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0 Doelstellingen Inrichtingsplan. 
 

De opdrachtgever heeft als doelstelling een stedenbouwkundige aanvraag op te maken voor een 
hotelontwikkeling, gelegen in de Excelsiorlaan 18 te Zaventem. De site is onmiddellijk naast de Ring 
R0 en dicht bij de luchthaven gelegen. Zij heeft hierdoor een strategische ligging tot infrastructuur 
en bovenregionale bestemmingen. 

 
Volgens de voorschriften van RUP Keiberg, waarin de site is gelegen, vraagt de gemeente Zaventem 
om, als bijlage bij een stedenbouwkundige aanvraag, een Masterplan op te maken voor een zone 
van ruimer dan 1ha.  
De gemeente verwoordt haar wens in deze als volgt: 
 
Het voorschrift en de bedoeling van het RUP is om naar een schaalvergroting te gaan van de percelen. Vandaag zijn 
teveel percelen opgeknipt in kleinere gebouwen, die vandaag moeilijk te ontwikkelen zijn. 
Wij verwachten in die zin dat er steeds naar een visie wordt gewerkt van minimaal 1 ha. Het is niet zo dat er steeds 1 
hectare herontwikkeld moet worden in 1 keer. Maar de visie erop moet er wel zijn. Zo kan het zijn dat die visie 
voorschrijft dat er naar 1 gezamenlijke inrit wordt gewerkt van 2 kadastrale percelen, of naar een wachtgevel op de 
perceelsgrens, zodat de inrichting van het perceel beter tot stand komt. Het  is in die zin wel aan te raden om de 
eigenaars van het perceel, dat mee betrokken wordt, te betrekken in die visie. Zo niet kan het zijn dat je op het einde 
van de rit in de problemen komt indien je het gebouw op een perceelsgrens wenst in te tekenen. 

  
Contact SB Zaventem dd 22/05/2019 en 30-07-2019 

 
 

In het RUP Keiberg zelf worden volgende eisen gekoppeld aan de opmaak van het Masterplan: 
 
Het inrichtingsplan bevat een grondplan met aanduiding van verschillende zoneringen voor inplanting van de 
noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het plan of project van de vergunningsaanvrager (de 
verkeerscirculatie, gebouwen, constructies, parkeerzones, groenzones, bijkomende verhardingen…) en alle andere 
gegevens die nodig zijn om het ontwerp te beoordelen. 
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1 Analyse van de bestaande toestand  

1.1 Situering van het project / Foto reportage 
 

Het plangebied is gelegen aan de R0- Ring rond Brussel en meer specifiek aan het op- en 
afrittencomplex nr.3 kantorenzone “Zaventem-Henneaulaan/Zaventem-Noord/Diegem-Zuid”. De 
bedrijvenzone grenst in het westen aan andere bedrijvigheid van de gemeente Machelen 
(deelgemeente Diegem).    

  
 

 
 
 

1.2 Foto reportage 
 

 
Luchtopname en aanduiding projectzone inrichtingsplan 
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Zicht op zuidelijke perceel vanaf de Excelsiorlaan 
 
 
 

 
Zicht op noordelijke perceel vanaf de Excelsiorlaan 
 
 
 

 
Zicht op beide percelen samen vanaf de Excelsiorlaan 
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Ruimer beeld op het noordelijke perceel vanaf de Excelsiorlaan 
 
 
 

 
Zicht op de zijdelingse bedieningsweg van de Excelsiorlaan richting Station Diegem en de 
istverbinding 
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1.3 Basisgegevens van de bestaande toestand 
 

Voor beide percelen in de zone van inrichtingsplan zijn landmeetkundige opmetingen gebeurd voor 
de grenzen en voor de hoogtepeilen: 
 
 
 
 
 

- PV van opmeting van het zuidelijke perceel met de 
ruimere zone (perceel voor stedenbouwkundige 
aanvraag): 
- Kadastraal: 45L2 
- Oppervlakte-meting van het perceel in de eigendom: 

46a 69ca 
- Eigenaar en opdrachtgever stedenbouwkundige 

aanvraag: Brussels Development Company  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- PV van opmeting van het noordelijke perceel 
opgenomen in het Inrichtingsplan: 
- Kadastraal: 33H 
- Oppervlakte-meting van het buurperceel: 

1ha 19a 34ca 
- Eigenaar :  Hertz Belgium 

 
 
 
 
 

1.4 Korte basis-analyse bereikbaarheid (openbaar vervoer/auto/fiets/te voet) 
 
Ten zuiden van de site is de Hector Henneaulaan de verbinding naar het hoger wegennet, met 
name de R0 (Ring rond Brussel).  
De Excelsiorlaan vormt de ontsluiting van het noordelijk deel van de kantorenzone naar de H. 
Henneaulaan toe. Het betreft een verkeerslus die is ingericht als een eenrichtingsstraat.   
De verschillende bedrijven takken over het algemeen afzonderlijk aan op deze weg. Binnen de 
verkeerslus zijn wel enkele (privatieve) doorsteken voor gemotoriseerd verkeer ingericht. 
De Hector Henneaulaan is een secundaire weg type II. De lus Exceldiorlaan, die Keiberg ontsluit 
naar de Henneaulaan, de Belgicalaan en de Minervastraat zijn Industriële verzamelwegen 
Een efficiënte invulling van de bedrijven gaat gepaard met een grote parkeerdruk op eigen terrein 
en op de openbare weg. Vooral ter hoogte van de bedrijven in tweede bouworde wordt er 
geparkeerd op het openbaar domein. Bij verschillende (al dan niet leegstaande) bedrijven zijn er 
echter nog voldoende parkeerplaatsen. 
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De recente voorstellen voor een fietsverbinding tussen de HST-fietsbrug over de ring en de GR-
route Evere-Brussel doorheen het Woluweveld is een opportuniteit om de bereikbaarheid van de 
bedrijvenzones te verbeteren. 
 
