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3.3.5.5 Stedenbouwkundiqe studies voor strateoische proiecten in de woonomoovina

Bij de strategische projecten kan de gemeente telkens een stedenbouwkundige studie eisen waarin

ãrioerzocfrt wórdt hoe de visie van het stluctuurplan naar de concrete context kan worden vertaald. Bij elk

ian deze projecten wordt gestreefd naar een maximale vermenging qua typologie en doelpubliek. Om de I

sáciale sâménhang te veihogen, dienen er zoveel mogelijk gemeenschappelijke voorzieningen zoals

(speel)pleintjes en buurtparkjes te worden ingeplant.

3.3.5.6 Evaluatie van het aantalwoninaen

De gemeente zal elke legislatuur een evaluatie maken van de evolutie van het aantal woningen op haar

ñ"ddbi"J . i.e zal aan-de hand hiervan bepalen of er stimu.lerende dan wel afremmende maatregelen

ñoã¡giUn om afwijkingen van de haar toebedeelde bouwmogelijkheden in Tervuren-centrum en de kernen

uãÀ 
" nét ouiteng'ebiõd op te vangen. De gemeente 

- zal daarbij, rekening houdend met de

sùnsidiariteitsprinõipes en de taakstelli-ngen die Ñeraan gekoppeld zijn, een advies formuleren naar de

hogere overheid inclusief suggesties voor de desgewenste bijsturing.

3.3.5.7 Lanqe termiinmaatreqelen voor Vossem

De gemeente wil onderzoeken op welke wijze zij op termijn. een bijkomend woonaanbod kan creëren op

niveãu van de woonkern Vossem. Concreet voor Vossem wil de gemeente nagaan: f
2ãe 14

hee ¡n er ¡nr^r,,.r^'f .É1^ ¡enevreemderweningep er'-lten verdieht-werdcn¡dâ9F-hêt ifìvullêñ-vân

ruimte kan-gevonãen worden voor woonreserve in combinatie met groene en landschappelijke -l¿tZtä
elementen en lokale recreatie.

gemeénte zal dergelijke onderzoeken kaderen in haar te voeren grondbeleid om speculatie tegen te

5.3.5.g lhitzonder¡nqen: beperkte bebouwino van niet realiseerbare restþercelen

Op sommige plaatsen in de gemeente zijn er op een aantal onlogische plaatsen nog onbebouwde percelen'

Hät betreft-percelen in gebiãden die geén besiemming hebben als woongebied en die door de stopzetting

van de opvulregel net 
-niet 

konden lerealiseerd worden. Deze percelen zorgen voor een verwaarloosd

straatbeel'd (blinãe gevels, braakliggeñde percelen, sluikafval...). De gemeente wenst d.m.v. een RUP deze

zogenaamdè restpercelen in kaart-te brengen en nader te onderzoeken of het wenselijk is dat sommige

onãe¡ hen alsnog bebouwd kunnen worden.-Het spreekt voor zich dat niet elk 'niet-realiseerbaar restperceel'

per definitie in aanmerking komt voor een woonon¡,vikkeling. Binnen het RUP dat de gemeente opmaakt zal
;geval per geval'een afweging dienen te gebeuren ten opzichte van o.a.:"l ; 'ó""op"n ruimte: eãnìnvulling vañ restpercelen ten koste van de structuurbepalende elementen van

de oóen ruimte (open ruimtJverbindingen, concentratiezones van kleine landschapselementen, ...)

kan niet.
. De nederzettingsstructuur: is het wenselijk het restperceel te laten bebouwen in functie van de

afbouw van het straatbeeld? Hoe is het perceel gelegen t.o.v. de kernen en kan een invulling als

kernversterkend worden beschouwd?
. De planningscontext: per geval dient onderzocht te worden of er geen onoverkomelijke interferentie

is met andere regelgeving'

%ea

De gt
gaan.

