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0

S ITUERING VAN DE SCOPINGSNOTA IN HET PLANPROCES
Voorliggende versie vormt de tweede formele fase binnen het proces voor de opmaak van
het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Keiberg, te Zaventem.
Deze scopingsnota bouwt verder op de startnota, die opgemaakt werd in de vorige fase. In
de scopingsnota worden de ontvangen adviezen en opmerkingen van de eerste
raadplegingsronde verwerkt en wordt bekeken hoe met deze adviezen en opmerking wordt
omgegaan. Hieruit zal blijken welke effectbeoordelingen moeten worden onderzoek en in
welke mate. Ook zal duidelijk worden welke alternatieven en uitvoeringsmogelijkheden voor
het RUP afgetast worden.
Naast de opmaak van de scopingsnota, wordt ook de procesnota verder aangevuld.
Noot: indien in de startnota gemotiveerd wordt dat het plan geen aanzienlijke effecten kan
hebben, dan moet de dienst Mer dit in de scopingsnota bevestigen vóór de voorlopige
vaststelling van het ontwerp-RUP. De dienst Mer zal bij deze beoordeling rekening houden
met de adviezen en de resultaten van de participatie.
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1

I NLEIDING
De Keiberg is een bedrijventerrein dat dateert van de jaren ’80 en is gelegen aan de Hector
Henneaulaan, vlakbij de Ring rond Brussel. De Keiberg telt vandaag zo’n 91 bedrijfsruimtes
maar sinds enkele jaren staat ongeveer 25% van de gebouwen leeg. Omdat langdurige
leegstand leidt tot verloedering van de site wil de gemeente Zaventem een reconversie van
het bedrijventerrein opstarten.
Via de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan wil men nagaan hoe de invulling van het
bedrijventerrein zo slim mogelijk kan gebeuren. Hierbij wil men dan ook verder gaan dan de
huidige toegelaten gewestplanbestemming die enkel luchthavengerelateerde kantoren en
diensten toelaat.
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2

B ESTAANDE RUIMTELIJKE TOESTAND

2.1

Situering van het plangebied



Situering van het plangebied in de gemeente Zaventem

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 soortgelijke bedrijvenzones gelegen op
het grondgebied van de gemeente Machelen (deelgemeente Diegem).
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Foto’s van kantoren en een terrein in ontwikkeling aan de Lambroekstraat op het grondgebied
van Machelen



Foto’s van bedrijvigheid en een terrein in ontwikkeling aan de Kouterveldstraat op het
grondgebied van Machelen

Ten zuiden van het plangebied bevindt zich een woonwijk die aansluit bij de kern van SintStevens-Woluwe en een openruimtegebied.



Foto’s van de woongelegenheden met omliggend akkerland
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2.2

Foto’s van het openruimtegebied

Beschrijving bestaande toestand
De beschrijving van de bestaande toestand en de fotoreportage betreft een momentopname
in juni 2017.
De site is hoofdzakelijk ingevuld met kantoorgebouwen. Een aanzienlijk deel van de
bebouwing is niet in gebruik als bedrijfs- of kantoorruimte.
Het gebied wordt fysisch afgebakend door een aantal taluds, zowel in het oosten (thv de R0cf. snede op ongeveer 700 l) als in het westen (thv de gemeentegrens met Machelen – cf.
snede op ongeveer 175 m).



Doorsnede van het plangebied (DTM, Geopunt Vlaanderen, 2017)
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Centraal door het plangebied vormt de Hector Henneaulaan de verbinding naar het hoger
wegennet, met name de R0.



Foto’s van de Hector Henneaulaan, ter hoogte van het kruispunt met de Excelsiorlaan, in de
richting van de R0 (links) en de Grensstraat (rechts)



Foto van de Hector Henneaulaan, ter hoogte van het kruispunt met de Minervastraat, in de
richting van de R0 (links) en foto van de Grensstraat ter hoogte van de gemeentegrens, in de
richting van de R0 (rechts)

Noorde li jk dee l
De Excelsiorlaan vormt de ontsluiting van het noordelijk deel van de kantorenzone. Het
betreft een verkeerslus die is ingericht als een eenrichtingsstraat.
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Foto’s van de verkeerslus Excelsiorlaan

De verschillende bedrijven takken over het algemeen afzonderlijk aan op deze weg. Binnen
de verkeerslus zijn wel enkele (privatieve) doorsteken voor gemotoriseerd verkeer ingericht.



Foto’s van enkele doorsteken binnen de verkeerslus van de Excelsiorlaan

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 binnen het openbaar domein. Bij verschillende (al dan niet leegstaande)
bedrijven zijn er echter nog voldoende parkeerplaatsen.
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Foto’s van de parkeerdruk op het openbaar domein en op eigen terrein

Naast kantoren en enkele KMO’s zijn er ook eetgelegenheden en een hotel aanwezig.
De gebouwen zijn hoofdzakelijk ingericht als vrijstaande bebouwing van twee of drie
bouwlagen. Rondom de bebouwing zijn er verhardingen ingericht in functie van ontsluiting en
parkeergelegenheden.

Z uide lijk dee l
De Belgicastraat is de belangrijkste ontsluitingsweg in het zuidelijk deel van het plangebied.
Aan de Belgicastraat bevinden zich twee gebouwcomplexen van vier bouwlagen met
opvallende architectuur.



Foto’s van de opvallende kantoorcomplexen aan de Belgicastraat

De overige bebouwing zijn min of meer gelijkaardig aan de bebouwing in het noordelijk deel
van het plangebied. Enkele gebouwencomplexen zijn gebouwd met vijf bouwlagen.
Ter hoogte van de Passage imperiastraat / Jozef Van Damstraat zijn nog braakliggende
percelen die bebouwd kunnen worden. Het gedeelte langsheen de R0 heeft een invulling met
groenelementen.
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Foto’s van het braakliggend terrein en de groenelementen
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3

P LANNINGSCONTEXT

3.1

Relatie met de structuurplannen

3.1.1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV1) hanteert een visie op de ruimtelijke
ontwikkeling van Vlaanderen die kort kan worden samengevat met de metafoor:
‘Vlaanderen, open en stedelijk’. Concreet betekent dit dat er in de toekomst gestreefd wordt
naar een duidelijker onderscheid tussen openheid en stedelijkheid en dit in tegenstelling tot
de huidige ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij dit onderscheid langzaam aan het vervagen is.
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen. Deze
zijn:


de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen
van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de
stedelijke gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik
en beheer van de bestaande stedelijke structuur;



het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling
van wonen en werken in de kernen van het buitengebied;



het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van
de bestaande economische structuur van Vlaanderen;



het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer
en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten
worden door openbaar vervoer.

Het RSV brengt Zaventem onder binnen de Vlaamse Ruit, een stedelijk netwerk op
internationaal niveau. In dit stedelijk netwerk worden stedelijke en economische
ontwikkelingen gestimuleerd, rekening houdende met de eigenheid van het stedelijk
netwerk. De inplanting van nieuwe activiteiten zal gebeuren conform het principe van
‘gedeconcentreerde bundeling’, waarbij de bestaande stedelijke en economische structuur als
basis wordt genomen. Aldus wordt de groei selectief en geconcentreerd opgevangen en
wordt een afwenteling van activiteiten naar het buitengebied voorkomen.
Zaventem, en specifiek het plangebied, is gelegen binnen de afbakening van het GRUP
VSGB. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet, gelet op de specifiek “sociaal
economische omstandigheden”, dat het gebied niet alleen door het Vlaams Gewest wordt
afgebakend maar dat het ook gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven vastlegt. Voor
bedrijven wordt gesteld dat nieuwe bedrijven enkel mogelijk zijn door het saneren van
gebouwen of terreinen – indien deze niet worden gebruik voor woningen – of door het
verdichten van zones die als bedrijventerreinen zijn aangeduid op het gewestplan.
Zaventem wordt door het RSV als economisch belangrijk beschouwd, enerzijds als
knooppunt omdat het behoort tot het stedelijk gebied en anderzijds als Poort van Vlaanderen
omwille van de internationale luchthaven. De economische knooppunten worden door het
Vlaams Gewest geselecteerd. Voor de economische activiteiten van lokaal belang en
historisch gegroeide bedrijven bepalen de gemeenten, rekening houdend met het ruimtelijk
kader op Vlaams en provinciaal niveau, zelf de krachtlijnen van het ruimtelijk beleid.
Betreffende kantoren stelt het RSV dat kantoorvoorzieningen niet te verwaarlozen
verkeersstromen genereren. Daarom worden deze voorzieningen zoveel als mogelijk
1

Goedgekeurd op 19/11/1997 door het Vlaams Parlement, eerste herziening definitief vastgelegd bij
besluit van de Vlaamse regering op 12/12/2003, tweede herziening definitief vastgelegd bij besluit van
de Vlaamse regering op 17/12/2010.
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geconcentreerd op belangrijke knooppunten van openbaar vervoer. In de stedelijke gebieden
kunnen verschillende kantorenmilieus voorkomen, waarin de randvoorwaarden voor
ontwikkeling verschillend zijn: stadscentrum, ringlocaties, stationslocaties, radiale locaties
(invalswegen), randlocaties en woonmilieus. Afhankelijk van de schaal van deze locaties
dienen ze bereikbaar te zijn met niet gemotoriseerd vervoer en het gepaste niveau van
openbaar vervoer. Zuivere autolocaties worden niet voorzien.
Tussen de gebieden van economische activiteiten bestaan grote verschillen in economische
structuur. Subregio’s zijn vaak gespecialiseerd in een cluster van (verwante en
ondersteunende) economische activiteiten. Dit kan een gevolg zijn van specifieke
omgevingsfactoren, zoals bv. de aanwezigheid van een haven, luchthaven, universiteit,… In
vele gevallen berust de subregionale sterkte in een bepaalde economische activiteit op een
met de tijd opgebouwde competentie die vaak moeilijk kan worden getransfereerd naar
andere streken. Het ruimtelijk beleid ondersteunt de economische eigenheid van iedere
subregio en optimaliseert de economische sterkte ervan. Het principe van de
gedeconcentreerde bundeling staat daarbij voorop.
Tussen het economische ontwikkelingsbeleid en het ruimtelijk beleid mag geen tegenstelling
bestaan. Het economisch ontwikkelingsbeleid moet eveneens het principe van bundeling in
de economische knooppunten voorop stellen en de economische sterkte van iedere subregio
blijven garanderen. Het ruimtelijk beleid zorgt voor een effectief en gedifferentieerd aanbod
van bedrijventerreinen, het economisch ontwikkelingsbeleid verzorgt de ontwikkeling van
deze terreinen (onder meer de prijszetting, uitgifte voorwaarden...).
Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen moet een gedifferentieerd beleid gevoerd worden
waarbij onder meer gesteld wordt dat:


binnen een afgebakend stedelijk gebied (dat op zich economisch knooppunt is) de
ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen mogelijk is



het voorzien van een bijkomend aanbod aan regionale bedrijventerreinen in een
economisch knooppunt moet worden afgewogen op basis van een ruimtelijke visie en
een gewenste ruimtelijke structuur voor het economisch knooppunt



de bedrijventerreinen gelegen buiten de geselecteerde economische knooppunten, die
reeds zijn vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (c.q. gewestplan, B.P.A.) en
vandaag worden ontwikkeld, als vaststaand gegeven worden beschouwd.

Op basis van de kenmerken van het terrein en van de aard van de bedrijfsactiviteiten
kunnen aan bestaande en nieuwe bedrijventerreinen specifieke vestigings- en ontwikkelingsperspectieven toegekend worden. Op die manier kunnen aan de bedrijven ook de ruimtelijk
best geschikte terreinen worden aangeboden.
Door differentiatie wordt de locatie optimaal benut, wordt het profiel van de terreinen
verbeterd en wordt het mobiliteitsprofiel van de bedrijven afgewogen ten aanzien van het
bereikbaarheidsprofiel van de locatie. Bij het operationeel maken van de differentiatie moet
voldoende aandacht blijven voor bedrijven die inherent functioneel met elkaar verbonden
zijn en zich in elkaars nabijheid willen ontwikkelen. Differentiatie is ook nodig om specifieke
hoogwaardige gemeenschappelijke diensten en uitrusting selectief te kunnen aanbieden aan
bedrijventerreinen.
De (kwantitatieve) invulling van de differentiatie gebeurt bij de afbakening van de
bedrijventerreinen door de respectievelijke bestuursniveaus. De differentiatie is gebaseerd
op de visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het betrokken economisch
knooppunt. Overleg tussen de verschillende bestuursniveaus en alle betrokkenen instanties
is essentieel.
Differentiatie in bedrijventerreinen is gewenst om volgende redenen:


de ruimtelijke potenties (o.a. bereikbaarheid, omliggende
bedrijvigheid en diensten) van iedere locatie zijn verschillend
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de toenemende differentiatie in de economische structuur (o.a. t.g.v. specialisatie van
de bedrijven) impliceert aangepaste en specifiek ruimtelijke condities



het is nodig een adequate infrastructuur aan te bieden die aangepast is aan het type
bedrijventerrein.

In haar beleid gaat de Vlaamse Regering uit van een geïntegreerde benadering van
ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur. Hierbij zijn het garanderen van de
bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid, het vergroten van de multimodaliteit en het
optimaliseren van de bestaande infrastructuur de centrale items. De doelstellingen ten
aanzien van mobiliteit en lijninfrastructuren zijn:

3.1.2



het versterken van alternatieven voor het autoverkeer



een optimalisering door categorisering van het wegennet



een mobiliteitsbeleid gericht op het beheer van het verkeer

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
Het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB2) brengt Zaventem onder in
de deelruimte ‘Verdicht netwerk’. Deze deelruimte wordt ingedeeld in subgebieden waarvoor
specifieke ontwikkelingsperspectieven gelden. Zaventem behoort tot het subgebied
Mechelen-Leuven-Brussel. Dit gebied is gelegen tussen drie stedelijke gebied. Het gebied kan
verder uitgroeien tot een aantrekkelijke woonomgeving. De economische mogelijkheden van
het gebied, met de luchthaven als motor, worden erkend en ondersteund. De multimodale
ontsluiting van het gebied dient geoptimaliseerd te worden.
In de gewenste openruimtestructuur behoort Zaventem tot het gebied tussen Brussel,
Leuven en Mechelen waar de verdere stedelijke uitdeining en verneveling wordt
tegengegaan. Een maximale uitbouw van aaneengesloten natuur- en landbouwgehelen staat
voorop. Landbouw wordt er sterk gerelateerd aan de landschappelijke waarden van het
gebied.
De provincie wenst de potenties van de Vlaamse Ruit te optimaliseren. Enerzijds zal gepoogd
worden om de economische slagkracht van de belangrijkste tewerkstellingspolen (o.a.
Zaventem, Leuven, zuidelijke Zennevallei...) te vrijwaren en te versterken. Anderzijds kan
niet ontkend worden dat de druk op de open ruimte in deze gebieden dermate hoog is
geworden dat voor (grote) delen van dit gebied een sterke bescherming van de open ruimte
zich opdringt.
De gebieden met een hoge economische dynamiek situeren zich vooral in de nabijheid van
de luchthaven, de omgeving van de Heizel, de omgeving van Asse-Zellik en de zuidelijke
Zennevallei. De provincie wenst de economische vitaliteit van deze gebieden in de toekomst
te vrijwaren en waar mogelijk te versterken. Naast de noodzakelijke optimalisatie van de
bestaande terreinen en hergebruik van in onbruik geraakte terreinen kan in deze gebieden
bijkomende ruimte voor economische activiteiten op regionale schaal gezocht worden. De
multimodale ontsluiting van deze terreinen staat steeds voorop. Beheer van deze terreinen is
een essentieel gegeven en beperkt zich niet enkel tot het vastleggen van de bestemming van
het
gebied.
Ook
het
beheer
van
grondverwerving,
mobiliteitsbeheersing,
infrastructuuraanleg, type activiteit, initiatiefnemer, enz. is een belangrijk gegeven waar de
overheid over dient te waken, of alleszins afspraken over dient vast te leggen.
De provincie beoogt een samenhang van alle ruimten in de provincie met een overwegend
economische invulling ter versterking van de economische structuur. Een goede ontsluiting
afgestemd op het mobiliteitsprofiel, de agglomeratievoordelen van een stedelijke omgeving,
de logistieke diensten en kwaliteit van de werkomgeving vormen hierbij belangrijke
randvoorwaarden.