Voor het plangebied zijn volgende uitbouwen van voetgangers- en fietsersnetwerken van belang:  
Openbaar vervoer bedient de ruimere zone en de site via de haltes Zaventem Henneau/Excelsior 
(305541 en 305541) en via de haltes Zaventem Minerva (305559 en 305560). Dit gebeurt door de 
lijnen 272 – 282 – 471 – 620 – 621   
De site kan gebruik maken van spoorwegvervoer via het NMBS-station Diegem dat gelegen is op 
ongeveer 1,5 km van de zone en de site. 
Er is een fietsroutenetwerk gelegen vlakbij de geplande HST-fietssnelweg alsook naast de geplande 
fietsweg Keiberg, die rechtstreeks aansluiting geeft op de pas aangelegde fietsweg door 
Woluweveld en zo verder richting Evere/Brussel  

  
Aanduiding fietssnelweg Leuven-Brussel (Werken aan de Ring, 2017) 

 
De zone en de site is gelegen op ongeveer 1km van de knopen 51 en 53 van het recreatieve 
fietsknooppuntennetwerk. 
De Hector Henneaulaan is aangeduid als bovenlokale functionele fietsroute. 

1.5 Korte analyse omgeving (functies/ruimtelijke schaal/...) 
 
De gemeente Zaventem voor deze zone steeds ingezet als een deel van de grootschalige 
bedrijvenzones rondom de luchthaven, ideaal gelegen de in-en uitvalswegen.  
De huidig aanwezige functies tonen naast kantoren en enkele KMO’s, ook eetgelegenheden en een 
hotel.  
 
Op gebied van typologie zijn de gebouwen hoofdzakelijk opgebouwd als vrijstaande bebouwing 
van twee of drie bouwlagen. Rondom de bebouwing zijn de verhardingen ingericht in functie van 
ontsluiting en parkeergelegenheden. 
Vandaag zijn dit als geheel verouderde bedrijventerreinen. De gewestelijke bedrijvenzones 
waaronder Keiberg ed. vertonen leegstand, verouderde gebouwen en infrastructuur. Een 
herwaardering van deze zones dringt zich op. De gemeente Zaventem heeft de ambitie om deze 
opnieuw te optimaliseren én wil de functies verbreden. In die zin wordt het kwalitatief ontwikkelen 
van een beschikbare aanbod gerealiseerd in het GRUP-VSGB.  
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1.6 Eerste analyse van de grondsamenstelling: desktop – met kennisopbouw voor de uitbouw van 
ondergrondse ruimten en van het funderingstype. 
 
 
De beschrijving voor de betreffende 
gonden geeft: 
Aba1: Serie Aba niet gleyige 
leemgronden met textuur B horizont 
(5) 
en 
Abp(c) :  Serie Abp droge gronden op 
leem zonder profielontwikkeling (1, 2, 
4, 5) 
 
 
 
Deze gronden zijn veel voorkomend in Zaventemse context. Zij zijn niet ideaal voor een 
gemakkelijke ondergrondse inrichting maar mits nodige maatregelen zijn kelderverdiepingen op 
algemene funderingsplaat zeker mogelijk. 
 
 

1.7 Randvoorwaarden voortkomend uit de plaatsgesteldheid van het perceel – thematisch onderzoek  
 
Er wordt gewerkt met thema-kaarten om deze principes uit te leggen. De aangeduide volumes op 
de kaarten zijn louter indicatief en houden nog geen ontwerplogica in. Het zijn enkel beelden om 
de thema’s te evalueren. 
 
 

i. Bezonning / oriëntatie – invloed op inplanting 
 

 
 

De inplanting van elk volume op de percelen zal een beschaduwde zone afwerpen op de noordelijke 
zone er direct naast. Deze bezonning/beschaduwing zal een rechtstreeks impact hebben op het 
gebruiksnut van de open ruimten en de buitenaanleg rond de bebouwing. Hiermee zal 
oordeelkundig moeten omgegaan worden bij de inrichting van die zone. De opstelling van de 
volumes bepaalt mee de kwaliteit van de open ruimte. 
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ii. Lawaaihinder 
 

 
 