Belanqrijk:
l-l,et Ëîõ"ft in p¡ncipe telkens één perceel voor één normale woning die kadert in het straatbeeld (open,

halfopen of geiloten bebouwing). Bij uitzondering kunnen twee percelen in aanmerking komen. De invulling

v"n de restpãrcelen mag in geen geval de uitbreiding van de lintbebouwing inhouden.,

De percelen die omgevo-rmd-wordãn, zullen bovendien mee(¡enomen worden binnen de ruimtebalans.
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zuinig ruimtegebruik kan

õereal¡seeid úorden (zie ook onderzoek GlTo)'

De zone is zowel omwille van de woonomgeving, de_ minder goede ontsluiting voor autoverkeer als de juridische

beperkinsen u"n go"äöJLårio" u"rÉ""er¡nËä li""Ú: ryt'g",t:,1"I[i""Î:::^?::T'::t:ï:îS:iiå 3:%::
ffii'-ijälf;Jjji,nf,;oË:i"i:,jil;;;i',.,iä'ãÀt*ir.r"ringen stãrfarsestemd te worden op de woonrunctie' De zone

blijft bû voorkeur voorbehouden voor wonen'

ãne ¿. Sterrebeeklaan - lrislaan

Zone 5.Galgenberg (100 m-zone

langsheen de N3)
Dezezonekangeëvalueerdwordenalsgeschikttotzeergeschikt
biedt ootenties om ontwikkeld te worden samen m

ontwikkelingen. Het gebied

Tervuren en Moorselbos;- de afstemming vacorridortussen het park van

-hetvoorzienVaneennoord-zuidfietsroutetussenMoorselenVossem;
- ãã tan¿schappelijke inplanting van de verschillende activiteiten'

Randvoorwaarden dienen gesteld te woràen aan het maximaal benutten van de aanwezige reliëfuorming en

natuurr.rjke waarden. Een i¡recte verkeersontsruiting van de zone op de Leuvensesteenweg dient vermeden te

worden.

Zie ook $ Aanpak bestaande bedriivigheid'

ã'iE-n niet zonevreemç!)¡þln be!

ffi-Bosdellewordtnietweerhoudenvoorontwikkelingvanhardefunctiesomwillevandeligging
aan de rand van het Europese habitatrichtt¡jngeo¡eo en de bestaande natuurlijke en ecologische waarden'Zone GEAãweisslaan - Bosdelle

De zone Jaserslaan - Coisesteenwes wordt 3ls r.nat'rs 
-s-e":llf li ?:::::gs-e-::a:e"ei:

::iiJ#i!|. äTJ..Ï:|f;ä'?J*'å' ,ìã"r.i'r.,¡"rdoor niet ecnt mãer deel uit van een sroot'$iênsoverschr'rjdend
-^Á-^L^r;^ ^^^n ¡rrimfa nol"riad vrraf de ontwikkelinO

åîä:.:'il;iå:P':iä:;i"JÏüäi:iä" de rand van een sroãischatis open ruimte sebied wat de ontwikkering

voor intensieve funct¡ãs À¡À¿""r wenselijk rããr.t. De gemeente wil hier ãnkel de actueel zonevreemde woningen

onderzoeken 
"n "u"ni,i";i;;pñ;ntá¡'"'ålii"ìi*"*j 

.", 9:Ì1-11"^y::::9:i.,:""ten' 
Van een bedriivenzone

:il"iáä';i iï ;;õ;r ùã gã* 
"enscha 

psvoorzie n insen kan hier seen s prake z'rj n'

@il

;"r* "* 
* *ëf, de huidige ruimteconfiguratie en de bestaande perceelsstructuur leent dit gebied zich

moel'rjker voor het ,npiäni"î ;;ä" b¿dú::t1*."f:õ'îi"::*'::"?:T::3ì:iT:"åî"=:i'iìli:iJ i'"'il?:'T"::'Ì:
åi'15"#i""i,ii :ifi"il:i';:ffi"åö;i;iä"''"ö1110:,Þ*".1ï:þ-J:::'f"'"fïT::li::îiåi,j;.=åzone 

te

ontwikkeren uoo' *oninéiãil;i. . dd"r.1þ;çü11"T^',:':T ï-î:::"lii.?:::i""*Í:rä"r^ä:t;:"ï:',.1,î":'"r=å",i.:;
woonOenoette-¡n zowel Vossem aÈ Tery

Zone I .,.lagerslaan - Coigesteenweg
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1,2.2. UitgangsPunten en visie

gg,' *:::Ï*îï;î::Ï
I n te- vu rr e¡rvî","?'iilå3i'i; 

n - r risr aa n ;

- zone WU9'

potentiële zone voor wgonreserv" 9pl"lg: termijnll:

- binnengeoreo Galgenberg (verweven mei recreatie en groen)'

