). Afwijken van dit uitgangspunt is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en grondige 
motivatie (bv. omdat het praktisch onmogelijk is een geschikt ruilgebied voor te stellen, omdat 
mogelijke ruilgronden reeds belast zijn met uitbatingsbeperkingen ten gevolge maatregelen inzake 
natuurbeheer, omdat het om een plan gaat dat enkel gericht is op het zone-eigen maken van een 
bestaande vergunde zonevreemde toestand...). 

7.2 Verantwoording inname HAG 

Conform omzendbrief RO/2010/01 zijn bestemmingswijzigingen op gemeentelijk niveau in beperkte 
mate mogelijk, na grondige afweging. Volgende elementen dienen minstens aan bod te komen in de 
verantwoording: 

1. Onderzoek naar alternatieve locaties voor een woonontwikkeling 

In H4 ‘alternatievenonderzoek’ zijn de verschillende zoekzones en de afweging opgenomen. Het 
deelgebied 04 – Dolaagweg werd geselecteerd als het meeste geschikte door zijn centrale ligging 
aansluitend bij de kern nabij de voorzieningencluster.  

2. Onderzoek naar de impact van het project op de agrarische structuur 

Het gebied maakt deel uit van een grotere landbouwstructuur en kent een actief landbouwgebruik: 
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Figuur 22 Landbouwgebruikpercelen (ALV, 2018) 

Volgens de landbouwgebruikpercelen werd er in 2018 maïs gekweekt. Het oostelijk deel is in gebruik 
als weiland, in het zuidelijk gedeelte bevindt zich een bos.  

Het project heeft wel degelijk impact op de agrarische structuur.  

3. Een onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen 

Er werd besloten om de inname van HAG te compenseren via de herbestemming van 4 zones met een 
actieve zonevreemde landbouw. Deze werden in het RUP opgenomen als deelgebieden 05, 06, 07 en 
08.  

   
05 – Ronde Bos 06 - Staatsbaan 07 & 08 – Revalidatiecentrum 

Pellenberg 
Figuur 23 Landbouwgebruikspercelen 2018 

De percelen hebben een actief landbouwgebruik, op het westelijk deel van deelgebied 06 staan 
druivenlaars.  

Volgende tabel geeft een overzicht van de herbestemmingen: 

Deelplan  Oppervlakte (Ha) 

04 – Dolaagweg  ̶  4,32 

05 – Ronde Bos + 1,30 

06 - Staatsbaan + 1,64 

07 – Revalidatiecentrum Pellenberg + 5,12 

TOTAAL + 3,74 

Uit de balans blijkt dat de inname van HAG ruimschoots gecompenseerd wordt.  
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BIJLAGEN 

RVR-toets 



uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
02/08/2019 RUP Kernversterking RVR-AV-1082 Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP Kernversterking"

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn  dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen  enerzijds en aandachtsgebieden  anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.

Onderstaande aftoetsing heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 02/08/2019, met ref. RVR-
AV-1082), kan worden geconcludeerd dat:

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-
inrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er
geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied.

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport  te worden opgemaakt.

Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn
Inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn
Gebieden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan de gemeente Lubbeek

1

2 3

1

2

3
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer RUP Kernversterking
RUP titel RUP Kernversterking
Initiatiefnemer gemeente Lubbeek
Plangebied

Toets uitgevoerd op 02/08/2019
Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:

Vraag Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?
Antwoord Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland.
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GIS-analyse compensatiegebieden HAG 
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 Inleiding 

 Aanleiding en doelstelling 

De gemeente Lubbeek wenst een aantal herbestemmingen op haar grondgebied door te voeren 

middels het RUP ‘Kernversterking’. In dit RUP krijgen een aantal zones met de bestemming ‘wonen’ 

een andere, meer gepaste bestemming en wordt in ruil aansluitend bij het hoofddorp een bijkomende 

woonontwikkeling mogelijk gemaakt.  

Verschillende zoekzones voor deze woonontwikkeling werden ruimtelijk en planologisch onderzocht 

met als resultaat een voorkeurzone die nauw aansluit bij de hoofdkern en die nabij de belangrijkste 

voorzieningen van die kern is gelegen.  

Deze zone is echter in Herbevestigd Agrarisch Gebied gelegen (HAG) en maakt structureel deel uit van 

het omliggende landbouwgebied. Daarom werd – in samenspraak met de afdeling Duurzame 

Landbouw – besloten om dit gebied planologisch te compenseren. Voorliggend rapport is de neerslag 

van dit onderzoek naar (een) geschikte compensatiezone(s) 

 Situering 

 

Figuur 1 Gemeente Lubbeek - gewestplan en deelgebieden RUP 

De gemeente Lubbeek is grotendeels een landbouwgemeente met een sterke hoofstructuur, er is dan 

ook gezocht naar percelen die hierbij aansluiten en het landbouwgebied structureel kunnen 

versterken.  