De aanwezigheid van de R0 direct aangrenzend op de site is een mogelijke bron voor lawaaihinder. 
Bij nazicht ter plaatse is duidelijk dat de R0 echter veel lager dan de site is gelegen in een ‘kom’. 
Daarenboven is een ruime groene buffering op taluds aanwezig tussen de site en de R0. Door deze 
feiten is het aspect lawaaihinder minder van toepassing.  
In de toekomst moet gedacht worden aan mogelijke gevolgen van het aanleggen van parallelwegen 
naast de R0. Op vandaag is geen concreet project met inname gekend maar de mogelijkheid bestaat 
dat de talud en groenbuffering zou verminderd worden en de lawaaihinder van de R0 hierdoor 
dichter bij de bebouwing komt. 
De geluidsbelasting door overvliegende vliegtuigen beperkt zich tot gemiddeld 60dB. Een 
(dagelijkse) variatie in de geluidsbelasting voor het plangebied is het gevolg van het baangebruik, de 
weeromstandigheden,... (BATC, 2017). De bron van het geluid kan dus ook verschillen, maar ook bij 
de ontvanger verschilt het volume van het geluid naar gelang waar men zich bevindt (buiten aan 
een openruimtegebied, buiten tussen bebouwing, binnen,...). Een aanzienlijke hinder voor de 
activiteiten binnen het plangebied is dergelijke geluidsbelasting niet gelet op de quasi volledig 
inpandige activiteiten. 
Deze basisinfo kan nuttig zijn voor de opstelling van volumes en ruimten. Tevens kunnen extra 
maatregelen in glaskeuze nuttig zijn aan de zijde van de R0. 
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iii. Uitzicht op en zichtbaarheid vanaf RO 
 

 
 
In samenhang met het vorige moet ook de zichtbaarheid van de bebouwing en van bestemming 
besproken worden naar de R0 en vanaf de R0. Het RUP Keiberg spreekt doelbewust van een gordel 
van percelen op een zichtlocatie. Elk ontworpen volume op de site kan hier op inspelen. De locatie 
zelf zal hierdoor ook het programma mee sturen en motiveren. Het beginuitgangspunt van een 
hotel voor het zuidelijke aangevuld met kantoren op het noordelijke perceel lijkt hierdoor zeker een 
goed uitgangspunt te zijn. Er ontstaat een goede commerciële zichtbaarheid van de R0 naar de 
bebouwing.  
De verdere inplanting van volumes en ruimten kan hier nog sterker op inspelen. 
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iv. Aanwezig groen op de site – waardevol? 
 

 
 
Er is een beperkte aanwezigheid van bestaand groen op de site. Op de biologische waarderingskaart 
is deze zeker niet overgenomen als zijn waardevol. Ook analyse ter plaatse duidt op geen 
aanwezigheid als zijn waardevol. Het aangegeven groen dient hoogstens om het reliëfverschil 
tussen het noordelijke en het zuidelijke perceel op te vangen. Er moet vanuit gegaan worden dat 
een ontwerp van de site geen rekening moet houden met de aanwezigheid van te behouden groen. 

 
v. Infiltreerbaarheid van de grond mbt opvang en infiltratie hemelwater 

 

 
 
Een eerste scan van de ondergrond duidt op droge en niet gleyige leemgronden voor het geheel van 
de site. Deze gronden kunnen water infiltreren. Dit zal daardoor ook een uitgangspunt zijn bij de 
bepaling van verhardingen in overeenstemming met de Provinciale Hemelwaterverordening, in 
relatie tot de hoeveelheid te infiltreren water voorkomend uit de globale dakoppervlakten en 
verhardingsoppervlakten. De stedenbouwkundige aanvraag en de invulling voor het 
hemelwaterdecreet zullen hierover preciezere uitspraak doen. 
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vi. Connectiviteit van de site met omgevende vervoersinfrastructuur 
 

 
 

Vanaf de projectzone (meer bepaald het noordelijke terrein) is er een directe link te maken voor 
voetgangers en fietsers richting Station Diegem en richting  fietsnetwerk en de HST-fietsbrug. 
Dit kan een interessante opportuniteit en ontwerpgegeven worden voor de inrichting van de zone. 

 
 

2 Analyse van de planologische toestand 

2.1 Gewestplan 
 
De site voor het Masterplan zelf is in 2 
zones van het gewestplan gelegen (en 
dus deels buiten RUP Keiberg. Het 
RUP Keiberg lijkt deze anomalie te 
hebben weg gewerkt door opname 
van de volledige percelen. 
 
Hieronder de voorschriften voor 
‘gebied voor Luchthavengerelateerde 
kantoren en diensten’ en deze voor 
‘bufferzones’ 
 
 
 

Geopunt – Gewestplan 
 

  

Omgevingsloket – Oktober 2019 
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Omgevingsloket – Oktober 2019 

 

2.2 VSGB – Afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel 
 
Het plangebied is gelegen binnen het 
GRUP ‘afbakening van het VSGB en 
aanpalende open ruimtegebieden’.  
 
Het GRUP is definitief vastgesteld op 16 
december 2011. Het plangebied is niet 
gelegen binnen een bestemmingszone. 
Het VSGB heeft bijgevolg geeft directe 
invloed op de ontwikkeling van de site. 
 
 
 
 

 

RUP Keiberg, Grafisch Plan bestemmingen.- November 2018 

 

2.3 RUP Keiberg Zaventem 
 
 
 
 
De site is gelegen is in het RUP Keiberg.  
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Keiberg' te Zaventem is 
afgewerkt en de gemeenteraad heeft het definitief aanvaard in 
de zitting van 26 november 2018. Het RUP vervangt het 
gewestplan. 
In het RUP is de site gelegen in Zone voor Zichtlocatie. 
Hieronder worden kort de klemtonen uit de algemene 
voorschriften en vervolgens uit de specifieke voorschriften 
hernomen. 
 