2

Goedgekeurd op dd. 07/10/2004, met addendum goedgekeurd op dd. 06/11/2012.
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Optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen kan onder meer door:


hergebruik en sanering van bestaande, verlaten bedrijfsruimtes



herinrichting van bedrijventerreinen door onder meer stedenbouwkundige
voorwaarden op te leggen (vb. door minder ruime bouwvrije stroken, minder brede
groenschermen tussen de verschillende bedrijven in een bedrijvenzone,...)



met de bevoegde instanties te onderzoeken hoe slapende en moeilijk te ontsluiten
bedrijventerreinen ingenomen kunnen worden.

Op basis van de kenmerken van het terrein en van de aard van de activiteit kunnen aan
bepaalde terreinen specifieke ontwikkelingsperspectieven worden toegekend. Evengoed
bestaat de mogelijkheid om de bedrijven eerder naar type van activiteit te differentiëren,
zoals bijvoorbeeld researchparken, logistieke bedrijfsparken, concentraties van grootschalige
kleinhandel... Deze differentiatie is wenselijk om de economische ruimte efficiënter te
organiseren (bijvoorbeeld op het vlak van logistiek en/of distributie). Het biedt de
mogelijkheid om synergie na te streven tussen economische activiteiten op een welbepaald
domein en als dusdanig de verankering van bedrijven met de omgeving te versterken. De
benodigde oppervlakte van de specifieke bedrijventerreinen is mee afhankelijk van de
gewenste differentiatie. Zo hebben kantoorlocaties een beperktere nood aan oppervlakte dan
bijvoorbeeld logistieke parken.
In de stedelijke gebieden wordt, naast het begrip differentiatie ook gepleit voor een
multifunctioneel gebruik van de bedrijventerreinen. Bepaalde bedrijventerreinen in het
stedelijk gebied kunnen uitgebouwd worden tot multifunctionele zones, waar ook recreatieve
voorzieningen, groen- en natuurelementen en bepaalde woonvormen ontwikkeld kunnen
worden. De wijze waarop deze terreinen multifunctioneel worden ingericht is sterk
afhankelijk van de beoogde bedrijfsactiviteiten op het terrein, de mogelijkheden tot
multimodale ontsluiting, de relatie met andere gebieden in het stedelijk gebied... Op deze
wijze kunnen deze bedrijventerreinen ook een meerwaarde zijn voor de onmiddellijke
omgeving: omwonenden kunnen gebruik maken van deze voorzieningen, groenelementen
kunnen natuurverwevingsgebieden ondersteunen.
Het personenvervoer dient zoveel mogelijk gericht op openbaar en/of collectief
personenvervoer en het fietsgebruik. Bedrijvenzones met arbeidsintensieve economische
activiteiten(kantoren) worden best geclusterd rond stationsomgevingen of OV-knooppunten.
Vlaams-Brabant wordt in belangrijke mate geconfronteerd met de congestieproblematiek op
de verkeerswegen. De provincie wenst de mobiliteit beter te beheersen door het versterken
van alternatieven voor het wegverkeer. Het belang van openbaar en/of collectief vervoer
wordt benadrukt. Er wordt gestreefd naar een duurzame mobiliteit vanuit een duurzame
ruimtelijke ontwikkeling waarbij de economische, sociale en ecologische componenten ten
volle onderkend worden.
Het Brussels hoofdstedelijk gewest is een zeer belangrijke tewerkstellingspool voor VlaamsBrabant met een uitgesproken tertiair karakter en een grootstedelijke uitstraling. De
provincie wenst bij de uitbouw van de toeristisch-recreatieve infrastructuur zo goed mogelijk
aan te sluiten bij de (ontspannings)behoeften die bestaan binnen het zakengebeuren. Dit kan
door congres- en seminariefaciliteiten, golfhotels... mogelijk te maken in de omgeving van
het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze faciliteiten mogen echter niet ten koste gaan van
de recreatieve behoefte die ontstaat vanuit de inwoners van dit gebied en vormen dus steeds
een surplus bovenop de eigen recreatieve noden.
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3.1.3

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zaventem
Het gemeentelijk structuurplan Zaventem3 bepaalt de gewenste ruimtelijke structuur voor de
gemeente.

Gewen ste ruimtelijke dee lstruct uren
Open ruimtestructuur
Het fysisch systeem op het grondgebied van de gemeente is sterk onder druk komen te
staan door de oprukkende verstedelijking, de uitbouw van infrastructuur, de verkavelingen
en bedrijvenzones.
De gemeente wenst volgende visie-elementen te hanteren:


het opnieuw openleggen, verder zuiveren en landschappelijk inkleden van de beken
waaronder de zichtbare Woluwe, Klein Beek, Kleine Maalbeek en Vuilbeek



het verbreden, waar mogelijk, van het waterbufferend vermogen van de vernoemde
beken



het landschappelijk inrichten van de nog open ruimte rondom de fysische structuur bij
heraanleg en uitvoeren van werkzaamheden

De aandacht en verdere uitwerking van maatregelen zit vervat in de deelstructuren natuur,
landbouw, landschap.
De gemeente Zaventem wenst een groene band aan te leggen waarbij de kernen van de
verschillende gemeenschappen onderling verbonden worden door een netwerk van wegen
die voorbehouden zijn aan langzaam verkeer; fietsers, wandelaars. Het gaat zowel om een
functioneel als een recreatief netwerk. De band neemt als onderligger de natuurlijke
structuur van het grondgebied, met name de beekvalleien van Woluwe, Klein Beek, en
Maalbeek.
Een aparte studie over de Woluwebeek, op het grondgebied van de gemeente, zal zich
moeten buigen over het samengaan van diverse functies maar binnen het kader van de
groene nog open ruimte. De open plekken binnen deze zone kunnen dan via een adequaat
inrichtingsplan gelinkt worden aan deze groene structuur.
Het agrarisch gebied Woluweveld is opgenomen binnen het GRUP VSGB.
De grote gehelen van agrarische gebieden en de nog voelbare agrarische restruimten sluiten
hier op aan en versterken de landschappelijke structuur. Naast deze functionele ruimten zijn
er nog belangrijke groene open ruimte percelen rondom de afrittencomplexen, de
autosnelwegen, de luchthaven en de nog zichtbare beekvalleien van de Woluwe, Klein Beek
en Maalbeek die gekoesterd moeten worden en kunnen ingeschoven worden in een
groenstructuur.

3

Goedgekeurd op dd. 14/12/2015
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Uittreksel gewenste open ruimtestructuur (GRS Zaventem, 2015)

Economische structuur
De gemeente Zaventem heeft als economische poort een sterke uitbouw gekend van
grootschalige bedrijvenzones. Deze zones situeren zich deels rondom de luchthaven, aan de
uiterste randen van de gemeentegrenzen en thv de in-en uitvalswegen. De aanwezigheid van
de luchthaven en gerelateerde ontwikkelingen zijn bepalend geweest voor de bestaande
economische structuur.
De gemeente kampt vandaag de dag met verouderde bedrijventerreinen zoals Keiberg,
Lozenberg, Zaventem-zuid en deze gelegen aan de Leuvensesteenweg. De uitdaging bestaat
in het opnieuw optimaliseren én verbreden van de functies binnen de bestaande
bedrijventerreinen en het kwalitatief ontwikkelen van een beschikbare aanbod gerealiseerd in
het GRUP-VSGB.
De gewestelijke bedrijvenzones waaronder Keiberg ed. vertonen leegstand, verouderde
gebouwen en infrastructuur. Een herwaardering van deze zones dringt zich op.
In samenwerking met de Vlaamse overheid en de provincie (in het kader van ‘reconversie
oudere bedrijvenzones) kan gezocht worden naar het verbreden en versoepelen van de
bestaande functies en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven waarbij de beschikbare ruimte
wordt gedifferentieerd zodat combinaties van functies mogelijk zijn:


wonen en werken



diensten en handel



regionale en lokale bedrijven en een variatie van deze functies binnen een specifiek
gebied.

Hierbij wordt gedacht aan Keiberg in eerste instantie gericht naar het centrum van SintStevens-Woluwe en de steenwegen.

223002 │ januari 2018

19│71

RUP Keiberg
De recente voorstellen voor een fietsverbinding tussen de HST-fietsbrug over de ring en de
GR-route Evere-Brussel doorheen het Woluwelveld is een opportuniteit om de bereikbaarheid
van de bedrijvenzones te verbeteren.
Een inventaris van bestaande oude bedrijfspanden is aangewezen met het oog op
hergebruik, stimuleringsbeleid ifv vernieuwing en het verruimen van de functies.



Uittreksel gewenste economische structuur (GRS Zaventem, 2015)

Verkeersstructuur
Op het grondgebied van de gemeente is er een vrij omvangrijk aandeel openbaar vervoer.
Het aansluiten van de voetgangers- en fietsnetwerken op deze knooppunten van openbaar
vervoer kan best worden uitgewerkt in een openbaar vervoerplan per deelkern-deelruimte.
Naar de toekomst toe ziet de gemeente onder meer de knoop A201 – Hector Henneaulaan
(als verknoping tussen het openbaar vervoer op de A201 en assen op de Hector
Henneaulaan voor de bediening van de verschillende bedrijvenzones) als belangrijke
bijkomende knooppunten tussen de verschillende lijnen van het openbaar vervoer.
Het bovenlokale wegennet wordt overgenomen van het RSV en het PRS Vlaams-Brabant.
Voor het GRS is de selectie van lokale verbindingswegen verzamelwegen en industriële
verzamelwegen van belang. Het mobiliteitsplan heeft hieromtrent uitspraken en aanduiding
gedaan.
Voor het plangebied zijn volgende uitbouwen van voetgangers- en fietsersnetwerken van
belang:


een looproute van Keiberg naar bushaltes op de Henneaulaan



een doorsteek naar bushaltes in het gedeelte van de Keiberg ten noorden van de
Henneaulaan
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de loop- en fietsroutes vanuit Diegem Station naar de bedrijven te Keiberg

Toeristisch-recreatieve structuur
Het behouden en uitbreiden van het recreatief aanbod voor de inwoners is een van de pijlers
van de recreatieve structuur naast het concentreren en bundelen van een hoogwaardig
aanbod aan culturele en recreatieve infrastructuur in de centrumgemeente.
Er wordt gestreefd naar een vlotte bereikbaarheid met de fiets en te voet. Een verknoping
met openbaar vervoer wordt nagestreefd. De gemeente is voorstander om vooral de
bestaande sportinfrastructuur zoveel mogelijk te verbreden.
De nog beschikbare open ruimte ter hoogte van Woluweveld en omgeving is doorwaadbaar
via wandelpaden en langzaam verkeersroutes. Dit fijnmazig netwerk heeft potenties om uit
te groeien tot een recreatieve-toeristische route.
Het verder uitwerken en uitvoeren van de voorstellen van de VLM over Woluweveld en
Woluwedal als aantrekkingspolen geeft kansen voor recreatie en biedt mogelijkheden om de
bestaande sport- en openluchtinfrastructuur af te stemmen op de deelkernen.



Uittreksel gewenste toeristisch-recreatieve structuur (GRS Zaventem, 2015)

Gewen ste ruimtelijke dee l rui mte
De bestaande open ruimte – zoals Woluweveld – moet gekoesterd en verbonden worden met
de randgroengebieden langsheen de Tiendeschuurveld ten westen en de Woluwevallei als
structurerend element aan de oostelijke zijde.
De bestaande bedrijvenzones zoals Keiberg, Lozenberg en Harenheide zijn verouderd en
voorbijgestreefd wat de voorschriften en invulling aangaat. Een reconversieplan met
aandacht voor de verweefbaarheid van functies en inrichting van het openbaar domein is
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gewenst. Uitgangsprincipes zijn duurzame bedrijventerreinen ontwikkelen, leefbare straten
en ondersteunende functies toelaten.
De Woluwebeek is de fysisch nog waarneembare structuur doorheen de deelgemeente
waarlangs zich diverse activiteiten en functies hebben ontwikkeld.



Uittreksel gewenste deelruimte Sint-Stevens-Woluwe (GRS Zaventem, 2015)
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Bindende bepa lin gen
Algemeen


Nr. 12: Studie van de bestemmingsafwijkingen van het gewestplan en het GRUP-VSGB
en het zoeken naar oplossingsrichtingen

Deelstructuren


Nr. 1: uitwerken van een ‘masterplan groene band voor de gemeente’: een
haalbaarheidsstudie om de bestaande groene zones te behouden, uit te breiden en te
versterken en functionele natuurverbindingen uit te werken. Deze groene band wordt
functioneel en recreatief uitgewerkt op lokaal niveau

3.2

Bestemmingsplannen

3.2.1

Gewestplan
Het plangebied is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (nr. 25) gelegen in gebied
voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten (dd. 17/07/2000) en deels in bufferzone.



3.2.2

uittreksel gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

Plannen van aanleg
niet van toepassing

3.2.3

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
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. In het zuiden van het plangebied is een
overdrukzone voor buffer (art. C6.8) aangeduid.
De stedenbouwkundige bepalingen stellen:
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“Tussen de bedrijven en de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De buffer
moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming,
landschappelijke inpassing en afstand.
De concrete inrichting van deze buffer moet in samenhang gezien worden met de concrete
invulling van het aangrenzende gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten;
de eventuele hinder gegenereerd door het aangrenzende gebied zal bepalend zijn voor de
inrichting van de buffer.
De bufferzone wordt dicht beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met
het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies.
Alleen handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten
met inbegrip van de aanleg en het onderhoud van toegangswegen en van de aanleg van
brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van brandveiligheid wordt
opgelegd of voor waterbeheersingswerken.
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor
buffer aangelegd en beplant zijn.
Daarnaast zijn installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie toegelaten.”
Het plangebied grenst in het zuiden aan agrarisch gebied (art. C6.1).