?:#,ïi;åÍi,':.iå,"::",'.i;:"J'""iii'iil'iiåi:ü:.;:ii*ru;ä*:iliim:iìå"""""ffi""&i
Í,'.T:li""ii3ïl,iH::;il,:i{ö,Ë"Ëi:ifiil|1;1''ç¡";*i$¡3il,:Ì:lX"*.ï:^li1:ff";:
5,i::r:^Ë:1li::i':i"Ï"'iñä't""rÏHr"::î":,1'g:*:ru,:r^î:çn",;*'$'m'ffi
Op termijn worden

4.2.2.2
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van

in woonwi

ffin met de woonfunctie wordt

vooroPgesteld:
- nieuwe ontwikkelingen dienen kleinschalig te zijn, complementair aan het woonweefsel en op schaal van

.*ãi" ãtõ"".tlen wáaruii geva a rl'rjke stoffen zijn betrokken'

de directe omgeving;
- aandacht voor kwaiitatieve vormgeving en materiaalgebruik;

. äs;''.'d;::Hî:ff,i:iffiy;:JÏ:tï:.tïrffi3''''i 
:""1,1,:.zuivere 

kantoorcomprexen' De ontwikkerins

van t<te¡nnã-nããi.òo"n"entraties wordt eveneens niet toegestaan;

. inrichtingen met opstagruimt";;;;"ñilìã voertuig"ï *ãii'igwrakken en/of schroot worden

. ffijrr,iu,"gn"llflå", de omseving abnormare hinder of abnormaar brand- en ontproffingssevaar

met inbegrip van water-, UoO"m-:ãi t'chivervuiling' gul'ì¿;h¡n¿er' stank en trillingqhinder

veroorzaken zijn niet toegetaten. il.1";;dät"n'"îig-"ãl àe Seveso ll - richtlijn'' worden

eveneens niet toegelaten'

4.2.2.3
De gemeente opteerfom in de omgeving van het museum geen nieuwe horecavoorzieningen toe te laten'

Dergerijke voorz¡eninäãn'r,ärãñ tnri. in ñ"i."niiu,' van Teñuren. ó" g"r"ente stert dan ook voor om vra

het reariseren van roïtã *"no"t- en tietstracåä't'üäen net p"rr..ãn'¿"-mîseumsite enerziids en het centrum

anderzijds de bezoekers van parkel ,r;;';õ*ij. i.imat<enitnt¡ng centrum. op deze wijze kan de

kern van Tervuren delen in potentiële naten van de ùitbouw van de museumsite'

zekernietteontwikkelenbinnendeplanperiodevanditstructuurplan.Daartoeis
momeñteer seen behoefte. úer wenst o" g"r"ãniå'ðöx r.,.u,. range ter;ijñ'íËi" ä"øãrúr kenbaar te maken opdat bii de

evaruatie van het structuurpran evenars ¡i¡ oe JpñJaîi;;i"";õ õr"üå"'"ã.-ã" iäô"rã overheid hiermee rekenins

kan oehouden worden.
,, 

Dã term handersvestigingen wordt hier gebruikt ars de verzamernaam voor zower krein ars- groothandelszaken' of elke

vorm van commerciële-aci¡v¡teit van het ""*"òàritãt 
handelsopp"iäni"ï"ã" n"^"-O:l:Î^"'n de gebruiker' Onder

grootscharige handersveitingen wordt in oeze-cãÃteit verstaan: bedrijven *aärvoorãen socio-economische vergunntng

vereist is (dit betekent uåtìig'ing"n van meer oan ¿oom' netto handelsoppervlakte)'
,. seveso il - richflijn s6ts2t1lvan dg.Raa.g,Ëi:þ"g!iä# 1"ééã:ñil"ff"náe oe beheersins van de sevaren van
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' aandacht voor duurza.am en ecologisch bouwen met recuperatie van het regenwater, rationeel
energiebeleid, een efficiënt afvalbeheer...