  

Om te zetten woongebied 

Zone voor kernversterking 
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 Ruimtebalans 

In onderstaande tabel worden de oppervlaktes van de herbestemmingen binnen het RUP aangegeven: 

Deelplan  bestemming Oppervlakte 

(Ha) 

Nachtegalenstraat WON  OVG 1,53 

Minnezangbos WON  BOS 1,55 

Voetbal Pellenberg WON  REC 0,69 

Dolaagweg LDB  WON 4,61 
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 Zoekzones compensatie HAG 

 Werkwijze 

Het doel van de analyse is om zonevreemde effectieve landbouwpercelen op te sporen die in 

aanmerking komen voor een herbestemming en die het bestaande landbouwgebied structureel 

versterken.  

1. Vertrekpunt zijn de landbouwgebruikpercelen versie 2017 (meest recent beschikbare); 

2. In een ‘overlay’ met het gewestplan werden de zonevreemde percelen geselecteerd, dus 

gelegen in een niet-agrarische bestemming; 

3. Er werd gezocht naar percelen van 1Ha of groter; 

4. Geïsoleerde percelen of percelen die een hoge biologische waardering krijgen of een 

essentieel deel uitmaken van de natuurlijke structuur werden niet weerhouden.  

 Situering compensatiegebieden 

 

Bovenstaande kaart toont de ligging van de verschillende zoekzones 

 

 Fiches 

Op de volgende pagina’s wordt per zoekzone een fiche weergegeven met de belangrijkste kenmerken 

en een beoordeling naar wenselijkheid / haalbaarheid van de herbestemming. 

 



 

1. Pellenberg revalidatiecentrum  

 

Situering 

De zoekzones liggend langsheen het revalidatiecentrum ten zuiden van de kern Pellenberg 

Bestemming 

- 2Ha gemeenschapsvoorzieningen 

- 2.86 Ha Parkgebied 

Sterktes 

- De twee zones samen zijn voldoende groot om de volledige inname van HAG te compenseren 

- Sluit naadloos aan bij ruimere agrarische structuur 

Knelpunten 

- Mogelijk uitbreidingsgebied van het revalidatiecentrum wordt opgeofferd, UZ Leuven maakt mogelijk bezwaar; 

- In de omgeving is er ook boscompensatie voorzien; 

- De zones liggen tegen VEN-gebied en nabij habitatrichtlijngebied.  

Conclusie 

Indien een akkoord kan worden bekomen met UZ Leuven komt dit gebied zeker in aanmerking.  
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2. Broekbeek 

 

Situering 

De zoekzone is net ten zuiden van de kern Binkom gelegen.  

Bestemming 

- 4,12 Ha parkgebied 

Sterktes 

- Groot aaneengesloten gebied, indien omzetbaar is het HAG grotendeels gecompenseerd; 

- Sluit aan bij ruimere agrarische structuur. 

Knelpunten 

- Maakt deel uit van beschermd dorpsgezicht; 

- Aanwezigheid woning, deze moet misschien uit de zone gehaald worden? Zo wordt er immers ‘fictief’ landbouwgebied 

toegevoegd aan de ruimtebalans; 

- Aanwezigheid waterloop en bomenrij kan een knelpunt zijn voor de herbestemming. Mogelijkheid is om hier een 

specifieke ‘zone voor waterloop’ te voorzien.  

Conclusie 

Het gaat om een relatief groot gebied dat reeds structureel deel uitmaakt van het ruimere landbouwgebied. Aandacht voor de 

aanwezige bescherming, de waterloop en de woning lijkt aangewezen bij verdere uitwerking RUP.  
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3. Ronde Bos  

 

Situering 

Ten westen van de kern Linden en ten noorden van het woonlint aan de van de Nachtegalenstraat 

Bestemming 

- 4,2 Ha natuurgebied 

Sterktes 

- Gelegen achter een woonlint en mogelijk minder interessant voor natuur; 

- Sluit aan bij agrarisch gebied; 

- Biologisch niet waardevol; 

- Niet in een beschermd gebied (VEN, habitat, …). 

Knelpunten 

- Maakt geen structureel deel uit van ruimere agrarische gebied; 

- Beperkte oppervlakte. 