 
 
 
 
 
 

RUP Keiberg, Grafisch Plan bestemmingen.- November 2018 

 
Na de opmaak van het inrichtingsplan worden verder in de tekst de principes van het ontwerp 
afgetoetst aan het RUP.  
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2.4 Onderzoek mogelijkheden t.o.v. eventuele gemeentelijke en gewestelijke verordeningen 
 

i. Maximale hoogte die Skeyes toelaat op dit specifieke terrein : 
De opdrachtgever heeft Skeyes gecontacteerd en informatie ontvangen dat de maximale hoogte 
72,5mTAW bedraagt. Bij een gemiddeld terreinniveau van 42,5mTAW bedraagt de bouwhoogte dan 
maximaal 30m. Dit is lager dan de mogelijke bouwhoogte volgens de specifieke voorschriften van 
RUP Keiberg. 

 
ii. Parkeernorm van de gemeente Zaventem voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsen:  

De gemeente Zaventem heeft in 2016 definitief haar parkeerverordening goedgekeurd.  
 
Voor een mogelijke kantoorfunctie geldt een minimum parkeerplaats voor de eerste begonnen schijf 
van 100m² bedrijfsoppervlakte + 1 plaats per bijkomends begonnen schijf van 25m². Fietsstallingen 
worden a rato van 1/50m² gerekend. Vanaf 20 autoparkeerplaatsen dient minimaal 25% 
ondergronds gerealiseerd te worden. 
 
Voor een hotelfunctie geldt in principe Minimum 0,75 parkeerplaatsen per kamer + Minimum aantal 
fietsparkeervoorzieningen: 0,2 fietsparkeervoorzieningen per kamer. 
De opdrachtgever heeft de gemeente gecontacteerd op 20/09/2019. De gemeente kan akkoord gaat 
met een aantal dat op gemotiveerde wijze wordt onderbouwd en desgevallend verschillend (lager) is 
dan de parkeerverordening. Deze motivering zal gebeuren in de verklarende nota horende bij de 
Stedenbouwkundige aanvraag. 

 
iii. Archeologienota  

Volgens de aangepaste beslissingsboom van erfgoed , dienst geen archeologienota opgemaakt te 
worden. 

 
 
 
 
 

2.5 Verkeer-planologische projecten : 
 
Een aantal projecten tot te voorziene werken aan de Brusselse Ring hebben een mogelijke invloed 
op de site: 
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Door de herinrichting krijgt de R0 rond Brussel hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer en 
parallelrijbanen voor het lokale verkeer. De bedoeling is een eind te maken aan de vele gevaarlijke 

weefbewegingen. Ter hoogte van de 
site en zone zal de R0 worden verbreed 
om bijkomende rijstroken aan te 
leggen zodat het lokaal en het 
doorgaand verkeer kunnen worden 
gescheiden. Dit heeft waarschijnlijk 
ruimtelijke impact om de groene 
buffers naast de site, die mogelijks 
versmald zullen worden. 
 
 
 
 

Uittreksel van de R0 met hoofd- en parallelrijbanen (AWV, 2017) 

 
 
 

3 Project-MER-screening / Milieutechnische aspecten 

3.1 Project-MER-screening 
 
Voor kantoren zal afhankelijk van de uiteindelijk weerhouden oppervlakte, naar aanleiding van een 
stedenbouwkundige aanvraag voor deze bebouwing , mogelijks een Mober opgemaakt dienen te 
worden.  
 
Voor een hotelfunctie kan uitgegaan worden van het feit dat dergelijk project onder rubriek 12c 
valt (vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones, met bijbehorende voorzieningen -
projecten die niet onder bijlage II vallen). Er hoeft in dat geval geen specifieke Project-MER 
opgemaakt te worden. Een project-MER-screening kan volstaan. De opmaak van dergelijke project-
MER-screening maakt deel uit van de stedenbouwkundige aanvraag en zal in grote mate kunnen 
putten uit de bestaande screenings die gebruikt zijn voor de opmaak van het RUP Keiberg. 
Hieronder worden reeds een aantal thema’s aangehaald. 
 

3.2 Milieutechnische aspecten 
 

i. Water 

 
Omgevingsloket – oktober 2019 
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 Overstroombaar door afspoelend exces-hemelwater 
 

ii. Geen Seveso- inrichtingen in nabijheid 
 

iii. Afstand tot VEN gebied VSGB: 700m – geen impact op project. 
 

iv. Biologische waarderingskaarten 
 

 
Geopunt - Biologische waarderingskaart versie 2. 

 
De site is niet aangeduid als biologisch waardevol. Aan de zijde van de R0 (taluds en bermen) is er 
een aanduiding als biologisch waardevol, maar dat is buiten het terrein. 
 