- volgende bedrijfsactiviteiten worden niet toegelaten:
' activiteiten met fysiek productieproces die duidelijk in de kmo-zone thuishoren;. zuivere kleinhandelsactiviteiten, al dan niet grootschalig;
' nieuwe activiteiten met een duidelijke bovenlokale uitstialing;
' milieubelastende activiteiten. Hieronder wordt verstaan allõ activiteiten van die omvang of aard

waarbij het, ondanks specifieke maatregelen, onmogelijk is om alle milieuhinder of gevaãr (in de
ruime zin van het woord) binnen de grenzen van het eigen bedrijfsterrein te houden;- aandacht voor de inpassing van het openbaarvervoer.

het nastreven van een zuinig ruimtegebruik (koppelbouw,
integreren in de bouwvolumes...);

tankstation en aanverwânten
autohandel en carrosserie
veil¡nghuis

zone voor autogerichte bedrijvigheid
bestaande woonbebouwing

meerlagig bouwen, de parkeervoorzieningen

I
I

I
4.2.2.6

in dit gebied
aansluitend de bestaande zonevreemde functies

Bij de opmaak van het RUP worden volgende randvoorwaarden meegenomen:

- er moeten de nodige garanties geboden worden voor de realisatie van de stapsteenverbinding. Het
structuurplan voorziet een stapsteenverbinding tussen de Voervallei en Moorselbos. Deze diónt te
worden gerealiseerd aan de hand van een aantal punten met een verhoogde groene invulling. Het
gebied heeft voldoende ruimte om deze stapssteen te realisatie naast dL gewenste ruimte voor
bedrijvigheid;

- een buffering van de bedrijven t.o.v. het achterliggende open ruimte gebied moet worden opgelegd;
- er wordt onderzocht of bij herstructurering van deze zone een ventweg tot de mogelijkheden behoort om

de verkeersdoorstroming te optimaliseren. Op deze wijze kan éen overaãnbod van individuele
bedrijfsaantakkingen vermeden worden;

- de benodigde egalisatiewerken kunnen zorgen voor een verschraling van de landschappelijke identiteit.
Daarom moet gekozen worden voor een goede landschappelijke inrichting van de sites met ruimte voor
ecologische stapstenen;

Consult
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speciale aandacht te gaan naar de uitbouw van een veilige en voldoende uitgebreide infrastructuur voor de
schoolgaande jeugd.

Bundelen van de recreatieve voorzie lokaal niveau

6.2.1. Visie: een recreatieve knoop voor elke kern

Elke kern dient te beschikken over zijn eigen sport- en recreatievoorzieningen, op niveau van de kern. De

deelgemeente Tervuren zal als hoofddorp binnen zijn grondgebied voorzien in recreatievoorzieningen op

niveãu van Groot-Tervuren. De recreatieve knopen dienen in of aanpalend aan de bestaande kernen te

liggen. Hiervan kan slechts worden afgeweken in functie van de groene jas van Tervuren. De knopen dienen

góéd ontsloten te zijn voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer. De gemeente wil deze

iecreatieve knopen goed uitbouwen. De uitbreidingen moeten echter wel in overeenstemming blijven met de

behoeften van de lokale kernen.

Uit de analyse van de recreatieve behoeften en voorzieningen zoals uitgewerkt in het informatief deel blijkt

dat er bijkomende ruimte vereist is voor actieve recreatie.
De indoôr-sportaccommodatie kent een zeer hoge bezetting. De gemeente onderzoekt op welke wijze het

gebruik kan geoptimaliseerd worden zowel binnen de eigen voorzieningen als binnen andere-voorzieningen

ãoals in scfrõten, op het militair domein... Voor de verenigingen met behoeften aan indoor-infrastructuur zal

vervolgens een opiossing gezocht worden door de herschikking van de bezetting van de bestaande zalen

vooraléer over te gaan naar een bijkomende ruimtelijke oplossing (nieuwbouw).

Voor buitensport is er duidelijk een uitbreiding van de ruimte nodig om in nieuwe infrastructuur te voorzienls.

Uit de 
"nqréter 

bij de sporiclubs en de resultaten van de gemeentelijke enquêtes blijkt een tekort aan

velden. Tevens moet er compensatie geboden worden voor een aantal zonevreemde locaties die de

gemeente uitdooft. ln dit kader zoekt de gemeente een nieuwe locatie voor centrale sportinfrastructuur.