3.3

uittreksel GRUP VSGB en aanpalende open ruimtegebieden

Sectorale aspecten
Natuur
speciale beschermingszones

niet van toepassing

vogelrichtlijngebieden
habitatrichtlijngebieden
VEN- en IVON-gebieden
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Vlaamse of erkende natuurreservaten /
bosreservaten
biologische waarderingskaart

overwegend biologisch minder waardevol
aan de wegenis en de taluds en bermen
biologisch waardevol
in zuiden een zone met een complex van
biologisch
minder
waardevolle
en
waardevolle elementen

Wate r
overstromingskaart
overstromingsgevoeligheid

overwegend niet-overstromingsgevoelig
deels mogelijk overstromingsgevoelig

van nature overstroombare gebieden
(NOG)

de mogelijk overstromingsgevoelige zones
zijn van nature overstroombaar door
afspoelend
exces
hemelwater
en
overstroming vanuit de waterloop

recent overstroomde gebieden (ROG)

niet van toepassing

risicozone voor overstromingen

niet van toepassing

zoneringsplan
beschermingszones
waterwingebieden

gelegen in centraal gebied
grondwaterwinning

/

niet van toepassing

beschermde monumenten, landschappen en
dorpsgezichten

niet van toepassing

Land schap

beschermde monumenten
beschermde landschappen
beschermde stads- en dorpsgezichten
landschapsatlas

niet van toepassing

ankerplaatsen
relictzones
traditionele landschappen

stedelijk gebied en (lucht)havengebied

inventaris van het erfgoed

niet van toepassing
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bouwkundig erfgoed
landschappelijk erfgoed

Ve rkee r
openbaar vervoer

bediening
van
de
haltes
Zaventem
Henneau/Excelsior (305541 en305541) en
de haltes Zaventem Minerva (305559 en
305560) door de lijnen 272 – 282 – 471 –
620 – 621

spoorwegen

gelegen op ongeveer 1,25 km van het
NMBS-station Diegem

fietsroutenetwerk

gelegen op ongeveer 0,80 km van de
knopen 51 en 53 van het recreatieve
fietsknooppuntennetwerk
Hector Henneaulaan is aangeduid
bovenlokale functionele fietsroute

3.4

als

Juridisch-technische aspecten
Ve rgunningen
verkavelingsvergunningen

nog na te vragen

stedenbouwkundige vergunningen

nog na te vragen

We genis
rooilijnplannen

nog na te vragen

wegen

Hector Henneaulaan
Excelsiorlaan
Belgicastraat
Imperiastraat
Minervastraat
Nijveldstraat (chemin n° 38)
Jozef Van Damstraat
(chemin n° 7, thv van de Belgicastraat,
afgeschaft)
(chemin n° 8, thv van de gemeentegrens,
afgeschaft)
(chemin n° 13, thv van de Belgicastraat,
afgeschaft)
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voetwegen

niet
van
afgeschaft)

toepassing

(sentier

n° 46

Wate rlopen
bevaarbare waterlopen

niet van toepassing

onbevaarbare waterlopen

Zoutenstraatbeek, geklasseerde waterloop
van eerste categorie, gelegen langsheen het
plangebied
Woluwe, geklasseerde waterloop van eerste
categorie,
gelegen
langsheen
het
plangebied

Zone s met recht van voorkoop i.f.v.
natuur

niet van toepassing

water

niet van toepassing

wonen

niet van toepassing
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3.5

Relevante wetgeving, studies en plannen

3.5.1

Fluxys
Fluxys Belgium plant de aanleg van een lagedrukleiding voor aardgasvervoer tussen
Kraainem en Brussel (Haren) in 2017. De infrastructuur kadert in de projecten voor het
versterken van de distributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in VlaamsBrabant.
Zo
wordt
onder
meer
een
nieuwe
aftakking
voor
de
Vlaamse
distributienetbeheerder Iverlek gebouwd. Daarnaast komt er in Kraainem een
drukreduceerstation als schakel de hogedrukleiding van Fluxys en de nieuw te bouwen
lagedrukleiding. De nieuwe infrastructuur biedt een oplossing voor de verwachte stijging van
het aardgasverbruik van huishoudens en kmo’s.
Bij de keuze van het tracé van de leiding werd rekening gehouden met de bestaande en
geplande woonzones en industriezones. Fluxys evalueert ook de risico’s in de te doorkruisen
zones en neemt specifieke technische maatregelen waar nodig. Er wordt bijzondere aandacht
besteed aan landbouwzones, archeologische elementen en het respect voor de fauna en
flora.



tracé lagedrukleiding voor aardgasvervoer (Fluxys, 2017)

Op 18 november 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend door de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

223002 │ januari 2018

28│71

RUP Keiberg

3.5.2

Werken aan de Ring
A uto ve rkee r
De geplande werken aan de Brusselse ring hebben een zekere invloed op het plangebied.
Door de herinrichting krijgt de Ring rond Brussel hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer
en parallelrijbanen voor het lokale verkeer. Zo komt er een einde aan de vele gevaarlijke
weefbewegingen, waarbij wagens kriskras door elkaar rijden om een op- of afrit te nemen
(www.werkenaandering.be, 2017). Dit houdt in dat de ring ter hoogte van het plangebied zal
worden verbreed om bijkomende rijstroken aan te leggen zodat het lokaal en het doorgaand
verkeer kunnen worden gescheiden.



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

Dankzij de parallelstructuur voor de herinrichting zal het verkeer vlotter van de Ring op de
E40 kunnen aansluiten of omgekeerd. De nieuwe, aan te leggen infrastructuur (de
parallelrijbanen van de R0 en de verbindingen van de E40 die erop aansluiten) staat
hieronder in het grijs afgebeeld.
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Uittreksel knooppunt Sint-Stevens-Woluwe (Werken aan de Ring, 2017)

Fiet sve rbindin gen
Naast nieuwe infrastructuur voor autoverkeer wordt eveneens ingezet op bijkomende snelle
fietsverbindingen. Een van de voorgestelde fietsroutes (HST-route) langs het plangebied
vormt een van de geselecteerde fietsverbindingen.
De HST-route langs de spoorlijn Brussel-Leuven wordt nu al volop gebruikt, maar de Ring
rond Brussel vormt nog een barrière. In het voorjaar van 2017 stelt Wegen en Verkeer een
studiebureau aan om het ontwerp van een fietsbrug over de R0 volledig uit te werken. Die
brengt de zone van de luchthaven en de belangrijkste bedrijvenzones in Diegem meteen een
stuk dichter bij elkaar.



Aanduiding fietssnelweg Leuven-Brussel (Werken aan de Ring, 2017)
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3.5.3

Een impressie van de fietsbrug over de Ring (Werken aan de Ring, 2017)

Fietsweg Keiberg-Kouterveld
De kantoren- en dienstenzones van Keiberg en Kouterveld hebben een waardevol
economisch potentieel voor de ruime luchthavenregio. In de jaren ‘80-90 was de
autobereikbaarheid samen met de aanwezigheid van de Brusselse regio en de luchthaven
één van de belangrijkste vestigingskeuzes voor bedrijven. Door haar strategische ligging en
de hoge werkgelegenheidsgraad in de regio kampt Vlaams-Brabant helaas met een groot
mobiliteitsprobleem. Diverse partners wensen de mobiliteit in de kantoor- en dienstenzone
van Keiberg-Kouterveld en omgeving stevig te verbeteren. Hiervoor wordt de aandacht
gericht op de multimodale mobiliteit.
Naast aspecten van het verbeteren van het openbaar vervoer beogen het Vlaams Gewest,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Provincie Vlaams-Brabant voor het fietsverkeer de
concrete realisatie van fietssnelwegen in Brussel en de Vlaamse Rand, het zogenaamde
fietsGEN. In de regio van Diegem en Zaventem worden twee fietssnelwegen gepland,
namelijk de HST-fietsroute langs de spoorlijn Leuven-Brussel en de Luchthavenroute langs
de A201. In 2016 heeft de Vlaamse Landmaatschappij een fietsweg aangelegd in de
Zaventemsebaan in het verlengde van de Lambroekstraat, ten zuiden van de Henneaulaan.
De aanleg van de HST-fietsroute tussen Diegem en Zaventem, met een fietsbrug over de
Brusselse ring, wordt door het Vlaams Gewest voorzien in 2018. De gemeente Zaventem
plant in 2017 de aanleg van fietspaden langs de Henneaulaan-Grensstraat. Vanuit al deze
projecten is het duidelijk dat de aanleg van een fietsweg Keiberg-Kouterveld een cruciale
schakel is voor het fietsverkeer in deze regio.
De fietsweg sluit direct aan op de HST-fietsroute met de fietsbrug over de Brusselse ring.
Naar het zuiden ontstaat een rechtstreekse verbinding naar Brussel. De zones Keiberg en
Kouterveld krijgen strategische aansluitingen. Deze heeft de ambitie een hefboom te zijn
voor de herwaardering van beide zones en de ruimere luchthavenregio.
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3.5.4

Aanduiding fietsweg Keiberg-Kouterveld (gemeente Zaventem, 2017)

Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand –
T.O.P.NRand
Het T.O.P.-NRand is opgezet vanuit de Vlaamse overheid om een innovatieve visie te
ontwikkelen voor deze zone in samenspraak met de betrokken gemeenten waaronder
Zaventem.
Vanuit de recente visienota zijn volgende elementen van belang:


het creëren van een multimodale Europese boulevard vertrekkende van de luchthaven
als economische poort richting Brussel. De site van de NAVO zal in samenspraak met
de gemeenten een herbestemming moeten krijgen met aandacht voor verweefbare
functies, meervoudig gebruik en duurzame ontwikkeling.



er moet aandacht gaan naar de koppeling onderwijs – bedrijvigheid. De bestaande
bedrijvenzones vragen om een hedendaagse benadering van invullingen en synergiën,
waaronder opleiding en vorming, gekoppeld aan nieuwe bedrijfsontwikkelingen. In het
kader van de reconversie van de verouderde bedrijvenzones is dit een aandachtspunt.

In het kader van de regionale ontwikkeling zijn een aantal strategieën uitgewerkt:


no-car scenario waarbij optimaal gefocust wordt op knooppunten met diverse
vervoersmodi. Het mobiliteitsplan van de gemeente geeft hieromtrent belangrijke
aanzetten.



greenbelt scenario die het belang van de groene nog open ruimte onderstreept. De
gemeente integreert haar ‘groene rand’ in de verdere uitbouw en behoud van de
groene ruimten. In samenwerking met de hogere overheid kan dit verder verfijnd
worden.
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3.5.5

het concept stad in-en tuin legt de nadruk op de variëteit van productievormen en de
omgeving. De gemeente onderschrijft de principes van de relatie tussen
productievormen en omgeving waarvan het benutten van de restpercelen voor
landbouwverbreding, randbuffers bedrijvenontwikkeling benutten en omvorming
bedrijvenclusters een aantal voorbeelden zijn.

Inrichting fietspaden Hector Henneaulaan
Er zijn goedgekeurde plannen om de ontbrekende fietspaden op de Hector Heneaulaan,
tussen enerzijds de grensstraat te Machelen en anderzijds de fietssuggestiestroken ter
hoogte van het kruispunt met de Exelsiorlaan en Belgicastraat, te realiseren.



3.5.6

Uittreksel fietspaden Hector Henneaulaan (gemeente Zaventem, 2017)

Mobiliteitsplan Zaventem
Ope rati one le doe l ste l lingen


Het verminderen van het bovenlokale verkeer op de lokale wegenis



Verhogen van de multimodale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen


Versterken / optimaliseren van de relatie bedrijventerrein – OV-netwerk



Voorzien van minsten één degelijke fietsontsluiting per bedrijvenzone



Verhogen van de doorstroming van het openbaar vervoer



Uitbouwen van het fietsnetwerk



Verhogen van de verblijfskwaliteit in de centrumzones



Verhogen van de verkeersveiligheid



Versterken van flankerend beleid



Gedifferentieerd parkeerbeleid



Uitbouwen trage wegennet



Eenvormigheid snelheidsregime

We rkdomein : rui mte li jk be leid
Wegencategorisering
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.
De overige wegen binnen het plangebied zijn geselecteerd als lokale wegen type III.
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uittreksel wegencategorisering (Mobiliteitsplan Zaventem, 2012)

We rkdo mein : ve rkeer sne twe rken
Verblijfsgebieden en voetgangersnetwerk
De site Keiberg is aangeduid als tewerkstellingsgebied met een snelheidsregime van
50 km/u. (De snelheid op de Excelsiorlaan is momenteel beperkt tot 30 km/u.) Voor de site
Keiberg wordt doorsteken naar bushaltes vooropgesteld om ervoor te zorgen dat de afstand
tot de bus- of treinhalte wordt verkleint
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In de bedrijventerreinen is het aantal voorzieningen voor voetgangers zeer beperkt. Hierdoor
komen de dagelijkse en niet geringe autostromen in conflict met de voetgangers in de
bedrijventerreinen. Dit conflict met voetgangers dient ruim te worden geïnterpreteerd. Het
betreft niet alleen de voetgangers op hun looproute naar de bushalte, maar evengoed de
werknemers die tijdens de middag naar de broodjeszaak gaan als de bezoekers die met de
wagen komen, op straat parkeren en de resterende afstand te voet afleggen. Dit knelpunt
betreft dan ook al de werknemers. De visie is dan ook dat het grootste gedeelte van de
wegenis in de bedrijventerreinen dient te beschikken over voetgangersvoorzieningen.



uittreksel maatregelen voetgangersnetwerk (Mobiliteitsplan Zaventem, 2012)

De gemeente zal het trage wegennet binnen de gemeente verder uitbouwen. Gezien de
verkeersintensiteiten op de grote assen, zijn alternatieven extra van belang. Volgend hierop
wordt het trage wegennet op korte tot middellange termijn uitgewerkt.
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Fietsnetwerk



uittreksel fietsroutenetwerk (Mobiliteitsplan Zaventem, 2012)

Zo goed als al de bedrijvenzones liggen langs grote assen. De beperkte fietsinfrastructuur
van meerdere van deze assen zorgt voor een beperkte fietstoegankelijkheid van deze
bedrijvenzones. Aangezien de uitvoering van de hierboven besproken geplande werken nog
enige tijd kan duren is het wenselijk om in de tussentijd minstens één optimale
fietsontsluiting per bedrijvenzone te voorzien.
Vanuit het gedeelte van Keiberg ten zuiden van de Henneaulaan zijn er twee verbindingen
uitsluitend voor zachte weggebruikers naar Sint-Stevens-Woluwe: enerzijds via de link naar
de Nijveldstraat en anderzijds via de Zaventemsebaan.
Een optimalisering van de oversteekvoorzieningen voor fietsers aan de Lambroekstraat en
aan de Belgicastraat kan de relatie tussen het gedeelte van Keiberg ten noorden van de
Henneaulaan en deze trage wegen versterken.
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De fietslink tussen het station van Diegem en het gedeelte van de zone Keiberg op het
grondgebied van Machelen kan worden doorgetrokken tot in het gedeelte van de zone
Keiberg op het grondgebied van Zaventem.
Momenteel zijn in de bedrijvenzones de voorzieningen voor fietsers zeer beperkt. Dit is
duidelijk in conflict met de significante verkeersgeneratie. In het voor de bedrijven
voorgestelde ontsluitingssysteem met circulatielussen zal, zonder aanpassingen, dit knelpunt
blijven.
Voor de bedrijvenzones wordt dan ook een fietsinfrastructuur voorgesteld die voortbouwt op
de wegencategorisering. Dit betekent het voorzien van fietsinfrastructuur op de wegen die
zijn geselecteerd als industriële verzamelwegen.
In de grote zones betreft het de circulatielussen, in de kleinere terreinen betreft het de
aansluiting op de grote assen.
De wegen die niet zijn geselecteerd als ontsluitingswegen betreffen in hoofdzaak kleinere,
doodlopende wegsegmenten waar, mits snelheidsremmende maatregelen, menging van
autoverkeer en fietsverkeer aanvaardbaar is.