Conclusie 

Kan mee opgenomen worden om aan voldoende Ha te komen.  
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4. Kortrijkstraat 

 

Situering 

Onmiddellijk te zuiden van de deelkern ‘Hoog-Linden’ 

Bestemming 

- 1,9 Ha natuurgebied 

Sterktes 

- Gelegen achter een woongebied en mogelijk minder interessant voor natuur; 

- Sluit aan bij agrarisch gebied; 

- Biologisch niet waardevol 

- Niet in een beschermd gebied (VEN, habitat, …). 

Knelpunten 

- Maakt geen structureel deel uit van ruimere agrarische gebied; 

- Beperkte oppervlakte. 

Conclusie 

Kan mee opgenomen worden om aan voldoende Ha te komen.  
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5. Staatsbaan 

 

Situering 

Aan de Staatsbaan, ten zuiden van het bedrijventerrein langsheen de Ambachtenstraat. 

Bestemming 

- 1,64 Ha natuurgebied 

Sterktes 

- Volledig omgeven door agrarisch gebied, maakt er structureel deel van uit; 

- ‘Niet waardevol’ volgens de biologische waarderingskaart, er komen tevens geen kleine landschapselementen in voor; 

- Gebied is volledig binnen HAG gelegen. 

- Niet in een beschermd gebied (VEN, habitat, …). 

Knelpunten 

- Kleinere oppervlakte, niet voldoende voor de volledige compensatie; 

Conclusie 

Dit gebied komt in aanmerking voor een herbestemming en kan mee worden opgenomen om aan voldoende oppervlakte voor 

compensatie te komen.  
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 Conclusie 

 Overzichtstabel 

Gebied Bestemming Oppervlakte 
(Ha) 

juridisch beleid conclusie 

1 – 
Revalidatiecentrum 
Pellenberg 

Parkgebied / 
gemeenschaps- 
voorzieningen 

4,86 Geen beperkende 
elementen 

Tegen VEN gebied // nabij 
habitatrichtlijngebied // 
afstemming op toekomstvisie 
UZ Gasthuisberg 

Gunstig 

2 – Broekbeek  Parkgebied 4,12 Beschermd 
dorpsgezicht 
‘Dorpskern 
Binkom’ 

Delen met biologische waarde, 
in bijzonder waterloop // 
In speerpuntgebied ‘Velpe’ 
(Stroomgebiedbeheerplannen) 

matig 

3 – Ronde Bos Natuurgebied 1,2 Zone 3 in 
beschermingszone 
grondwaterwinning 

Geen beperkende elementen Gunstig 

4 – Kortrijkstraat  Natuurgebied 1,9 Zone 3 in 
beschermingszone 
grondwaterwinning 

Geen beperkende elementen Gunstig  

5 – Staatsbaan  Natuurgebied 1,64 In HAG Geen beperkende elementen Zeer 
gunstig 

 

 Bespreking 

Indien de zones rondom het revalidatiecentrum in aanmerking komen, kan de volledige inname van HAG op die plek 

gecompenseerd worden. Er zijn echter verschillende aandachtspunten. Zo wordt de mogelijke uitbreidingszone van 

het revalidatiecentrum herbestemd en de ligging tegen VEN en nabij habitatrichtlijngebied maakt dat er mogelijk 

een (voortoets) passende beoordeling moet worden gemaakt.  

Deelgebied 2 – Broekbeek – heeft ook een grotere oppervlakte maar ook hier spelen er een aantal zaken die 

aandachtspunten vormen in de herbestemming. Het gebied wordt onder meer doorsneden door een waterloop met 

relevante natuurwaarden – deze dient bij herbestemming een eigen zone te krijgen. De zone blijft interessant door 

de grote oppervlakte maar is minder eenvoudig te herbestemmen. Een alternatief is enkel het deel ten zuiden van 

de waterloop herbestemmen.  

De gebieden 3, 4 en 5 zijn vergelijkbaar qua mogelijkheden, waarbij het laatste gebied een zeer hoge potentie heeft 

door de ligging in HAG. Deze drie gebieden samen hebben een voldoende oppervlakte voor de volledige compensatie 

inname HAG. Het gaat om de herbestemming van natuurgebied, dit wordt deels binnen het RUP gecompenseerd 

door het omzetten van woongebied naar bosgebied in het deelplan ‘Minnezangbos’.  

 

 



 
 

 

 

Antea Group 2019 
 
Zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Antea Group mag 
geen enkel onderdeel of uittreksel uit 
deze tekst worden weergegeven of in 
een elektronische databank worden 
gevoegd, noch gefotokopieerd of op 
een andere manier vermenigvuldigd. 