 
 
 

4 Programmatie 
 
In opvolging van de mogelijkheden van het RUP Keiberg, en in directe samenspraak met de 
opdrachtgever is de volgende programmatie voorgesteld: 
 
a. Hotelfunctie op het zuidelijke perceel, waarvoor in eerste instantie een stedenbouwkundige 

aanvraag zal ingediend worden 
 

i. Aantal m² (bovengronds): +/-12.220m² 
ii. Aantal kamers: 263 

iii. Diensten in het gebouw: diensten eigen aan hotel, bar ,restaurant 
iv. Aantal parkeerplaatsen: +/- 180 wagens ondergronds gestald 

 
 
b. Op het naastgelegen perceel  

 
i. Airport-parking met aantal parkeerplaatsen: +/- 350 à 400 plaatsen, namelijk het 

bestaande aantal dat in openlucht is geparkeerd 
ii. Mogelijkheden tot kantoorontwikkeling, aantal m²: +/- 6000m² 

iii. Andere diensten in het gebouw: cafetaria, aantal m² +/- 100m²  
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5 Ontwerpend onderzoek – Inrichtingsplan 

5.1 Ontwikkeling van scenario op grote schaal  

5.1.1 Bepaling bouwzones - Minimaal te respecteren afstanden tot wegenis - Eerste aftoetsing inrichting 
volgens RUP 
 

 
 
De zone voor het masterplan toont 2 groenstroken die in overeenstemming zijn met de vragen van 
overheden. Agentschap Wegen en Verkeer vraagt 30m vanaf de eigendomsgrens zijde Ring. Deze is 
als dusdanig overgenomen voor de beide percelen van de zone. 
Tevens is aan de straatzijde een groene zone als voortuin strook aangenomen. Deze bedraagt aan 
de straatzijde 8m. 
 
De twee oorspronkelijke percelen die in de masterplan-zone zijn opgenomen hebben een 
verschillend reliëf. Het meest zuidelijke perceel vertrekt vanaf het straatniveau op +/- 44.40 (TAW) 
en daalt dan geleidelijk naar niveau 42.15 (TAW). Het meest noordelijke perceel vertrekt aan de 
straatzijde op 44.27 (TAW) en daalt dan naar gemiddeld 43.70 (TAW). Gevolg is dat op de grens van 
de percelen een niveauverschil te overbruggen is van +/- 1.55m. Dit kan aangewend worden als 
een conceptueel ontwerp gegeven met invloed op de bebouwing en op de openruimte-aanleg. 
 
Bij aanvang worden de basisvoorschriften tot inrichting van het RUP op de masterplan-zone 
toegepast. Omdat er nog twee verschillende eigenaars zijn, worden de basisvoorschriften van het 
RUP ook op elk van de percelen apart toegepast. Concreet betekent dit: 

• Footprint max 30%  

• Verharding max 20% 

• Open ruimte min 50% 
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5.1.2 Circulatie en semi-publieke open ruimten 
 
 

 
 
Op de vorige onderlegger worden de gewenste connecties en openruimte-verzamelruimten 
voorgesteld: 
 

• Het ontwerp geeft aanduiding tot een mogelijke connectie naar Station Diegem voor 
voetgangers (in dubbel gebruik met een te voorziene brandweerweg voor de bebouwing) 
 

• Het masterplan wil inspelen op het ontstaan van 2 zones door het reliëfverschil en voorziet 
1 centraal plein per reliëfzone. Aan de Excelsiorlaan wordt gekozen voor 1 centraal 
inkomplein die de gezamenlijke ingang markeert voor beide zones. In een scenario van 
fasering kunnen de ingangen voorlopig gescheiden aangelegd worden en kunnen zij op 
termijn heraangelegd worden als 1 pleinruimte.  
 

• Tussen deze 3 vermelde pleinruimten, worden logische connecties aangebracht die ook 
rekening houden met een bereikbaarheid voor de brandweer tov de in te voegen 
bebouwingen rond de pleinen. Het concept van ontwikkeling gaat er van uit dat enkel 
dienstverkeer bovengronds op deze circulatie zal kunnen plaats vinden. De eigenlijke 
bestemmingsverkeer zal in een specifiek parkeergebouw plaats vinden (deels bovengronds 
en deels ondergronds) voor Hertz Belgium. Voor de hotel-ontwikkeling en voor de 
mogelijke kantoren wordt het bestemmingsverkeer ondergronds opgevangen. De 
bovengrondse verharding en pleineninrichting krijgt hierdoor een rustiger karakter met 
voornamelijk voetgangersverkeer en het vermelde dienstverkeer. 
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5.1.3 Bebouwingsmogelijkheden – Gerichtheid – Accentvolumes 
 
 

 
 
Met de pleinen en basisbereikbaarheid als onderlegger worden 2 referentiele bebouwingsstroken 
ingebracht in het masterplan: 
 
Eén ervan is gericht naar de Ring; de andere naar de Excelsiorlaan. De gevelarchitectuur kan zich 
ook op deze gerichtheid enten.  
 
Door de gerichtheid naar de binnenpleinen en de opstelling van een strook naar de Ring RO toe, is 
ook een akoestische bezorgdheid ingevuld en worden de pleinen stillere open verblijfsgebieden . 
De exacte bouwdiepte van elk van de stroken wordt gedefinieerd volgens het programma (zie 
volgende stappen).  
 
Het is de bedoeling om per plein een accentaanduiding in de bebouwing in te brengen. Hierdoor 
kan immers differentiatie tussen volumes ontstaan. Door een combinatie van hogere en lagere 
bebouwingen volgens een gestructureerd ritme, ontstaat er ook een bijkomend en logisch 
aandachtspunt vanaf de Ring 
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5.1.4 Definiëring bebouwing – open ruimte   
 
 

 
 
 
In punt 5.1.3 werd het reliëf verschil aangegeven als aanleiding tot het inrichten van onderscheiden 
volumes, en ook als aanknopingspunt tot de fasering van de ontwikkeling.  
 