6.2.2. RUP Centrale sportinfrastructuur

echter nog een
haalbaarheid van de
van mooeliike andere I

locatie. De gemeente
hoofddorp, teneinde

s af te wegen ten aanzi
de perimeter van

zoeken, en deze
te treffen en een

De gemeente zal in uitvoering van het structuurplan een RUP opmaken voor de inplanting van een nieuwe

centrale sportinfrastructuur. Bin
zoek worden oevoerd.Øe qemeente schuift de lone Waalse Baan'" naartoren en

locatieonderzoek
locatie nogmaals
dit alvorens een

Binnen dit o
ndelocatiesinbeeldtebrengenendelocatiesmetelkaar

ie vergelijken.Volgende randvoonryaarden worden meegenomen binnen het te voeren locatieonderzoek'

De locatie:- -l 
- 
-- roet voldoende ruimte bieden voor de herlokalisatie van de (omgevings)zonevreemde

voetbalvelden van Tervuren (KV Tervuren, inclusief de ploegen van Duisburg) en Moorsel (sites

Lijsterlaan en Vinkenlaan), evànals voor de nodige uitbreidingsbehoeften van de clubs. Het college

wil voldoende ruimte voorzien om op lange termijn verdere toekomstige samenwerkingsverbanden

en uitbreidingsbehoeften op te vangen;
groenemao zich niet bevinden in een

an elders
bebouwde

t moqelilkheid tot goede ontslul¡lng;
moet voldoende inrichtingsmogelijkheden voor gebruiksgemak, buffering van parking en

infrastructuur bieden;
mag niet gelegen zijn in het bestaande woongebied dat prioritair voor wonen zal worden

voorbehouden;
mag niet gelegen zijn op plaatsen waar nu in het structuurplan binnen het globale beeld van de

ôe-rienste ãtrrõtrrr binnen'de planperiode reeds geopteerd is voor een invulling met andere functies

õf waar het structuurplan reeds een lange termijnvisie in het richtinggevend deel poneert.

ts Zie informatief deel bestaande recreatieve structuur - zie supra uitdoven zonevreemde recreatie.

'tõ;;;;;.ìà; Oãrãsunaten onderzoek site Waalse Aaan lzie informatief deel) en aanvraag voetbalclubs (brief ir

bijlage)
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de basis liggen Ygn

een groot aantal diePe

in woongebied (

aansluitend oP de eerste
te.

kan worden
zone is volledig

voorzieningen en cons
tweede zone dienen de
s groen of dienen ze

voorzien van tuinu

) is enkel
landschaPPelijk
in het overige
functie (groentetuin'
De tuin dient oP

het agrarische I

toegelaten.
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Gezien de aanwezigheid van de voer als natuurwaarde en de Voervallei als landschapsbepalends

structuur, zar opinitiátief van de gemeente de Voervailei binnen het centrum worden heringericht' Daarbij

moet de impact van tãåkomstlge Jntwlxxelingen in dit gebied eenduidig worden afgewogen'

De natuurontwikkeling in deze valtei moeiïe leidraãd worden bij ãe herinrichtirig van de gehele vallei.

Daarbij moet ook de nodige ruimte uoo, *ái"i*oidôn uoorrien. waår ingrepen voor waterbeheersing vereist

;J.; ft;i; tãÁOscnaõsåãologiscne maatregelen maximaal worden insezet'

8.1.2. Residentiële randzone

Deresidentiëlerandzonevormtruimtelijkhetgrootstewoonoebje!,Y"il:iÏl"'^::n11"åil::3:i"'':RÌ:
3:'i:ffi:ü:,1,äìil1i1" i"J"Å:i";i&iäñ:-î.J õãoì"ä:À".t duidenjk een morrorosisch rossere

+^ ^'Lôññên on qlreeft nâar eên
fl:'"äiffi::iffi:'il:i: ää#i"'ä:i ,!Ë!;illry".,""ll*{:^:::".,:"",:,i:*:l,"'iå't",iiT,Jä"i:l
::1r""ä':ffåli.iliïå;i: ffffiäå"i'ä üãò*xiã 

"jlbreidins,van 
de voorzieninsen (aansruitend bij en in

-:^- ^-r.^ra .^,^^nnahíor{ên ôrl korte termiin
ffiffi:"rXiiäi'ï"".ä;ä;ib*ä;;;;;ffiÈ =urun 

ook-hi"r enkele woonsebieden op korte termijn

fl¡ffiopverschillendeplaatsendiepetuinpe,rcel_enY?9i:,1^":Y,$:y^n.ì::'::iÎ:.::::,';i?'
de tuinperceren zijn 

"inånrlìur 
uan oå riggiñö ö;:diänt9 za¡yy^::i'"Ê:iî:iïï|;:,3*::::"ii:X5

åiH'!äii:.fL'liiJïi"iilil.äJ;:rïii[çü:1ï:fi=:i::":::;5:1,fl:îî?]liî:11"å*f,?,iãi:

worden aangesneden.