uittreksel maatregelen fietsnetwerk (Mobiliteitsplan Zaventem, 2012)

Openbaar vervoernetwerk
Een goede verknoping tussen de verschillende lijnen binnen de gemeente vergemakkelijkt
het gebruik en de overstap en is dus een extra stimulans voor het gebruik van het openbaar
vervoer. Naar de toekomst toe ziet men onder meer de locatie knoop A201 – Hector
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Henneaulaan: als verknoping tussen het openbaar vervoer op de A201 en assen op de
Hector Henneaulaan voor de bediening van de verschillende bedrijvenzones.
Er wordt voor gekozen om de relatie tussen de bedrijvenzones en het station te
optimaliseren door het voorzien van shuttlediensten tussen het station en de bedrijvenzones.



uittreksel maatregelen openbaar vervoer (Mobiliteitsplan Zaventem, 2012)

Autonetwerk
Voor de ontsluiting van de grotere bedrijvenzones (waaronder Keiberg-noord) wordt gewerkt
met circulatielussen waarop slechts in één richting wordt gereden: deze wegen zijn
geselecteerd als industriële verzamelwegen. Door de ruimtelijke structuur van Zaventemnoord was het voorzien van enkelrichtingsverkeer op de centrale as niet wenselijk.
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Op deze centrale ontsluitingsstructuren geldt een snelheidsregime van 50 km/uur en wordt
geen menging van verkeer voorzien.
Voor al de overige wegenis in deze zones wordt maximaal gestreefd naar een omvorming tot
doodlopende straten met een snelheidsbeperking van 30 km/uur. In deze straten hebben de
voetgangers eigen voorzieningen. Menging van autoverkeer en fietsers kan indien
snelheidsremmende maatregelen worden voorzien.
Voor de herinrichting van de R0 is in het bijzonder de visie op de aansluitingen van belang.
Voor de Henneaulaan is de visie van de gemeente dat ze aan weerszijde wordt aangesloten
op de rangeerbanen.
Zwaar vervoer
Het uitgangspunt bij het opstellen van de visie rond de routes voor zwaar vervoer is het
vrachtverkeer maximaal te leiden langs wegen met de hoogste wegencategorisering. Hierbij
dienen verblijfsgebieden en natuurgebieden zoveel mogelijk gevrijwaard te worden.
Parkeerbeleid
Het parkeerbeleid voor de industriezones kan niet los worden gezien van de ruimtevraag van
de
andere
modi.
Er
is
namelijk
ook
nood
aan
ruimte
voor
fietsen
voetgangersvoorzieningen. Per bedrijventerrein is er dan ook nood aan een globaal plan dat
naar een optimale afstemming gaat tussen de onderscheiden modi en hun specifieke
ruimtevraag.
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4

E VALUATIE PLANGEBIED

4.1

Knelpunten

4.2



In Keiberg is er een aanzienlijk percentage leegstand (25 van de 91 gebouwen is niet
in gebruik).



De bestemming voor het gebied is achterhaald; er zijn invullingen met kantoren en
diensten die niet specifiek gerelateerd zijn aan de luchthavenactiviteiten.



Er is een sterke autogerichtheid met sterke congestie op de Hector Henaulaan,
Woluwedal (R22) en de Brusselse Ring R0.



De site kent lokaal een grote parkeerdruk.



De Keiberg heeft een gedateerde inrichting als bedrijventerrein, zonder aandacht voor
de inrichting van een aangenaam publiek domein.



In de buurgemeente Machelen zijn er recenter gerealiseerde kantoorgebouwen
beschikbaar en zijn er nog andere in aanbouw.

Potenties


Ruimte voor de herontwikkeling van de kantorenzone via het principe van zuinig
ruimtegebruik en verweving van bepaalde functies.



De site vindt vlot aansluiting op het hoger wegennet (cf. R0).



Er zijn mogelijkheden om een voetgangers- en fietsnetwerk uit te bouwen.



Het terrein kent weinig problemen met de overstromingsgevoeligheid door de
inrichting op een plateau.



Een beperkte oppervlakte in het zuiden is nog niet ingevuld met bebouwing;
verouderde en leegstaande bebouwing kan plaats ruimen voor nieuwe functies.
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5

G EWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

5.1

Doelstellingen

5.2



Het versoepelen van de stringente gewestplanbestemming en –voorschriften (die enkel
hoogwaardige kantoren en diensten gerelateerd aan de aanwezigheid van de
luchthaven toelaten) om de huidige leegstand, en de daaraan gekoppelde
verloedering, tegen te gaan.



Mogelijkheden bieden om te evolueren naar een duurzame bedrijvenzone waarbij
verschillende functies worden toegelaten, zoals andere bedrijfsactiviteiten, maar ook
recreatieve en socio-culturele activiteiten.



Voldoende ruimte voorzien voor de vallei van de Woluwe / Zoutenstraatbeek.

Visie
Het plangebied wordt momenteel geconfronteerd met een aantal leegstaande
kantoorgebouwen. Ongeveer 25% van de kantoorruimten op Keiberg wordt niet gebruikt.
Deze leegstand is enerzijds te wijten aan de toegelaten bestemming volgens het gewestplan.
Enkel hoogwaardige kantoren en diensten die gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van de
luchthaven worden toegelaten. Anderzijds neemt de aantrekkingskracht van de site af
omwille van de autogerichtheid waardoor er congestieproblemen zijn.
De gemeente Zaventem wenst dan ook na te denken over ruimere bestemmings- en
inrichtingsmogelijkheden voor de site. Het behoud van de site als bedrijvenzone vormt
hierbij het uitgangspunt maar de bestemmings- en inrichtingsmogelijkheden dienen
verruimd te worden zodat de zone niet enkel blijft voorbehouden voor kantoren en diensten
gerelateerd aan de aanwezigheid van de luchthaven. De gemeente acht het opportuun dat
ook KMO’s, logistieke bedrijven… zich hier kunnen vestigen omdat dergelijke activiteiten veel
ruimte nodig hebben, maar minder onderhevig zijn aan veel personenverkeer tijdens de
spitsuren. In de omgeving is er daarenboven vraag naar ruimte voor dergelijke activiteiten.
Het inrichten van woongelegenheden of winkels genereert veel meer verkeer en zijn daarom
niet gewenst op deze locatie.
Ook recreatiemogelijkheden en socio-culturele activiteiten dienen een kans te krijgen op
Keiberg. Recreatie- en ontspanningsactiviteiten vinden namelijk eveneens overwegend plaats
buiten de kantooruren. Er wordt hierbij gedacht aan zowel harde als zachte recreatieve
infrastructuur. Voor het zacht recreatief medegebruik kan zeker ook de vallei van de Woluwe
en Zoutenstraatbeek ingeschakeld worden.
Er zijn bovendien diverse activiteiten binnen Zaventem en in de omgeving die een plaats
zoeken. Op Keiberg zijn er hiervoor opportuniteiten, zeker wanneer een duaal of meervoudig
ruimtegebruik wordt vooropgesteld.
De mogelijkheid tot het inrichten van een duurzame bedrijvenzone, zowel op ruimtelijk vlak
als op vlak van de mobiliteit en met een verweving van bepaalde functies, zal op termijn
gepaard gaan met de afbraak van kantoorgebouwen. Initieel wordt een herontwikkeling op
de locatie van leegstaande en verloederde bebouwing beoogd.
Gelet op de gelijktijdigheid waarbij de site in het verleden werd ingevuld, zal in de toekomst
ook de opportuniteiten bij de herinrichting van de site ongeveer simultaan kunnen verlopen.
Dit biedt kansen om de potentiële verdichting te realiseren en om tegelijkertijd een gezonde
mix aan functies en activiteiten te voorzien.
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5.3

Ruimtelijke concepten
R ui mte lijke opt ima lisatie door b undeling van gebouwen
Bij een herinrichting van delen van Keiberg wordt steevast een duurzaam en zuinig
ruimtegebruik vooropgesteld. Door bebouwing te bundelen en door meerdere bouwlagen toe
te laten komt er meer ruimte beschikbaar om de onbebouwde ruimte op een kwalitatieve
manier in te richten. Hierbij wordt dan vooral gedacht aan groene parkinrichtingen en ruimte
voor waterelementen.
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R ui mte v oo r t ra ge ve rbindin gen
De inrichting van Keiberg in de jaren ’80 van de vorige eeuw was vooral geënt op de
bereikbaarheid via de auto. Binnen het plangebied is er echter nog ruimte – of kan er nog
ruimte gecreëerd worden – om trage verbindingen in te richten. Via dergelijke verbindingen
wordt een duurzamere mobiliteit beoogd en wordt tevens het zacht recreatief medegebruik
bevorderd. De inrichting van trage verbindingen bevordert namelijk het STOP-principe. Trage
verbinding naar de bushalte van De Lijn of naar het treinstation leidt tot een duurzamere
mobiliteit. Ook de aanleg van fietspad is een positief gegeven om werknemers uit de regio te
laten overschakelen van een verplaatsing met de auto naar een pendelbeweging per fiets.

R ui mte voor wa ter
Aan de rand van het plangebied, geprangd tussen kantoorgebouwen en de R22/R0, is de
vallei van de Woluwe en Zoutenstraatbeek gelegen. Door meer ruimte te voorzien voor deze
waterlopen wordt het risico op natuurlijke overstromingen beperkt. Er kan ook meer
natuurwaarden tot ontwikkeling komen. Verder kan er gewerkt worden aan een groene rand
van Zaventem en kan het recreatief medegebruik gestimuleerd worden. Binnen het
plangebied kunnen ook waterelementen geïntegreerd worden. Hierbij wordt er vooral
gekeken naar het reliëf en de afstromingskaart.
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6

E FFECTEN VAN HET RUP

6.1

Onderzoek tot mer
De mer-screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt hier integraal geïntegreerd in de
toelichtingsnota van het voorliggend RUP. Deze dient dan ook samen gelezen te worden met
de andere hoofdstukken van de startnota. Op deze wijze heeft de lezer steeds volledige
inzage in het RUP en specifiek in de bestaande toestand als referentiesituatie en de
planningscontext waarbinnen het voorliggend RUP kadert.

6.1.1

Methodiek
Een eerste stap in het onderzoek tot mer is nagaan of het RUP niet ‘van rechtswege’ planMER-plichtig is volgens de regelgeving zoals vastgelegd in het plan-m.e.r.-decreet van 27
april 2007. Indien dit niet het geval is kan overgegaan worden op de beschrijving en
evaluatie van de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke
alternatieven.
Voor het voorliggend RUP wordt een afwegingskader ingevuld samen met de kwetsbaarheid
van de verschillende disciplines4. Dit afwegingskader doet dienst als toetsing van de
relevantie van de verschillende disciplines waarbinnen milieueffecten kunnen optreden. De
beoordeling kan variëren tussen zeer relevant, relevant, beperkt relevant en niet relevant.
Afhankelijk van deze beoordeling zullen de disciplines meer of minder uitgebreid onderzocht
en besproken worden.
Bij het onderzoek van de milieueffecten worden er per discipline volgende stappen
ondernomen, indien een uitgebreide bespreking aangewezen is.


In een eerste fase wordt de referentiesituatie besproken. Deze geeft een indicatie van
de kwetsbaarheid van het plangebied.



In een tweede fase worden de milieueffecten en milderende maatregelen besproken.
Afhankelijk van het oordeel in het afwegingskader kan het gaan om een zeer
beknopte, beknopte of uitgebreide bespreking.



Tenslotte wordt een besluit getrokken over het al dan niet aanwezig zijn van
aanzienlijke negatieve milieueffecten.

4
De kwetsbaarheid van de verschillende disciplines wordt afgeleid uit de referentiesituatie in het
plangebied. De bespreking hiervan gebeurt bij de beoordeling van de milieueffecten.
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6.1.2

Toepassingsgebied
Het RUP is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig omwille van de volgende redenen:


Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project
opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004,
namelijk voor een project opgesomd in rubriek 10 (infrastructuurprojecten),
categorie a° (industrieterreinontwikkeling) en categorie b (stadsontwikkelingsproject)
van bijlage III. Ook behoort voorliggend RUP tot rubriek 13 (wijziging of uitbreiding
van projecten) Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal
niveau. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 46,2 ha of ongeveer
1,67% van de totale oppervlakte van de gemeente Zaventem. Bovendien bepaalt het
RUP een kleine wijziging ten opzichte van de bestaande toestand. Ten opzichte van de
huidige bestemming voor luchthaven gerelateerde diensten worden andere
bedrijvigheid (maar geen seveso-inrichtingen) en recreatieve activiteiten toegelaten
Bijgevolg is het RUP dus screeningsgerechtigd.



Het RUP is geen plan of programma waarvoor een passende beoordeling vereist is
zoals bepaald door het artikel 36ter §3 van het natuurdecreet.

Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP ‘van
rechtswege’ niet plan-MER-plichtig is, maar wel screeningsplichtig. Naargelang het resultaat
van het onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een oordeel geveld
over de noodzaak van de opmaak van een plan-MER:

6.1.3



indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht;



indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of
meerdere criteria: wel plan-MER-plicht.

Detailleringsgraad
De afbakening van de bestemmingszones binnen het plangebied voor het gebiedsgericht RUP
gebeurt op het niveau van de kadastrale percelen.
De straatnamen binnen het plangebied en de omgeving zijn terug te vinden op het plan
feitelijke en juridische toestand.

6.1.4

Afwegingskader
Onderstaande tabel geeft een synthese van de te verwachten milieueffecten. Ze vormt
eveneens de basis om te bepalen of het noodzakelijk is om een discipline aan een uitgebreid,
beknopt, zeer beknopt of geen nader onderzoek te onderwerpen. De invulling van deze tabel
wordt verklaard in de tekstuele bespreking van de verschillende disciplines.
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Energie- en
grondstoffenvoorraden

Grond- en
oppervlaktewater

Geluid en trillingen

Lucht

Atmosfeer en
klimatologische factoren

Licht

Fauna en flora

Landschap, onroerend
erfgoed en archeologie

Mens en ruimte
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referentiesituatie

o

oo

o/x

x

x

oo

oo

o

o

o/x

beoordeling effect

+/-

nvt

+/-

(-)

(-)

nvt

nvt

(+)

(+)

+

relevant?

x

o

x

x

o/x

o

o

x

x

xx

referentiesituatie: kwetsbaarheid van de discipline
xx = zeer kwetsbaar
x
= kwetsbaar
o/x = matig kwetsbaar
o
= niet uitgesproken kwetsbaar
oo = niet kwetsbaar
beoordeling effect: mate waarin effecten op een specifieke discipline kunnen verwacht worden
nvt = niet van toepassing
- - = een aanzienlijk negatief effect
= een negatief effect
(-) = een licht negatief effect
+/- = geen effect
(+) = een licht positief effect
+ = een positief effect
+ + = een aanzienlijk positief effect
t
= het effect is tijdelijk van aard
relevant?: relevantie van discipline bij beoordeling milieueffecten
xx = zeer relevant – uitgebreide bespreking aangewezen
x = relevant – beknopte bespreking aangewezen
o/x = beperkt relevant – zeer beknopte bespreking aangewezen
o = niet relevant – bespreking niet aangewezen

6.1.5

Beoordeling milieueffecten
B od e m
Referentiesituatie
Fysische bodemtoestand
De bodem in het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit een droge leembodem. Beperkte delen
binnen het plangebied bestaat uit droge zand, droge zandleem en natte leem. Een kleine
zone bestaat uit een antropogene bodem.
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Bodemkaart (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken
kwetsbaar is wegens de matige korrelgroottes van de bodem en de reeds aanwezige
bebouwing en verhardingen.
Bodemkwaliteit
In het plangebied werden er een aantal oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd (OVAM,
2017). Het betreft de bodemonderzoeken 2003.0 (2014), 29764.0 (2007), 74905.0 (2016),
29763.0 (2011) en 20724.0 (2007) aan de Excelsiorlaan, de 20178.0 (2007) en de 8522.0
(2000) aan de Belgicastraat. Alle oriënterende bodemonderzoeken dienden niet gevolgd door
een beschrijvend bodemonderzoek waarmee wordt aangetoond dat er geen kritische
grenswaarden zijn overschreden.