In dit punt wordt deze zone verder uitgewerkt en wordt het reliëf een basis voor een geschrankte 
ruimte-modulering tussen de volumes op de onderscheiden percelen. Deze zone vormt tevens de 
aanleiding het verder trekken van de reliëfhoogte van het zuidelijke perceel naar het noordelijke 
perceel zodat deze ruimtelijk meer op elkaar betrokken worden. Deze ruimten worden prioritair als 
groene ruimten ingericht. 
 
In dezelfde zone worden veiligheidsafstanden en zijdelingse uitzichten voorzien naar deze open 
ruimte-modulering. Ook deze uitzichten maken dat het een totaalproject is ondanks een fasering 
en een gescheiden uitvoering.  
 
Het plein op het zuidelijke perceel wordt een agora die dienstig is als centrale toegang tot de 
bebouwing op dit perceel. Concreet wordt dit plein de toegang tot de hotellobby. 
Het plein op het noordelijke perceel wordt het zuid-gerichte verzamelplein voor het 
kantoorgebouw. Door de aanwezigheid van dit plein kunnen hier gerelateerde evenementen plaats 
vinden. Er kan bijvoorbeeld ook een terras voor een cafetaria-voorziening ingericht worden (in 
samenspraak mat brandvoorschriften). 
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5.2 Volumetrische basisvoorstellen - schetsmatige basisinrichting buitenomgeving 
 
Het bovenstaande richtschema op grote schaal is vertaald naar een meer gedetailleerd model 
waarin vorm gegeven wordt aan de mogelijke bebouwing en pleininrichting op beide percelen van 
de zone voor het inrichtingsplan.  
 
Op 13/12/2019 zijn de principes van het plan toegelicht bij de dienst SB Zaventem (Bruno 
Depondt). In het algemeen is het concept positief onthaald op gebied van : 

• verweving van percelen 

• functies op elk van de percelen 

• principes van volume opbouw – differentiatie van volumes 

• inpassing in de vernieuwde context na het RUP 
Het vormt een voldoende basis voor de beoordeling van architectuurprojecten voor het zuidelijke 
(eerst faseerde) project. 
 

 
 
 
Het plan wordt ook als aparte file op grote schaal toegevoegd aan de bundel die de totaliteit van 
het inrichtingsplan zal uitmaken. 
 
 
 

5.3 3D-opbouw van het basisplan voor het inrichtingsplan 
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5.4 Plaatsing van het 3D-model in de omgevende context 
 

 
Beeld van de bestaande toestand Excelsiorlaan 
 

 
Beeld van de voorgestelde toestand in de Excelsiorlaan 
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5.5 Aftoetsing van het inrichtingsplan met de relevante voorschriften van het RUP Keiberg. 
 
Hieronder wordt een globale aftoetsing van het ontwerp gemaakt ifv de voorschriften van het RUP. 
Naar aanleiding van elke stedenbouwkundige aanvraag zal deze aftoetsing nog op een meer 
gedetailleerde wijze gebeuren in de verklarende nota die bij de indiening hoort. 
 
 
1.3.1 Duurzame waterhuishouding 
Binnen het plangebied wordt een duurzame waterhuishouding voorop gesteld. Indien bebouwing of verhardingen 
voorzien worden moet de maximale opvang, retentie en infiltratie van hemelwater gewaarborgd worden. In de 
onbebouwde zones zullen landschappelijk gekaderde ingrepen (grachten, wadi’s, waterpartijen…) voor de opvang en 
retentie van hemelwater zorgen. In functie van een duurzaam watergebruik wordt het opgevangen hemelwater 
maximaal aangewend voor functioneel gebruik. 
 

=> conform de voorschriften ivm de waterhuishouding, wordt in het inrichtingsplan de 
ruime mogelijkheid voorzien tot inrichting van wadi’s of andersoortige wateropvang in 
open beding. Deze aanpak heeft tevens een vormgeeflijk aanknopingspunt bij de 
uiteindelijke buitenaanleg.  
Daarenboven worden de platte daken van de lagere bebouwing standaard in groendaken 
voorzien, wat een gevoelig impact heeft op de wateropname. Dit kan gemakkelijk 
uitgebreid worden naar hogere bebouwing. 

 
 
4.1.1 Hoofdbestemming 
Zone voor gemengd bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven en vestigingen van bedrijven met volgende 
hoofdactiviteiten: 
-          kantoren; 
-          kantoorachtigen; 
-          dienstverlenende bedrijven; 
-          onderzoek en ontwikkeling; 
-          sociale voorzieningen; 
-          onderzoek en ontwikkeling; 
-          socio-economische activiteiten, zoals beschutte werkplaatsen; 
-          afvalverwerking met inbegrip van recyclage (indien er geen hinder naar de omgeving wordt veroorzaakt en er 
geen stockage in open lucht plaatsvindt); 
-          hotels; 
-          luchthavengerelateerde bedrijven; 
-          hoofdzetels van nationale en internationale bedrijven; 
-          parkeerverzamelgebouwen. 
-          KMO’s 

 

=> de bestemmingen beschreven in het inrichtingsplan beantwoorden volledig aan deze 
mogelijk in het RUP Keiberg.  