specifiek voor de woonwijk Hoogvorst is.er speciale aandacht voor het behoud van het aangename groene

karakter. De uitbreiding en verder invuttinj"vã-n oeié w¡jr (die door de gemeente. op korte termijn wordt

geprand) kan enker to"õ"Ëi"n *òiden indie"n ,ãt ã" àraa'gkàcnt rekening wordt gehouden. Enker een rage

woondichtheid van maximaar 10 woningen-per hectare ìs áangewezen. Dãarnaast kan de opmaak van een

RUp voor deze woonwijk (met behoud u",i ã" kwaliteitsvolle structurerende elementen zoals architectuur,

kavelgrootte, gro"ng"briix, ...i0" 
""rstedelijkingsdruk 

op het gebied aan banden leggen'

Het gebied ten noorden van de Leuvensesteenweg kent een sterk residentieel karakter en wordt gekenmerkt

door een aantar open ruimteverbindingen àì" oé ,ioeite waard zijn om te worden behouden. De bebouwing

moet geconcentreerd wòroen in relãtie rãt-ã" g"*enste ruimtelijke structuur voor Leuvensesteenweg

;;;;;t-;;;;wel de doorstroming van deze weg te hinderen'

De grenszone met de buurgemeenten Zaventem (Sterrebeek) en wezembeek-oppem wordt gekenmerkt

door een open randbárøånär"n"p. om de randbôuw hier nog vordoende kansen te geven mag er geen

areaarmeer worden opgeofferd, met u¡tzonoeìing vãn minoerwaardige en voor de grootschalige landbouw

verloren binnenruimten en restruimten omriÃõä ti"t *"ònoe¡ouwing] Binnen h.et landbouwgebied bliift het

echter aangeraden om te streven n""r 
""n-iãrweving 

van natuurtiit<e erementen met de landbouwfunctie

omwire van natuur-ecorogische (verbinding) "irot toeristisch-recreatieve redenen (verfraaiing

landschaPsbeeld).

ztln

agrarische

wordt in
in deze zone niet

Ontwerp structuurPlan
Versie GR2 - 2008

dan niet onder de vorm

met een richtwaarde va

zuiden van de Voer

r een eerste zone

. een tweede

. het overige
De invulling van de



2.Aan de rand van de van de Voer heen de randen het Zoniënwoud met
Tervuren komen een diepe tuinpercelen voor wordt een gemaakt tussen:
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Oosteliike o
Het oostelijke open ruimtegebied beslaàt een aanzienlijk deel van de open ruimte op het grondgebied van

Tervuren. ôeze'deelruimte bevat de kernen van Moorsel, Duisburg en Vossem en het aangrenzende open

landbouwgebied. De gemeente wenst hier bovenal de open ruimte en het meer landelijke karakter van de

bestaande kernen te 6ehouden. Er wordt dan ook gestreefd naar een duidelüke breuk ten opzichte van de
,verstedelijkte ruimte'. Een verdere versnippering van de open ruimte en grootschalige uitbreidingen worden

tegengegaan. Lokale voorzieningen op het niveau van de kernen moeten mogelijk blijven.

8.2.1. Gezamenlijke wensstructuren voor de kernen

Moorsel, Duisburg en Vossem worden beschouwd als landelijke woonentiteiten met een zelfstandig karakter'

Hun ligging in de open ruimte beperkt in sterke mate de mogelijkheid tot uitb\ding. Voor deze kernen is de

gewenste structuur gebaseerd oP: \
- kernversterking door.inbreiding en verhoging van het voorzieningenpakket op het niveau van

de kern;
- inrichting van de kernen als verblijfsgebied door het weren van doorgaand verkeer;
- geen u"ídere uitgroei van de lintbebôuwing, waarvan een groot deel daarenboven zonevreemd

ligt. I

Bestaande act¡viteiten en functies op lokaal niveau die met de woonfunctie verweefbaar ziin kunnen verder

ontwikkelen. De aanwezigheid van de bestaande activiteiten dient behot¡den en versterkt te worden voor

iover de draagkracht vañ de omgeving wordt gerespecteerd en de activiteiten verenigbaar zijn met het

loL"t" niveau 1an de kernen. Oit ¡s ook het uitgangspunt bij de aanpak van de zonevreemde en

omgevingszonevreemde bedrijvigheid zoals die binnen de deelstructuren uitgebreid aan bod kwam'
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8.2.2. Moorsel