Kaart bodemonderzoeken (OVAM, 2017)

Conclusie
Globaal kan worden gesteld dat het plangebied hoofdzakelijk niet uitgesproken kwetsbaar is
voor wat betreft de discipline bodem. Een beperkt onderzoek naar de effecten van
voorliggend RUP op de bodem is aangewezen omdat een herinrichting van de bedrijvenzone
kan gerealiseerd worden.
Milieueffecten en aandachtspunten
Het terrein is in de bestaande toestand al grotendeels in ingericht met bebouwing en
verharding. Volgens de huidige gewestplanbestemming kan de zone nog verder aangevuld
worden met bebouwing in functie van luchthavengerelateerde kantoren en diensten. Binnen
voorliggend RUP wordt een ruimtelijke optimalisatie door bundeling van gebouwen en een
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duaal of meervoudig ruimtegebruik vooropgesteld. Tevens wordt door een verweving van
bepaalde functies (zoals bedrijvigheid, recreatie,...) minder druk op de bodem door een
kleinere bebouwde oppervlakte.
Bij de (her)inrichting van de site dient voldoende aandacht te gaan naar het aanwezig reliëf.

Grond- en oppe rvlakte wate r
Referentiesituatie
Grond- en oppervlaktewaterhuishouding
Binnen het plangebied zijn er geen waterlopen aanwezig. Ter hoogte van de wegenis R22 en
R0 stroomt de Zoutenstraatbeek (VHAG 53508) en de Woluwe (VHAG 6555), allebei
geklasseerde waterlopen van eerste categorie, beheerd door de VMM – afdeling Operationeel
Waterbeheer Leuven.
De afstroming van het plangebied gebeurt in de richting van de riviervalleien.



Afstromingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2017)

De drainage in het plangebied is overwegend gecategoriseerd als (matig) droog. De beperkte
verstoorde zone die op de bodemkaart werd aangeduid als antropogene bodem heeft een
onbepaalde drainage. Andere aspecten van de grond- en oppervlaktewaterhuishouding
worden besproken onder de watertoets.
Kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning.
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied overwegend kwetsbaar (Ca2).
Ca2-gronden hebben een beperkte (≤5m) en/of zandige deklaag. De watervoerende laag
bestaat uit zand en de dikte van de onverzadigde laag bedraagt meer dan 10 meter. Het
oostelijk deel van het plangebied, ter hoogte van de R22 is zeer kwetsbaar (Ca1). Ca1gronden hebben een beperkte (≤5m) en/of zandige deklaag. De watervoerende laag bestaat
eveneens uit zand en de dikte van de onverzadigde laag bedraagt minder dan 10 meter
(Geopunt Vlaanderen, 2017).
Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij is het plangebied van
voorliggend RUP gelegen binnen centraal gebied. Dit betekent dat er voor de bebouwde
omgeving aansluiting is op een operationele waterzuiveringsinstallatie via een
rioleringsstelsel.
Conclusie
Uit dit alles kan worden geconcludeerd dat het plangebied matig kwetsbaar is wat betreft de
discipline grond- en oppervlaktewater.
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Milieueffecten en aandachtspunten
Gelet op het gegeven dat het terrein overwegend niet-overstromingsgevoelig is en een
ruimtelijke optimalisatie door bundeling van bebouwing wordt beoogd, zullen de effecten op
de waterhuishouding niet aanzienlijk zijn. Er wordt binnen de ruimtelijke concepten van
voorliggend RUP voldoende ruimte voorzien voor water. Bijzondere aandacht gaat naar de
vallei van de Woluwe en Zoutenstraatbeek.

Geluid en t ri l lin gen
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen langsheen grote verkeersinfrastructuren. Zowel de R0 – Ring rond
Brussel, de spoorlijn Brussel-Leuven en de luchthaven bevinden zich nabij het plangebied. In
de eerste plaats is er daarom vooral immissie van geluid en trillingen in het plangebied van
voorliggend RUP. De emissie van geluid en trillingen vanuit het plangebied zijn veel
beperkter.
De immissie van geluid vanaf de R0 dringt voor een beperkt deel binnen in het plangebied.
Aan de randen kan overdag een geluidsbelasting tot 69dB optreden. Dieper in het plangebied
neemt de geluidsbelasting sterk af omwille van de aanwezige bermen langsheen de R0 en de
aanwezige bebouwing aan de rand van het plangebied van voorliggend RUP.

Legende
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
≥ 75 dB
Geen informatie



Geluidsbelastingskaart 2011, wegverkeer, overdag (Geopunt Vlaanderen, 2017)

De immissie vanaf de spoorweg is de geluidsbelasting binnen de contour van het plangebied
is eerder beperkt.

Legende
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
≥ 75 dB
Geen informatie



Geluidsbelastingskaart 2011, treinverkeer, overdag (Geopunt Vlaanderen, 2017)
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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
geluidsbelasting niet gelet op de quasi volledig inpandige activiteiten.

is

dergelijke

Legende
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
≥ 75 dB
Geen informatie



Geluidsbelastingskaart 2011, luchtverkeer, overdag (Geopunt Vlaanderen, 2017)

De gecombineerde geluidsbelasting voor het plangebied in gevolge de nabijgelegen
infrastructuren wordt als volgt weergegeven:

Legende
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
≥ 75 dB
Geen informatie



Totale geluidsbelasting afkomstig van infrastructuren, overdag (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Milieueffecten en aandachtspunten
Het plangebied is gelegen nabij grote verkeersinfrastructuren. Het plangebied geneert zelf
ook geluid door de aanwezige activiteiten. Deze concentreren zich vooral tijdens de ochtenden avondspits op weekdagen. Een herontwikkeling van de site met groepen van meer diverse
functies zal een uitvlakking van de mogelijke productie van geluid en trillingen met zich mee
brengen.
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L uc ht
Referentiesituatie
Een uitgebreide bespreking van de discipline lucht is niet aan de orde. De gegevens van de
dienst lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij met betrekking tot de luchtkwaliteit in
Vlaanderen geven een beeld van de luchtkwaliteit in het plangebied. Het jaargemiddelde
(2015) voor NO2 varieert van 26 μg/m³ tot 40 μg/m³. De hogere waarden situeren zich
dichter bij de verkeersassen. Het jaargemiddelde (2015) voor fijn stof PM10 bedraagt 21 à
25 μg/m³. Beiden blijven onder de Europese norm van 40 µg/m³. Het jaargemiddelde (2015)
voor zeer fijn stof PM2,5 bedraagt 13 à 15 μg/m³. Deze waarde blijft eveneens onder de
Europese norm van 25 µg/m³.
Er kan dan ook gesteld worden dat het plangebied wordt gekenmerkt door een voldoende
luchtkwaliteit.
Milieueffecten en aandachtspunten
De toegelaten activiteiten van voorliggend RUP zullen niet resulteren in een aanzienlijk
negatief effect op de luchtkwaliteit in het gebied en de omgeving. De overgrote meerderheid
van de luchtverontreiniging is het gevolg van het lokale, regionale, nationale en
internationaal verkeer in de regio.
Globaal kan gesteld worden dat de mogelijke effecten op de luchtkwaliteit door de
voorliggende planopties gering zullen zijn.

Fa una en flora
Referentiesituatie
Er bevinden zich noch speciale beschermingszones (vogel- of habitatrichtlijngebieden), noch
VEN- of IVON-gebieden, noch Vlaamse of erkende natuurreservaten in het plangebied. In het
zuiden grenst het plangebied aan het natuurverwevingsgebied (nr. 558).



Natuurverwevingsgebied (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Op de biologische waarderingskaart worden ter hoogte van het plangebied geen faunistisch
voorname zones aangeduid. Het plangebied is overwegend gecategoriseerd als biologisch
minder waardevol door industriële bebouwing, opgehoogd terrein en verruigd grasland. De
categorisering is gebeurd op basis van de interpretatie van orthofoto’s.
Aan het talud in het noordwesten, aan de bermen van de R0 en de bermen van de Hector
Henneaulaan zijn biologisch waardevolle zones aangeduid omwille van het talud,
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loofhoutaanplant (exclusief populier) en een soortenrijk permanent cultuurgrasland. Deze
categorisering is eveneens gebaseerd op de interpretatie van orthofoto’s.
In het zuidoosten van het plangebied is een zone gekarteerd als complex van biologisch
minder waardevolle en waardevolle elementen. Tijdens een terreinbezoek in augustus 1998
werd pioniersvegetatie, opslag van allerlei aard en een talud gekarteerd.



Biologische waarderingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Milieueffecten en aandachtspunten
Binnen het plangebied worden groene inrichtingen vooropgesteld. Deze kunnen uitgroeien
tot biologisch interessante plekken. Speciale aandacht gaat naar de biologisch waardevolle
zones ter hoogte van de valleistructuur, de verbinding met het aangrenzend
natuurverwevingsgebied en de inrichting van de bufferzone in het zuiden conform de
bepalingen van het GRUP VSGB.

Land schap, on roe rend e rfgoed en a rcheologie
Referentiesituatie
Het plangebied is gelegen in stedelijk gebied en luchthavengebied. Volgens de huidige
gewestplanbestemming kunnen de onbebouwde terreinen nog bebouwd worden met
bijkomende kantoorgebouwen. Verder zijn er geen elementen uit de landschapsatlas
aanwezig binnen de contour van voorliggend RUP.
Binnen het plangebied bevinden er noch beschermde monumenten, landschappen, stads- of
dorpsgezichten, noch bouwkundige relicten of gehelen binnen het plangebied.
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende
archeologische vindplaatsen. Binnen het RUP Keiberg zijn er geen archeologische
vindplaatsen gekarteerd (Onroerend Erfgoed, 2017).
Milieueffecten en milderende maatregelen
De activiteiten die worden mogelijk gemaakt binnen het RUP zijn niet van die aard dat ze
afbreuk doen aan het aanwezige landschap. Een landschappelijke inpassing van de
bebouwing wordt vooropgesteld. Een hogere bouwhoogte wordt toegelaten, maar dit dient
gecompenseerd te worden door groen en onbebouwde ruimte.
De buffering ten opzichte van het aanpalend openruimtegebied en natuurverwevingsgebied
zoals voorzien binnen het GRUP VSGB blijft behouden.
Binnen het plangebied van voorliggend RUP zijn er geen archeologische vondsten aangeduid
binnen de CAI. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons
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verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische
sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek
vastgesteld te worden. De stedenbouwkundige voorschriften dienen de mogelijkheid tot
archeologische prospectie bij infrastructuurwerken met impact op de bodem gevolgd door
eventuele opgravingen te garanderen.

Men s en rui mte
Referentiesituatie
Ruimtelijke aspecten
De kantorenzone is gelegen nabij de R0, het treinstation Diegem, en de nationale
luchthaven. De inrichting van het terrein met kantoorgebouwen is gebeurd conform een
typische verkaveling uit de jaren ’80. De invulling van de zone is gebeurde volgens de
gewestplanbestemming en -voorschriften die enkel hoogwaardige kantoren en diensten
gerelateerd aan de aanwezigheid van de luchthaven toelaten.
Het reliëf is over het algemeen relatief vlak. In het noordwesten van het plangebied, op de
grens met de gemeente Machelen, is een aanzienlijk hoogte verschil aanwezig. Momenteel
(juni 2017) is er op de aanpalende onbebouwde percelen te Machelen een werf ingericht
waar een keermuur met een hoogte van verschillende meters is opgetrokken.



foto werf juni 2016 met zicht op de keermuur thv het noordwestelijk deel van het plangebied

Een ander opvallend deel binnen het plangebied betreft het hoogteverlies in het zuidelijk
deel, ter hoogte van de valleistructuur.



foto’s met zicht op de valleistructuur (juni 2016)
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Mobiliteit
Verkeersgeneratie
In de regio, en specifiek voor het knooppunt Zaventem5, is er op piekuren file omdat de
intensiteit van het verkeer de capaciteit van de weg benadert of zelfs overschrijdt.
Op een weekdag is tijdens de ochtendspits (’s morgens van 7u tot 9u) de congestie ter
hoogte van het plangebied niet uitgesproken. De gemiddelde I/C-verhouding van het
omliggend wegennet bedraagt ongeveer 0,86.



Typisch verkeer op een donderdag om 8u (Google Maps)

5

gedetailleerde info over verkeersvolumes, verkeersafwikkeling,.. op de knoop Zaventem (R0 x A201)
met onder meer het op- en afrittencomplex Henneaulaan kan bekomen worden op de website van de
verkeersindicatoren: http://indicatoren.verkeerscentrum.be/vc.indicators.web.gui/indicator/index
6
Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een I/C-verhouding van
0,7 of lager er geen of
weinig congestie zal optreden; bij een I/C-verhouding tussen 0,7 en 0,9 het gedeelte op bepaalde
momenten congestie zal hebben, bijvoorbeeld tijdens de spits; bij een I/C-verhouding van 0,9 of hoger
er structurele filevorming op zal treden.
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Op een weekdag is tijdens de avondspits (’s avonds van 16u tot 18u) de congestie ter
hoogte van het plangebied meer uitgesproken. De gemiddelde I/C-verhouding van het
omliggend wegennet bedraagt globaal meer dan 0,8.