 
 
4.2. Inrichting algemeen 
Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen (of verkavelingsaanvraag) zal 
worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria: 
-          zorgvuldig ruimtegebruik; 
-          kwaliteitsvolle aanleg van de groene ruimtes, die maximaal aansluiten op het bedrijventerrein; 
-          afwerking van de bedrijfsgebouwen; 
-          duurzaamheid van het project; 
-          de relatie van de bouwen met het openbaar domein (inclusief de fiets- en voetgangersverbindingen); 
-          het aansluiten van groene ruimtes bij de groenvoorzieningen buiten het plangebied; 
-          het voorzien van logische fiets- en voetgangersverbindingen die onderdeel uitmaken van een netwerk in het 
gebied. 
  
4.2.1 Voorafgaand inrichtingsplan 
Het inrichtingsplan geeft een volledig inzicht op de invulling van de te ontwikkelen zone. Het dient een gezamenlijke 
visie te bevatten voor de inpassing in de volledige omgeving. Er moet worden aangetoond hoe gebouwen 
een kwalitatief ruimtelijk geheel vormen en een ruimtelijke meerwaarde vormen. Het inrichtingsplan geeft inzicht in de 
ruimtelijke en architecturale kwaliteit die worden toegepast. Er wordt hierbij gestreefd naar het uitwerken 
van vernieuwende vormen van ruimtegebruik en het voorzien van vormen van collectiviteit (collectief groen, collectief 
parkeren, collectieve ontmoetingsruimtes…), dubbel gebruik en ruimtelijke kwaliteit.  
Het ontwikkelingsplan dient zowel grafisch als tekstueel de verantwoording van de potentiële ingrepen en te wijzigen 
elementen weer te geven. Grafisch dient dit te gebeuren door het opmaken van een inrichtingsplan waarop het 
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voorgestelde programma wordt verduidelijkt. Het inrichtingsplan bevat een grondplan met aanduiding van 
verschillende zoneringen voor inplanting van de noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het plan of project 
van de vergunningsaanvrager (de verkeerscirculatie, gebouwen, constructies, parkeerzones, groenzones, bijkomende 
verhardingen…) en alle andere gegevens die nodig zijn om het ontwerp te beoordelen voor zover dit betrekking heeft 
tot de globale ontwikkeling van het projectgebied. Het ontwikkelingsplan moet duidelijkheid verschaffen 
over eventuele fasering. Bij niet-realisatie van een volgende fase dient de kwaliteit van het project en zijn omgeving 
gegarandeerd te blijven. 
Het grafisch en het tekstueel gedeelte dienen afgetoetst te worden aan de bepalingen van dit RUP. De opmaak van het 
ontwikkelingsplan is ten laste van de vergunningsaanvrager. 
 
 

=> voorliggend document is de vertaling en interpretatie van het gevraagde 
inrichtingsplan in het RUP Keiberg. 

 
 
 
4.2.2 Bebouwingsvoorschriften 
Dak 
Verplicht platte daken. Technisch installaties en constructies moeten architecturaal geïntegreerd worden. Technische 
installaties kunnen in geval van een plat dak op het dak worden toegelaten. Zij dienen volgens de 45° regel te worden 
ingeplant ten opzichte van de afgewerkte dakrand.  Daken kunnen indien gewenst worden aangewend voor het 
voorzien van bijkomende openlucht infrastructuren voor zover deze geen bijkomende constructies benodigen. 
Eventuele constructies dienen steeds binnen de maximaal toegelaten bouwhoogte worden geïntegreerd. 
 

=> conform  
 

Woongelegenheid voor bewakend personeel 
-          maximum één woongelegenheid per bedrijfsgebouw 
-          maximale vloeroppervlakte van 200 m² 
 

=> Het inrichtingsplan doet geen uitspraak over al dan niet opname van deze kleinschalige 
functie. Dit kan steeds gespecifieerd worden in de stedenbouwkundige aanvragen.  

 
 
4.2.3 Onbebouwde ruimte 
Alle onbebouwde oppervlakte kan aangewend worden voor: 
-          de nodige circulatieruimte en parking; 
-          groenvoorzieningen; 
-          waterbufferbekkens, afwateringsgrachten en/of waterinfiltratievoorzieningen; 
-          de nodige (periodieke) opslagplaatsen in open lucht, mits de stapeling niet zichtbaar is vanaf de openbare 
wegenis en de aanpalende percelen. De opslag in open lucht moet steeds worden aangeduid op de 
stedenbouwkundige aanvraag, met een indicatie van het volume waarin de stapeling gewoonlijk zal gebeuren; 
-          de nodige andere bedrijfseigen voorzieningen. 
  

=> Zie eerder mbt de beschrijving van wateropvang.  
=> Voor de groenvoorziening voldoet de inrichting een de percentages van het RUP nl, 

minimaal 50% open ruimte.  
 
 
4.2.4 Parkeren 
Gemotoriseerd verkeer 
Ieder bedrijf is verplicht op eigen privaat terrein of op collectief privaat terrein voldoende parkeerruimte voor alle 
wagens van het bedrijf, het personeel en de bezoekers aan te leggen, zowel voor personenwagens als voor bestel- en 
vrachtwagens. 
Het parkeergebeuren wordt degelijk georganiseerd zodat de capaciteit maximaal kan benut worden. Het 
parkeergebeuren binnen het plangebied wordt bij voorkeur gegroepeerd voorzien met een gezamenlijke ontsluiting. 
De parking kan gerealiseerd worden als: 
-          een parkeerverzamelgebouw : er wordt een centraal gezamenlijk gebouw opgericht voor verschillende 
bedrijven, waarbij voldoende mogelijkheden tot parkeren wordt geboden; 
-          ondergrondse parking; 
-          open lucht, voor de verhardingen worden duurzame en waterdoorlatende materialen gebruikt. 
Fietsenstallingen 
Elke bedrijf moet op eigen privaat terrein voldoende en kwaliteitsvolle stallingsruimte voor fietsers voorzien, dit zo 
dicht mogelijk bij de toegangen van de gebouwen. 
  