Typisch verkeer op een donderdag om 17u (Google Maps)

Parkeren
De parkeerdruk binnen het plangebied is afhankelijk van de effectieve invulling van de
kantoorgebouwen. In geval van een lage of geen bezetting van de burelen van een gebouw
zijn er op eigen terrein en binnen het openbaar domein nog ruim voldoende
parkeergelegenheden beschikbaar. In geval van een effectieve bezetting van een
kantoorgebouw is er een hoge parkeerdruk op eigen terrein en binnen het openbaar domein.
Globaal genomen geldt voor het volledige plangebied dat er nog voldoende
parkeervoorzieningen beschikbaar zijn.
Alternatieve verkeersmodi
Conform het mobiliteitsplan Zaventem, de inrichting van het fietspad Hector Henneaulaan en
de fietsweg Keiberg-Kouterveld van Sint-Stevens-Woluwe naar de toekomstige fietssnelweg
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Brussel-Leuven) wordt er verder werk gemaakt van alternatieven om het autoverkeer binnen
het plangebied en in de omgeving terug te dringen.
Seveso-activiteiten
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.
Milieueffecten en aandachtspunten
Ruimtelijke aspecten
In voorliggend RUP wordt een ruimtelijke optimalisatie door bundeling van bebouwing
vooropgesteld. Bij de verder invulling van het gebied en de eventuele herontwikkeling staat
een duaal of meervoudig ruimtegebruik voorop. Bij een dergelijke invulling wordt het
(intenser) gebruik van de site ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakantie
vooropgesteld opdat de sociale controle wordt verhoogd.
Bij het voorzien van hogere bebouwing om op die manier meer groene, onbebouwde ruimte
te bekomen dient er steeds advies gevraagd worden aan de bevoegde luchtvaartinstantie.
Mobiliteit
In gevolge het toelaten van diverse activiteiten (bedrijvigheid, recreatie, socio-culturele
activiteiten,...) wordt een grotere spreiding van de gemotoriseerde vervoersbewegingen in
de tijd vooropgesteld. Er wordt hier dus geen verdere concentratie van het autoverkeer
tijdens de spitsuren beoogd. (Dit in tegenstelling tot een invulling van Keiberg volgens de
geldende gewestplanbestemming.) Een spreiding van het gemotoriseerd verkeer en de
parkeerbehoefte in de tijd wordt in voorliggend RUP vooropgesteld.
Seveso-activiteiten
Het voorliggend RUP laat geen seveso-bedrijvigheid toe. Op basis van de RVR-toets werd
geoordeeld dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt dient te worden.
6.1.6

Alternatieven
Voorliggend RUP past binnen de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Zaventem,
zoals beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Als alternatief voor de uitvoering van voorliggend RUP zal hier kort aandacht besteed worden
aan het nulalternatief. In het nulalternatief zou de bestemming volgens het gewestplan en de
ermee gerelateerde bepalingen en voorschriften behouden blijven. De belangrijkste plus- en
minpunten worden hieronder aangehaald.
Pluspunt van het nulalternatief:


De toegelaten functies blijven beperkt tot kantoren en diensten die gerelateerd zijn
aan de luchthaven.

Minpunten van het nulalternatief:


De leegstand en verloedering op het bedrijventerrein wordt niet opgelost gelet op de
verouderde bebouwing en het aanbod in de directe omgeving (waaronder ook in
Machelen).



Het verweven van bepaalde functies om een mix van activiteiten en meer
gedifferentieerde verkeersfluxen te bekomen is niet toegelaten.



De piekmomenten van het autoverkeer blijven aanwezig omwille van de uniforme
toegelaten functies.

Naast het nulalternatief kan er eveneens gekeken worden naar locatie- en inrichtings- en/of
uitvoeringsalternatieven. Er werd in voorliggend RUP geen onderzoek gevoerd naar
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locatiealternatieven. Er werd immers specifiek geopteerd om een RUP voor de kantorenzone
Keiberg op te maken om zo de leegstand aldaar aan te pakken.
De mogelijke inrichtings- en uitvoeringsalternatieven zijn beperkt. Dit RUP beoogt immers
beleidsopties te vertalen in een concreet plan en eraan gerelateerde stedenbouwkundige
bepalingen. De bestaande bebouwde structuur, eigendom- en perceelsstructuur en de
ingerichte wegenis bepaalt al in grote mate de mogelijke inrichting van de zone. Bij de
(her)inrichting van het terrein maar er maximaal gestreefd naar een duurzame ontwikkeling
op basis van het principe van zuinig ruimtegebruik en met de inrichting van voldoend
groenelementen. De gewenste ontwikkeling stelt geen uitbreiding van de site voorop, maar
uitsluitend een bundeling waarbij er een verweving van bepaalde functies wordt toegelaten.
Globaal kan er gesteld worden dat de ontwikkelingsperspectieven in het RUP maximaal zijn
afgestemd op de actuele en de gewenste situatie. Een uitgebreide bespreking van
inrichtings- en uitvoeringsalternatieven is hier dan ook niet aan de orde.
6.1.7

Grensoverschrijdende effecten
Gelet op de ligging van het plangebied RUP, op ongeveer 850 m van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van aanzienlijke
milieueffecten dient te worden geconcludeerd dat er geen gewestgrensoverschrijdende
effecten zullen voorkomen door de uitvoering van het RUP.

6.2

Watertoets
De watertoets zal nog aangevuld worden voor wat betreft de mogelijke toekomstige effecten.

6.2.1

Oppervlakte- en grondwaterhuishouding
O ve rst r omin gs ge voel i ge gebieden

Legende
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig



Overstromingsgevoeligheid (01/07/2017, milieuinfo)
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Legende
Overstroombaar door afspoelend exces hemelwater
Overstroombaar vanuit waterloop of door afstromend water
Overstroombaar vanuit waterloop
Niet van nature overstroombaar



Van Nature Overstromingsgevoelig Gebied (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Wate rbehee rde rs (V laa mse Hydrogra fische At la s)

Legende
bevaarbare
1e categorie
2e categorie
3e categorie
niet-geklasseerd



VHA-waterlopen (Geopunt Vlaanderen, 2017)
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In fi lt ratiegevoe li ge bode ms

Legende
Niet infiltratiegevoelig
Infiltratiegevoelig



Infiltratiegevoelige bodems (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Grondwaterstromingsgevoe li ge gebieden

Legende
Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)
Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)



Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Winte rbedkaa rt
niet van toepassing
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He llin genkaa rt

Legende
0,5
0,5 - 5
5 - 10
>10



Hellingenkaart (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Erosie gevoe li ge gebieden

Legende
Niet erosiegevoelig
Erosiegevoelig



6.2.2

Erosiegevoelige bodems (Geopunt Vlaanderen, 2017)

Besluit
De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor
de oppervlakte- en grondwaterhuishouding aan het licht.
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7

A DVIEZEN EN OPMERKINGEN

7.1

Eerste adviesronde en publieke consultatie
In het kader van de opmaak van het RUP werd een eerste participatiemoment gehouden op
14 september 2017. Tijdens dit eerste publiek participatiemoment werd de startnota van het
RUP met een eerste aanzet tot visie voorgesteld. Na dit participatiemoment startte een
publieke consultatie van 60 dagen. Tijdens de periode 15 september 2017 tot
14 november 2017 lag de startnota en de procesnota ter inzage in het gemeentehuis en
waren deze beschikbaar op de gemeentelijke website. Tijdens deze periode werden de
bevoegde adviesinstanties geraadpleegd over start- en procesnota.
De adviezen en inspraakreacties op de startnota werden door het planteam verwerkt en in
de scopingsnota wordt aangegeven hoe zal worden omgegaan met de suggesties om het
plan te verbeteren en de aandachtspunten in functie van het effectenonderzoek. De
scopingsnota wordt formeel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen
van Zaventem.

7.2

Adviesvraag startnota
De adviezen worden integraal als bijlage aan de scopingsnota toegevoegd.

Departement Omgeving
d.d. 6 november 2017 - voorwaardelijk gunstig


Bij de opmaak van het RUP is belangrijk dat de ruimtelijke principes op voldoende
wijze worden uitgewerkt en eveneens gelinkt worden aan de relevante
aanknooppunten. Dit ter realisatie en versterking van de gewenste ruimtelijke
structuur als een geheel in plaats van de som van de deelstructuren.



Het richtinggevend deel van het GRS stelt dat de herontwikkeling van de bestaande
functies alsook de ontwikkeling van nieuwe functies mogelijk zijn in samenwerking met
de Vlaamse overheid en de provincie. Een verwijzing naar deze samenwerking
ontbreekt.



Het is belangrijk dat de initiatieven die voor dit gebied alsook voor de randgebieden
zijn vooropgesteld, op elkaar afgestemd worden en deel uitmaken van het
planningsproces.

In de startnota werd bij de opmaak van de ruimtelijke concepten, vertrokken vanuit
algemene ruimtelijke principes die van toepassing zijn op het hele plangebied. Tijdens het
voorontwerp van het RUP worden de globale schetsen verder uitgewerkt en zal het ruimtelijk
kader schriftelijk worden vertaald in de stedenbouwkundige voorschriften. In functie van een
duidelijkere ruimtelijke verankering van de ruimtelijke doelstellingen zal bijkomend een
structuurschets worden uitgewerkt waar de verschillende globale ruimtelijke principes op de
site worden geschetst. In het bijzonder de ruimte voor trage verbindingen en de principes in
verband met de overgang naar het landschap kunnen op deze manier duidelijker worden
geïllustreerd. Hierbij zullen de bestaande plannen in verband met de fietssnelweg,
verbreding van de ring, … als leidraad dienen.
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P rovincie Deputa tie Vlaa ms -Brabant
d.d. 23 oktober 2017 - voorwaardelijk gunstig
Het provinciebestuur ondersteunt de inzet voor de herwaardering en optimalisering van de
bedrijvenzone Keiberg.


Doordat de site door infrastructuur is afgescheiden van de kernen van Zaventem en
Sint—Stevens-Woluwe, het belang van de ruimte voor bedrijvigheid en de geluids- en
stofhinder, wordt de keuze om wonen uit te sluiten uit het plangebied bijgetreden. Het
wonen is enkel toegestaan als bedrijfswoning per bedrijf, waarbij de oppervlakte van
de woning beperkt blijft en geïntegreerd wordt in het bedrijfsgebouw.



De geformuleerde visie in de startnota laat een ruime waaier aan activiteiten toe. Dit
biedt ruimte voor ongewenste ontwikkelingen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt
worden met betrekking tot het voorgestelde programma.


In het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan wordt enerzijds aangegeven dat het
aanbod aan culturele en recreatieve infrastructuur geconcentreerd en gebundeld
wordt in de centrumgemeente. Anderzijds is de gemeente voorstander om de
bestaande sportinfrastructuur zoveel mogelijk te verbreden. Het is onduidelijk hoe
de algemene inzet op harde recreatie en socio-culturele activiteiten binnen Keiberg
hierbinnen passen.

Dubbelgebruik moet gestimuleerd worden, zowel in het gebruik van de ruimte, van de
faciliteiten als van de gebouwen. De recreatieve en socio-culturele functies dienen in relatie
te staan met de aanwezige bedrijvigheid of complementair te zijn aan de bedrijvigheid . De
gemeente Zaventem wenst de toegestane nevenfuncties in het RUP dan ook te beperken tot
circa 30%, om wildgroei te voorkomen.
De term ‘logistiek’ dekt veel activiteiten. Logistiek zal een belastend mobiliteitseffect
hebben op de directe omgeving gelegen zijn. Verder brengt logistiek grote bebouwing
met zich mee en vereist het de nodige draaicirkels voor het vrachtverkeer. Hiermee
blijft er nog weinig ruimte over voor een groen-blauw netwerk.
Om de monofunctionele kantoorontwikkeling in Keiberg te doorbreken, lijkt het de gemeente
aangewezen om onder andere logistiek te mogelijk te maken en zo nieuw leven in de site te
blazen. Hiermee wordt logistiek op lokale schaal bedoeld en niet zozeer op Europees niveau.
Zo kan er in het RUP ruimte worden voorzien voor bijvoorbeeld kleine KMO’s en een lokaal
distributiecentrum. Activiteiten die grotere mobiliteitseffecten met zich meebrengen zullen
beperkt of uitgesloten worden in de voorschriften van het RUP.


De visie wordt niet gekaderd in de visie van de ruimere omgeving. Doordat de
uitzoom op grotere schaal ontbreekt en de effecten op de bedrijvigheid in de
omgeving onvoldoende duidelijk zijn, kan op dit moment niet ingestemd worden
met de voorgestelde verruiming van de bestemmingsvoorschriften.

Zie behandeling van de voorgaande opmerking van Departement Omgeving.


Er moet de nodige aandacht besteed worden in de startnota aan de structurerende
werking van de luchthaventram en hieraan parallelle fietssnelweg, de geluidsbelasting
en de groene open percelen rond de snelweg en afrittencomplex.

De studies en plannen rond zowel de tramverbinding als de fietssnelweg zullen bijkomend
worden verwerkt in de startnota. Hierbij zal worden nagegaan in hoeverre deze elementen
een ruimtelijke bijdrage leveren aan de structuur van het gebied binnen de op te maken
structuurschets voor het gebied.


De startnota maakt nergens duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor ondersteunende
functies voor de werknemers in het gebied. Om de kwaliteit van de werkomgeving te
bevorderen, lijkt het aangewezen om hiervoor mogelijkheden te voorzien in het RUP.
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Het voorzien van ondersteunende functies voor werknemers worden vooropgesteld in het
RUP. Deze functies worden voorzien onder de socio-culturele activiteiten.


In het uiterste zuiden is er een onbebouwd deel van 1,7 ha gelegen, waar landbouw
als gewenste functie wordt gezien. In deze context lijkt het zinvol om bij de verdere
uitwerking de potenties van deze zone te onderzoek voor (stedelijke) landbouw en
of het behoud ervan mogelijk is.

We kunnen ons de vraag stellen of (stad)landbouw hier wenselijk is, gezien het plangebied
wordt gekenmerkt door stofhinder en andere vervuiling.


Gezien de nabijheid van Woluweveld is het een opportuniteit om het onbebouwde deel
in de bedrijvenzone als open landschap te voorzien. Hier wordt binnen de voorgestelde
visie
en
concepten
onvoldoende
rekening
mee
gehouden.
Mogelijke
aanknopingspunten vormen de langzaamverkeersontsluiting naar deze zone en de
inrichting van een landschappelijke overgang naar dit agrarisch gebied. Door de
bundeling van de gebouwen kunnen er groenzones ontwikkeld worden, die het
bedrijventerrein verbinden met de ‘groene band’ ter hoogte van de Woluwevallei en/of
het nabijgelegen Woluweveld of er kan een groenzone gecreëerd worden op maat van
de hele bedrijvenzone. Deze ontwikkeling vraagt meer sturing.

Er moet in het verder planningsproces verder worden nagedacht over hoe de overgang
tussen het landschap en de bebouwing van het bedrijventerrein vlot kan opgebouwd worden.
Dit zal in de stedenbouwkundige voorschriften worden ingeschreven. Binnen de op te maken
structuurschets kan hier eventueel eveneens worden aangeduide tot waar binnen het
plangebied de invloed van deze landschappelijke integratie dient te worden ingebouwd.


De potenties naar optimalisatie van de parkeerproblematiek dienen worden
meegenomen in het RUP. Gemeenschappelijk parkeren vormt een waardevolle
piste. Ook de keuze van de inplanting van deze infrastructuur heeft zijn weerslag
op de levendigheid van het terrein, de keuze van het vervoersmiddel en de
groenstructuur binnen het gebied.

Parkeren is een belangrijk aspect binnen het plangebied. Hier zal verder over nagedacht
worden in het voorontwerp. De gemeente Zaventem wenst maximale flexibiliteit in te
bouwen, waarbij de normen inzake parkeerplaatsen wordt bekeken bij elke nieuwe
ontwikkeling. Deze visie en de concrete uitwerking zal op de plenaire vergadering met de
hogere overheid worden uitgeklaard.


De inzet op hernieuwbare energie en veranderingsgericht bouwen kan een
aandachtspunt zijn dat meegenomen wordt in de hernieuwing van deze zone. Er
moet worden ingezet op het duurzaam karakter van de nieuwe ontwikkeling.

Inzake duurzaamheid kan het nodige voorzien worden in de stedenbouwkundige
voorschriften. Het concept van verdichting en het bundelen van kantoorgebouwen past reeds
in het ruimtelijk kader van duurzaamheid. Verder zullen de voorschriften dusdanig worden
opgesteld dat ze nieuwe vormen van het winnen van duurzame energie niet in de weg staan.
De gemeente Zaventem wenst een duurzaam karakter te stimuleren door meer
mogelijkheden te bieden indien het initiatief een duurzaam karakter heeft, zoals onder
andere het voorzien van hernieuwbare energie.


Bij de verdere uitwerking van het plan moet rekening gehouden worden met de
geformuleerde inhoudelijke aandachtspunten:


In de tabel van het fietsroutenetwerk moet ook opnemen worden dat het
projectgebied vlakbij de geplande HST-fietssnelweg is gelegen alsook naast de
geplande fietsweg Keiberg. Deze fietsweg geeft rechtstreeks aansluiting op de pas
aangelegde fietsweg door Woluweveld en zo verder richting Evere/Brussel.



Sentier nr. 46 werd afgeschaft, maar is er wel en strook openbaar domein die de
Excelsiorlaan verbindt met het talud waar de fietsweg Keiberg wordt voorzien. Via
deze strook kan de projectzone dus aangetakt worden op de fietsweg. Vanaf de
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aansluiting van deze strook grond op de buurtweg nr. 11 in noordelijke richting,
blijft deze buurtweg nr. 11 officieel bestaan.


Op de plannen inzake ‘Werken aan de Ring’ moet ook de tramverbinding A201
worden aangeduid. Een tramhalte ter hoogte van de Grensstraat betekent voor de
projectzone een verbeterde ontsluiting met het openbaar vervoer naar de
luchthaven en Brussel.



De fietsweg Keiberg moet ook worden vermeld, alsook de geplande fietssnelweg
naar de luchthaven (A201).
Volgende moet toegevoegd worden: “In het najaar 2017 zal De Werkvennootschap
het ontwerp van de fietsbrug en fietsweg Keiberg volledig uitwerken”. De
bronvermelding van de figuur bij de fietsbrug moet aangepast worden.

Het nodige zal aangepast worden en of aangevuld indien de informatie onvoldoende duidelijk
is. Veel elementen zijn reeds vermeld in de startnota onder relevante studies en plannen. De
verwerking van deze plannen zal indien dit ruimtelijk relevant is eveneens worden voorzien
in de voorschriften en grafisch plan van het voorontwerp RUP. Verder zal in functie van de
structuurschets de ruimtelijke relatie met de verschillende op til staande plannen eveneens
worden verduidelijkt.


Volgende studies, programma’s en onderzoeken zijn relevant om mee te nemen in het
verder planningsproces:


De bespreking van het territoriaal actieprogramma Noordrand in de startnota is
gebaseerd op de ’proeve van programma’ van januari 2016. Na consultatie werd
de proeve eind 2016 herwerkt naar het ‘actieprogramma 2016’ op basis van de
bemerkingen. Eind 2017 zal een geactualiseerd programma beschikbaar zijn. Het
programma omvat concrete acties naar de bedrijvigheid rond de ‘Europese
Boulevard’ en de achterliggende ‘groene link’.



De studie van het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen naar de vraag
vanuit bedrijven voor het gebied is eveneens relevant om te onderzoek in het kader
van de bestemmingswijziging.



Verder werd reeds ontwerpend onderzoek verricht voor de bedrijvenzone Keiberg
binnen de studie ‘segmentatie/verweving’, uitgevoerd in opdracht van de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant.



Het ruime gebied Zaventem-Zuid was de scope van een pilootproject in het kader
van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).



Recent hebben het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen
een economische studie voor de omgeving van de Europese Boulevard opgestart.
Deze heeft tot doel de ontwikkelingspotenties van de as in zijn geheel en de te
onderscheiden deelgebieden te bepalen.



De ‘ruimtelijke-economische agenda voor Vlaams-Brabant’ van 6 oktober 2016
moet opgenomen worden.

De studies, programma’s en studies zullen worden doorgenomen. Indien deze relevant
geacht worden deze opgenomen in de relevante wetgeving, studies en plannen en worden
deze verwerkt in de globale concepten.


De mer-screening moet aangepast worden naar het planinitiatief dat zich inpast in het
gemeentelijk ruimtelijk beleid en een ruimtelijke visie op de ruime omgeving. De
screening dient aangevuld te worden met de aanleg van de luchthaventram en de
parallelle fietssnelweg, die invloed zullen hebben op de directe omgeving.

Zie behandeling van de voorgaande opmerking van Departement Omgeving.
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In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt aangegeven dat voor de verbreding
en de versoepeling van de bestaande functies binnen de bedrijvenzone een
samenwerking met de Vlaamse overheid en de provincie noodzakelijk is. Het is echter
niet duidelijk hoe deze samenwerking/overlegstructuur zal worden opgezet, aangezien
dit niet in de procesnota wordt vermeld.

Gezien dit onderdeel van het advies lijkt het aangewezen er een overleg zal plaatsvinden
met de provincie en het departement, waarbij de inspraak van deze actoren op prijs gesteld
wordt.

Agent schap voor wegen en verkee r
d.d. 11 september 2017 - voorwaardelijk gunstig


Alle individuele erfontsluitingen dienen via de bestaande wegenis aan te sluiten op het
gewestwegennet. Er mogen geen rechtstreeks bijkomende aantakkingen worden
voorzien.



Het Agentschap voor wegen en verkeer engageert zich geenzins om te participeren in
de investeringen aan wegenis die hun oorsprong vinden in het RUP.

De ruimtelijke mogelijkheden doen geen uitspraken voor toekomstige of bestaande wegenis.
Er wordt vooropgesteld dat er geen verkeersgenererende functies voorzien worden, bovenop
de bestaande congestie.

Agent schap voor innove ren en onde rnemen
d.d. 26 september 2017 - voorwaardelijk gunstig


Het agentschap ondersteunt het verruimen van de voorschriften naar KMO en
logistiek, naar dit soort ruimte leeft in de regio een hoge vraag.



De locatie leent zich er uitstekend toe gezien, zijn directe ontsluiting naar het hogere
wegennet en zijn minder gunstige bediening door het openbaar vervoer. Dit pleit voor
een minder personeelsintensieve invulling.

Dit standpunt is strijdig met het ontvangen advies van het Agentschap voor Wegen en
Verkeer, waarbij wordt gesteld dat er geen bijkomende ontsluitingen op de bestaande
gewestweg wordt voorzien. Er dient te worden uitgemaakt welk advies wordt gevolgd.


Er kan best mee onderzocht worden of dergelijke herontwikkeling, hetgeen een
grondige herinrichting vergt in de zone, wel realistisch is gezien de huidige
marktwerking.

In dit RUP wordt de mogelijkheid tot herontwikkeling ingeschreven, maar het zal van de
markt afhangen of deze herontwikkeling gerealiseerd kan worden. De herontwikkeling zal
ook gefaseerd worden aangepakt in functie van de aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning / omgevingsvergunning die binnenkomen en getoetst zullen worden aan de
nieuwe voorschriften. Het betreft geen masterplan met een inrichtingsplan maar een
verruiming van de bestemming.


Het agentschap stelt zich vragen bij het verruimen naar de mogelijkheden voor
‘functies ter ondersteuning van de (woon)omgeving’. Zal dit de herontwikkeling niet
net blokkeren? Dit kan best mee worden onderzocht alvorens er een duidelijke keuze
wordt gemaakt over de gewenst invulling.

Louter woonfuncties zullen niet toegestaan worden in het plangebied. Het bedrijventerrein
zal aanwezig blijven. Er worden ondersteunende functies voorzien waardoor de
werkomgeving aangenamer kan gemaakt worden in een duurzamer kader. Wonen zal ook
streng gedefinieerd worden als conciërgewoningen binnen het bedrijfsvolume.
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Be l go cont r o l
d.d. 11 september 2017


Op basis van de informatie opgenomen in het RUP, moeten alle bouwaanvragen
worden verzonden naar de urbanismedienst van Belgocontrol.

Dit advies zal toelichtend in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden.

F lux y s
d.d. 21 september 2017 - voorwaardelijk gunstig


Naast de reeds voorziene omschrijving over Fluxys onder de relevante wetgeving,
studies en planning, vraagt Fluxys om ook rekening te houden met sectorale
bepalingen bij voorziene wegeniswerken en de aanleg van het fietspad.

Dit advies zal toelichtend in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden.


Er wordt gevraagd om de Fluxysleidingen in te tekenen op de plannen als overdruk,
vermelding conform ‘artikel 8’ (symbolische overdruk enkelvoudig leiding) volstaat.

De leidingen zullen worden opgenomen op de plannen.


Volgende zaken moeten nageleefd worden:


De wettelijke erfdienstbaarheden;



De voorschriften en veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werken in
nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys;



De specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen en



De toegestane bomen en struiken.

Dit advies zal toelichtend in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden.

E lia (be hee rde r Be lgisch hoogspannin gsnet)
d.d. 12 september 2017 - voorwaardelijk gunstig


Men vraagt om rekening te houden met de aanwezigheid van de ondergrondse
hoogspanningsleidingen, gelegen langsheen de Hector Henneaulaan.



Er mag niet uit het oog worden verloren dat boven en vlakbij de ondergrondse
leidingen(beide gelegen in het openbaar domein) geen diepwortelende begroeiing mag
komen omdat dit de leidingen kan beschadigen.



In de onmiddellijke omgeving van de hoogspanningsgeleiders moeten de wettelijke
bepalingen worden gerespecteerd. Gelieve daarom kennis te nemen van de
veiligheidsvoorschriften ter zake. De veiligheidsvoorschriften zijn te vinden in het
advies als bijlage van de scopingsnota.

Dit advies zal toelichtend in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden.
7.3

Opmerkingen raadpleging bevolking
Be fi mmo
d.d. 13 november 2017


Men staat achter het versoepelen van de gewestplanbestemming- en voorschriften.

223002 │ januari 2018

66│71

RUP Keiberg


Er dient ingezet te worden op ondersteunende activiteiten die de bedrijven een
kwalitatieve impuls kunnen geven. Men denkt daarbij aan een afdeling van een
hogeschool of universiteit, internationale scholen, opleidings- en vormingscentra etc.
(zoals
in
de
visienota
‘Territoriaal
Ontwikkelingsprogramma
Noordrand”
vooropgesteld).
Verder is er ruimte en potentieel om diverse ondersteunende activiteiten aan te bieden
voor de (kantoor)gebruikers zoals crèches, kinderopvang, (bedrijfs)restaurant, horeca
in het algemeen, fitnesscentra, vergader- en conferentiezalen etc.
Verder vraagt men de gemeente om het inrichten van woongelegenheden en winkels
op Keiberg te overwegen. Deze invulling kan voorzien worden op de bestaande site,
zonder uitbreiding.

In het RUP zullen de nodige ondersteunende functies voor de bedrijven en socio-culturele
functies voorzien worden. De functies mogen echter de bestaande congestie niet verzwaren.
Daarom lijkt het ons niet aangewezen om hier een crèche of kinderdagverblijf te voorzien, dit
zal meer verkeer genereren tijdens de spitsuren, wanneer de wegen naar het
bedrijventerrein reeds verzadigd zijn. Verder kan een fitnesscenter wel toegestaan worden,
gezien dit complementair verkeer zal genereren. Het voorzien van een toonzaal aan een
bedrijf vormt geen probleem.


Duurzaam verkeersbeleid:


Bij de geplande werken aan de Brusselse ring wordt eventueel de afschaffing van
de op- en afritten langs de Henneaulaan voorzien. Dit zou tot gevolg kunnen
hebben dat de huidige leegstand en verloedering exponentieel zal toenemen. Er
wordt gevraagd om de impact van de geplande werken te onderzoeken.

De werken aan de Brusselse ring werden hierboven reeds besproken.


Het verbeteren en verruimen van het fietsnetwerk in en rond Keiberg kan men
enkel toejuichen. Er dient ook voldoende aandacht gegeven worden aan de
alternatieve zachtere vervoerswijzen, zoals fiets- en voetpaden. Deze zijn in de site
zo goed als onbestaande.



Het uitbreiden van het metro- en tramnetwerk biedt veel potentieel en moet
onderzocht worden. Deze vervoerswijzen zijn laagdrempelig, goed ingeburgerd en
milieuvriendelijk.

Er is momenteel weinig detailinformatie terug te vinden inzake de fietssnelweg en nieuwe
tramverbinding. In het RUP zal rekening gehouden worden met mogelijkheden voor zachtere
vervoerswijzen.
De kaart van de tramlijnen zal toegevoegd worden in de startnota.

Me rrion Prope rt y Group
d.d. 25 oktober 2017


Het initiatief van de gemeente Zaventem om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen
voor Keiberg wordt verwelkomd.



Het bedrijvenpark kampt met enkele structurele problemen. Slechts weinige bedrijven
in het park zijn op dit moment nog ‘luchthavengerelateerd’. Enkel zal door het
wegwerken van de bestemming ‘luchthavengerelateerd’ niet resulteren in een hogere
bezettingsgraad van het park. Er dient rekening worden gehouden met andere
factoren om van het nieuwe RUP een echte katalysator te maken van de heropleving
van Keiberg.

Er zal buiten bedrijvigheid ook socio-culturele functies en andere ondersteunende functies
toegestaan worden, die de heropleving van Keiberg moeten stimuleren.
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De startnota maakt een overzicht van de gekende problemen zoals verkeersdrukte,
afwezigheid van voetpaden, gebrekkige connectie met openbaar vervoer etc. Dit zijn
factoren waarover een private eigenaar geen controle over heeft. Toch zijn
overheidsinvesteringen hierin essentieel om tot een verdere ontwikkeling of
herontwikkeling te kunnen komen. Zonder investering in het publiek domein van
Keiberg, zal een daling van de leegstandsgraad slechts marginaal blijven ongeacht het
type bestemming en gebouw.
Het doortrekken van fiets- en wandelpaden in alle straten van Keiberg, zowel noord als
zuid zodat de voetgangers en fietsers zich op een veilige manier naar hun dagelijkse
werkplek kunnen begeven.

De bestaande plannen rond de fietssnelweg en de fietsverbinding richting station Diegem en
H. Henneaulaan zullen in de structuurschets worden opgenomen. Dit zal de integratie van
trage verbindingen in het RUP verduidelijken. De verschillende plannen zijn reeds bestaand
en worden mee in het RUP geïntegreerd.


Bij elke mogelijke verhuring wordt men geconfronteerd met de opmerking dat
connectiviteit met het openbaar vervoer alsook de verkeerscongestie problematisch
zijn.