=> Het parkeren wordt voorzien als volledig op te nemen op het terrein dmv ondergronds 
parkeren. Daarenboven wordt de huidige functie van Herz, in een eigen parkeergebouw 
voorzien, zodat de wagens niet meer in open lucht opgesteld zijn. 
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4.3. Zone voor zichtlocatie 
4.3.1 Bijkomende bestemmingen 
Bijkomende hoofdbestemming 
Binnen de aangeduide delen zichtlocatie wordt, aanvullend op de voorschriften van de art. 4.1.1, bijkomende 
hoofdbestemming toegelaten: 
-          autonome parkeerplaatsen; 
-          hoogwaardige autobedrijven 
4.3.2 Bijkomende inrichtingsvoorschriften 
De gebouwen binnen deze zones moeten fungeren als uithangbord langs de R0 en de Hector Henneaulaan en dienen 
(architecturaal) representatief te zijn voor het bedrijvenpark, waar een volwaardige connectie wordt gemaakt tussen 
de RO, de Hector Henneaulaan en het achterliggend bedrijventerrein. 
Binnen de aangeduide delen zichtlocatie word aanvullend op de voorschriften van art.  4.2.2 volgende 
bebouwingsmogelijkheden toegelaten: 
Bebouwingsindexen: Bij herontwikkeling worden volgende bebouwingscoëfficiënten gerespecteerd: 
-          maximale B/T: 0,3 
-          maximale V/T: 4,5 
Gabarit : Bouwhoogte: De maximale bouwhoogte bedraagt 53 m tot de afgewerkte dakrand 
 Bouwlagen 
-          maximaal 15 bovengrondse bouwlagen; (af te wachten en te  vergelijken met input van Skeyes 
luchtvaartautoriteiten. 
-          ondergrondse verdiepingen zijn enkel toegestaan in functie van opslag en parkeren 
4.3.3 Onbebouwde ruimte 
Binnen de aangeduide delen zichtlocatie wordt, aanvullend op de voorschriften van art.  4.2.3, bijkomende inrichting 
van de onbebouwde ruimte voorzien: 
G/T-index -          minimale G/T: 0,5 
 
De groene ruimtes doorheen het bedrijventerrein moeten maximaal op elkaar aansluiten, zodat doorheen het 
bedrijventerrein één netwerk van functionele groene ruimtes wordt gecreëerd. Binnen de onbebouwde ruimte dient 
bijkomend aandacht te worden besteed aan het opvangen van hemelwater zodat op een natuurlijke manier kan 
worden geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd. 

  

=> De voorgestelde bebouwingsmogelijkheden passen volledig in de voorschriften voor de 
zichtlocatie, zowel qua bestemming als qua inrichting, maximaal 30% bebouwing / 
minimaal 50% groen / maximaal 20% verharding.  
 
=> Als bouwhoogte is 72.50 TAW van toepassing wat steeds lager zal zijn dan de 53m 
toegestane kroonlijsthoogte en de 15 verdiepingen. De V/T van 4.5, wordt niet 
overschreden. 
 
=> De openruimte behandeling gebeurt op een manier dat de twee betrokken percelen 

met elkaar geconnecteerd worden. Het hoogte-reliëf van het zuidelijke perceel (+/-1.60m 
lager dan het noordelijke perceel) wordt doorgetrokken en bepaalt het concept van de 
buitenaanleg. Het concept van buitenaanleg van het noordelijke perceel gebeurt 
verkeersvrij met groen en pleininrichting zodat het uitzicht van het zuidelijke perceel, 
kwalitatief verbetert wordt. 
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6 Referenties - mood-beelden ter verduidelijking van ruimte-opvatting en architectuur 

6.1 Referenties voor kantoren en / of hotel 

 
EDGE Elbside Hamburg – Hogere bebouwing met fragmentatie van volumes - Groendaken 
 

 
EDGE Elbside Hamburg 
 

 
EDGE Grand Central Office Building in Berlin 
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Bloomberg offices Londen rond binnentuin 
 

 
Treurenberg kantoren Brussel – stapeling en fragmentering van volumes 
 

 
Treurenberg kantoren Brussel – stapeling en fragmentering van volumes 
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6.2 Referenties voor parkeergebouw 
 

 
Inselhalle Lindau  Car Park – materiaalgebruik en belang van verlichting 
 

 
Leiden Parking Garage (Paul de Rutter) – Groene wanden in bebouwde omgeving 
 

 
Miami Design District City View Garage – Structuurgevels als referentiepunt 
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Miami Design District City View Garage - Structuurgevels als referentiepunt 
 

 
Miami Design District City View Garage – Afwerking zichtbare platte daken 
 
 

 
Phoenix Biomedical Parking Structure – Integratie met kantoor- en/of hotelarchitectuur 
 

 
Phoenix Biomedical Parking Structure – Integratie met kantoor- en/of hotelarchitectuur 
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