Het creëren van een tweede uitgang op Hector Henneaulaan/Grensstraat al dan niet
via Kouterveld is wenselijk (eventueel verplichtend voor wie Excelsiorlaan verlaat
richting Diegem);



De brede invulling van de bestemming is een duidelijke verbetering. Toch is men ervan
overtuigd dat deze bestemmingswijziging dient worden uitgebreid met een aantal
specifieke domeinen, zoals:


Opleiding/scholing: met de nabijheid van Keiberg en het treinstation van Diegem is
het opportuun om een koppeling tussen opleiding, scholing en bedrijvigheid te
realiseren en met elkaar te ontwikkelen. De aard van het bedrijvenpark alsook de
basisstructuur van vele van de gebouwen maken Keiberg ideaal om een frisse
campusmix te creëren met onderzoek- en ontwikkelingslabo’s, klaslokalen,
ondersteunende functies en studentenaccommodatie.

Het inrichten van een onderzoek- en ontwikkelingslabo, zoals een spin-off bedrijf gelinkt aan
een universiteit, is momenteel al mogelijk. Het voorzien van een campusmix met een
educatief programma is hier niet opportuun, gezien de site niet goed ontsloten wordt door
openbaar vervoer en zo meer verkeer tijdens de spitsuren met zich meebrengt. Ook het
creëren van studentenaccommodatie is hier niet aangewezen omwille van de ligging buiten
de kern en de kernvoorzieningen.


Start-up zone: de voorbije jaren is gebleken dat de gebouwen nog steeds
aantrekkelijk zijn voor kleine, vaak beginnende, bedrijven. Gezien het massale
aanbod aan oudere, derde generatie kantoorgebouwen in Zaventem en de
omliggende gemeenten zou het een interessante overweging kunnen zijn om jonge
opstartende bedrijven belastingtechnisch te bevoordelen, bijvoorbeeld door een
vrijstelling te verlenen van de eerste vijf jaar op de onroerende voorheffing

Het voorzien van ruimte voor start-ups kan enkel aangemoedigd worden, maar het initiatief
ligt bij de eigenaar zelf. Met het RUP zal een bredere waaier van start-ups kunnen
aangetrokken worden.


Retail park: de ingesloten aard van het bedrijvenpark zou een aantal ‘big box’retail
spelers kunnen faciliteren, waarvan de klanten niet gebonden zijn door drukke
spitsuren in de wijde omgeving. Er wordt hier niet bedoeld om een shoppingscentra
te realiseren.

Het voorzien van kleinschalige retail ter ondersteuning van de bedrijvigheid is hier mogelijk
en welkom. Grootschalige retail is hier niet aanwezen gezien de ligging buiten de dorps- en
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handelskernen en de bestaande verkeersproblematiek. Verder kunnen er kleinschalige
recreatieve en socio-culturele functies worden voorzien.


Diverse woon/werkfuncties: tot een nieuwe ‘mixed-use’masterplan behoren ook een
aantal gediversifieerde woonelementen. Deze kunnen verschillende vormen
aannemen: studentenaccommodatie, tijdelijke bewoning voor werknemers die een
snelle link zoeken met de luchthaven of de hoofdstad, ‘over the shop living’initiatieven, waarbij bijvoorbeeld in een medische groepspraktijk een woning
voorziet in hetzelfde complex etc.

Gezien de ligging buiten de kernen, de verkeersproblematiek en de geluids- en stofhinder,
leent het projectgebied zich niet voor residentiële ontwikkelingen. Dit wordt ook bijgetreden
in het advies van de provincie Vlaams-Brabant.

G-Labe l project ontwikke lin g
d.d. 15 september 2017


Het planningsinitiatief bevat positieve elementen. Met het verder verruimen van de
mogelijkheden binnen de site, kunnen de bestaande problemen in Keiberg opgelost
worden. Men denkt hierbij aan andere vormen van residentieel gebruik, zoals
ouderlingen zorg.

Het voorzien van woongelegenheden is hierboven reeds besproken.


Aan dit plan is mobiliteit onlosmakelijk verbonden. Keiberg is een autobestemming en
dat zal altijd blijven. Daarom moet de afrit Henneaulaan van de Brusselse ring
behouden blijven. Verder is een tweede auto-ontsluiting langs de beide zijden van
Keiberg een grote wens. Een aantakking van de Excelsiorlaan naar de Kouterveldstraat
en de verbinding Belgicastraat met de Jozef van Damstraat is een missing link voor dit
gebied.

De werken aan de Brusselse ring werden hierboven reeds besproken.
In het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer wordt gesteld dat er geen
bijkomende ontsluitingen langs de Henneaulaan voorzien mogen worden.


De leegstandsbelasting (met doel om verkrotting en vrijwillige leegstand te
voorkomen) schiet zijn doel voorbij in de site van Keiberg. De belasting op de delen
die leeg staan weegt zwaar door op de weinig huuropbrengsten. Bovendien moet men
blijven investeren in de panden.

Dit is geen voorwerp van het RUP.
7.4

Opmerkingen vanuit verslag participatiemoment
Op 14/09/2017 werd een informatiemoment georganiseerd door de gemeente Zaventem.
Tijdens het informatiemoment werd de startnota voorgesteld aan de verschillende eigenaars,
gebruikers en omwonenden van het plangebied.

Ve rloop van de ve rgadering
De schepen Bart Dewandeleer verwelkomt de aanwezigen en geeft kort mee waarom de
gemeente Zaventem het RUP Keiberg wenst op te maken. Vervolgens wordt de startnota
inhoudelijk aan de aanwezigen voorgesteld door D+A.
Na de voorstelling wordt de mogelijkheid geboden om bijkomend vragen te stellen aan de
aanwezige leden van het planteam. Een overzicht van de verschillende vragen en de
bijhorende antwoorden wordt hieronder weergegeven.
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Vra gen.


Verschillende eigenaars van kantoren
denken over de mogelijkheid om op de
woonfuncties toe te laten. De zone is
meer aangepast aan de noden van
economisch haalbaarder zijn.

vragen expliciet op de vergadering om na te
site van Keiberg bijkomend naast bedrijvigheid
vandaag verouderd en de gebouwen zijn niet
vandaag. Een omvorming naar wonen zou

Vanuit het planteam wordt duidelijk aangegeven dat het niet de doelstelling is van de
gemeente om wonen met uitzondering van een conciërgewoning te voorzien op de site.
Keiberg is wordt door de gemeente niet gezien als een kwalitatieve woonomgeving.


De aanwezige vertegenwoordiger van UNIZO geeft op zijn beurt weer aan dat het
belangrijk is dat de zone net wel exclusief wordt gereserveerd voor bedrijvigheid. Het
is daarbij positief dat de gemeente een flexibelere invulling van het gebied wil toelaten
maar vanuit UNIZO wordt de vraag gesteld hoe dit in goede banen zal worden geleid.
Het mag alvast niet de bedoeling zijn dat de helft van het gebied wordt ingevuld met
activiteiten die niets te maken hebben met bedrijvigheid.

Vanuit het planteam wordt duidelijk gemaakt dat bedrijvigheid als hoofdbestemming zal
worden aangehouden. Met de flexibilisering van de voorschriften wordt vooral gestreefd naar
het opnieuw dynamiseren van de zone Keiberg dat door leegstand vandaag een zeer verlaten
beeld nalaat. Tegelijk kunnen een tal van nieuwe initiatieven niet worden uitgevoerd door de
sterk beperkende voorschriften. Een nieuwe dynamiek kan enkel indien er meer ruimtelijke
mogelijkheden en invullingen worden ingeschreven. De gemeente wil er wel op waken dat
bedrijvigheid hier in dit gebied de belangrijkste invulling blijft.


Een aantal eigenaars geven aan dat een van de grootste problemen van de site
Keiberg vandaag wordt veroorzaakt door de mobiliteit. De bedrijvenzone is bereikbaar
via slechts een toegang waardoor tijdens de spits op deze locatie een opstopping
ontstaat. Er wordt gepleit om bij de opmaak van het RUP te onderzoeken of het
mogelijk is om via de H. Henneaulaan en via de Kouterveldstraat. Bijkomende
ontsluitingen te voorzien naar de Excelsiorlaan. Dit zou de bestaande
verkeersproblemen kunnen oplossen. De huidige verbinding naar de R22 via de
Belgicastraat die nu mogelijk is gemaakt wegens werken zou in de toekomst ook
moeten worden behouden. Dat vormt eveneens een oplossing voor het spreiden van
het verkeer.

Vanuit het planteam wordt aangegeven dat de verbinding via de Belgicastraat een tijdelijke
oplossing is die op lange termijn zeker niet haalbaar is om te behouden. Daarenboven lijkt
een bijkomende verbinding via de Henneaulaan en de Kouterveldstraat niet onmiddellijk
haalbaar omdat dit aanleiding geeft tot verweven van private gronden. De gemeente wenst
in geen geval over te gaan tot onteigeningen of niet uitvoerbare voorschriften. Daarenboven
zou een aansluiting met de Kouterveldstraat zeer moeilijk te realiseren zijn omdat deze
gelegen is in Diegem. Het is verder sterk te betwijfelen dat AWV de toestemming zou geven
om bijkomende aansluitingen te voorzien op de Henneaulaan om de doorstroming op deze as
niet te hypothekeren.


Er worden vragen gesteld rond de bijkomende bouwmogelijkheden die als optie naar
voor worden geschoven. De voornaamste bezorgdheid bestaat erin te weten hoe de
nieuwe ontwikkeling zullen worden gestuurd en op welke manier de nieuwe
ontwikkelingen tot stand zullen komen.

Het planteam geeft aan dat de transformatie van het gebied Keiberg niet fysiek door het RUP
zal worden aangestuurd. In deze procedure word enkel de planologische context gewijzigd
zodat op lange termijn het gebied kan transformeren tot een duurzame en meer aan de
toekomst aangepaste bedrijvenzone. De uiteindelijke initiatieven zullen door de eigenaars
genomen moeten worden. Door meer flexibiliteit en bijkomende bouwmogelijkheden in te
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schrijven bij duurzaam ruimtegebruik en combinatie van percelen wil de gemeente Zaventem
alvast de aanzet geven om te gaan naar een kwalitatieve ruimtelijke invulling voor Keiberg.


Algemeen wordt aangegeven dat het hoog tijd is dat er actie wordt ondernomen in het
gebied dat steeds meer te kampen heeft met leegstand. Hierdoor wordt het gebied
steeds minder aantrekkelijk. Sommige gebouwen staan reeds jaren leeg. De algemene
vraag naar kwalitatieve openbaar domein en een oplossing voor het bestaande
parkeerprobleem wordt ook duidelijk meegegeven door de aanwezigen.

Het planteam is blij te vernemen dat de vraag naar transformatie van de zone Keiberg
duidelijk aanwezig is. Het planteam geeft wel aan dat de uiteindelijke actie zal moeten
worden ondernomen door de eigenaars van het gebied. Uiteindelijk wordt met het RUP geen
nieuwe inrichtingsplan opgemaakt maar enkel een bestemming verruimd. De gemeente wil
alvast inzetten op een maximale flexibiliteit in de voorschriften om op lange termijn
verschillende ontwikkelingen te kunnen blijven ondersteunen op de site.


Er wordt concreet gevraagd hoe ver de plannen rond fietsroutes en verbindingen met
het station staan. Een van de problemen van de site is de extreme
autoafhankelijkheid. Dit zou een deel van het mobiliteitsprobleem kunnen oplossen.
Verder zijn er ook vragen rond de weken aan de ring en op welke manier dit een effect
zou hebben op de site.

Het planteam geeft aan dat de verschillende studies rond fietssnelwegen en de verbreding
van de ring een invloed hebben op het plangebied maar aparte procedures en planprocessen
zijn. Het RUP houdt alvast rekening met de verschillende evoluties en zal deze maximaal
mee opnemen zodat de nieuwe ontwikkelingen passen in de nieuwe ruimtelijke structuur.
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Adviesinstantie
1 gecoro Zaventem
2 Departement Omgeving

Emailadres

adres

apl.vlb@rwo.vlaanderen.be

3 Deputatie van de provincie Vlaams‐Brabant

ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

4 Agentschap Innoveren en Ondernemen

ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

5 Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Operationeel Waterbeheer

watertoets@vmm.be

6 Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie
7 Agentschap Wegen en Verkeer

advisering_lucht@vmm.be

8 De Lijn Vlaams‐Brabant

vlbrab@delijn.be

VAC Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 91
3000 Leuven
Dienst Ruimtelijke Planning
Provincieplein 1
3010 Leuven
Ellipsgebouw
Koning Albert II‐laan 35 bus 12
1030 Brussel
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II‐laan 20 bus 16
1000 Brussel
Kronenburgstraat 45
2000 Antwerpen
VAC Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
Martelarenplein 19
3000 Leuven

Bestuur van de Luchtvaart van het federaal
9 ministerie van Verkeer en Infrastructuur
Directie Luchtruim en luchthavens

BCAA.Airports@mobilit.fgov.be

mer.wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be

10 Departement Mobiliteit en Openbare Werken

advies.departement@mow.vlaanderen.be

11 Vlaams Energieagentschap

energie@vlaanderen.be

12 Belgocontrol
Dienst Urbanisme
13 Fluxys

urba@belgocontrol.be
infoworks@fluxys.com

Communicatiecentrum Noord 2de verdieping
Directie Luchtruim en luchthavens
Communicatiecentrum Noord 2de verdieping
Vooruitgangstraat 80 bus 5
1030 Brussel
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II‐laan 20 bus 2
1000 Brussel
Koning Albert II‐laan 20 bus 17
1000 Brussel
Tervuursesteenweg 303
1820 Steenokkerzeel
Kunstlaan 31
1040 Brussel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
info@vlaio.be
www.vlaio.be

Uw bericht van
31/08/2017
vragen naar/e-mail
ellen.vandongen@vlaio.be

Gemeentebestuur Zaventem
Dienst Ruimtelijke Ordening
t.a .v. Bruno Depondt
Diegemstraat 37
1930 Zaventem

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen
/

telefoonnummer
02-553.09.72

datum
26/09/2017

RO/BD/AMU/17.822

Betreft: advies startnota en procesnota RUP Keiberg Zaventem

Geachte,

Via deze weg wil het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen zijn advies uitbrengen t.a.v. de
startnota betreffende het RUP Keiberg te Zaventem.
De site werd opgenomen binnen de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
maar werd niet herbestemd in het gewestelijk RUP. Het ligt momenteel in een ‘gebied voor
luchthaven gerelateerde kantoren of diensten’ cfr. het gewestplan en kent een hoge leegstand,
zoals alle grade-C kantoren in de ruime regio.
Het Agentschap ondersteunt het verruimen van de voorschriften naar KMO en logistiek. Naar dit
soort ruimte leeft in de regio een hoge vraag. De locatie leent zich er ook uitstekend toe gezien zijn
directe ontsluiting naar het hogere wegennet en zijn mindere gunstige bediening door het
openbaar vervoer hetgeen pleit voor een minder personeelsintensieve invulling.
Het Agentschap wil hierbij wel enkele aandachtspunten meegeven. Er kan best mee onderzocht
worden of dergelijke herontwikkeling, hetgeen een grondige herinrichting vergt van de zone, wel
realistisch is gezien de huidige marktwerking.

Het Agentschap stelt zich vragen bij het verruimen naar de mogelijkheden voor ‘functies ter
ondersteuning van de (woon)omgeving’ en of dit de herontwikkeling niet net zal blokkeren. Best
dit mee onderzoeken alvorens een duidelijke keuze te maken naar gewenste invulling.

Met verdere vragen kan u steeds bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Ellen Van Dongen
Beleidsmedewerker
Agentschap Innoveren en Ondernemen