Kaart 8: Gevvens¿e ruimtetiike structuur'Oosteliike open ruimte': Moorsel

Moorsel wordt versterkt inzake wonen en lokale voorzieningen. Dit houdt in dat voorzieningen op niveau van

de kern in de kern zelf verder kunnen worden uitgebreid. Ook de herinrichting van de openbare ruimte in het

centrum kan een kwalitatieve verbetering met zich meebrengen en de samenhang van het bebouwd weefsel

versterken. De zelfstandige kern wordt omsloten door de omliggende open ruimte die exclusief

voorbehouden wordt voor de landbouwfunctie.
De opmaak van een stedenbouwkundig ontwikkelingsplan voor de kern zal de aanloop zijn naar een RUP of
verordening.

Masterplan - Moorsel
ffihetMasterplaneenproject'HetvoetbalveldaandeVinkenlaan(inwoongebied
gelegen, maar zonder ruimere ontwikkelingsmogelijkheden) zal verhuizen naar de centrale

ðport-infrastructuur, waardoor aan de Vinkenlaan kostbare woonpercelen vrijkomen. Moorsel heeft in het

verleden immers een sterke bebouwingsgroei gekend waarbij nagenoeg alle woongebieden zijn ingenomen.

Het terrein aan de Vinkenlaan (WGi4) wordt op korte termijn ontwikkeld (18 woningen), waarbij het

Masterplan een nood aan serviceflats in Moorsel aanvinkt.

Ook het bestaande (zonevreemde) voetbalterrein aan de Lijsterlaan zal op korte termijn verdwijnen. Hier

wordt geopteerd om het langsheen de wijk Hoogbos liggende gedeelte terug een open ruimte-invulling te
geven.

Tenslotte vinden we met WGls een restruimte in woongebied, die omwille van zijn morfologie (langgerekte

strook) niet ontwikkeld kan worden zonder open ruimtebestemmingen aan te snijden. Er kan overwogen

worden om deze oppervlakte op een andere plaats toe te voegen aan het woongebied en om deze locatie

een open ruimtebestemming te geven (ruiloperatie).

Dieoe tuinpercelen
ln lr/loorsel komen een groot aantal diepe tuinpercelen voor. De ontwikkelingsperspectieven voor de

tuinpercelen zijn afhanketft< van de ligging. De gemeente zal voor de diepe tuinpercelen gebiedsgerichte

RUp's opmaken zoals in de gewensteô-peÁ ruimtèstructuur is aangegeven. Een gedetailleerd onderzoekzal
voor elk qebied aan de basið liggen van de eige!:!lij!9 bestemmingen en s

van met wonen

met streekeigen en
te benadrukken. Het

recreatie-inrichti nge n )
k

ingevuld met een
de vorm van

nig dat de tuin geintegreerd
verhardingen wordt in d

8.2.3. Duisburg

Kaart 9: Gewenste ruimteliike structuur 'Oosteliike open ruimte': Duisburg

Voor de gewenste ruimtelijke structuur van Duisburg wordt uitgegaan van de bestaande ruimtelijke structuur

met zijn 
-vernieuwde 

zone rond de kerk (met voldoende parkeergelegenheid en ruimte. voor voetgangers).

Vertrekkend vanuit dit aangename centrum zal de gemeente streven naar de afwerking- van de bestaand.e

bebouwing langsheen de u-itvalswegen met aandacht voor achterliggende landschappelijke aspecten zoals
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reliëf, open ruimtes, doorzichten... Voor zover dit juridisch en financieel haalbaar is, zal zij trachten de

verdere'verlinting tegen te gaan en opteren voor een open bebouwingsvorm met landschappelijke integratie.

Het behoud van het landelijke en agrarische karakter staat hier voorop.

ln het kader van kernversterking, waarbij de kern in dit geval specifiek wordt afgewerkt, zal de gemeente op

korte termijn de kavels langsheeî de Schonenboomstraat aansnijden. Aangezien Duisburg een tekort heeft

aan sociaie woningen en woningen voor middelinkomens, komt dit gebied in aanmerking voor een

teintegreerd woonp-roject in de sfeér van sociale huisvesting. Hierbij dient de klemtoon gelegd te wg¡{e1 gn

ã"n gõr"r"erde aanpäk (aantal woningen/jaar), de vraag van de lokale bevolking en een woningdichtheid

uan óm en bij de 1'5 wòningenma lricrrti¡fer bruto-woñingdichtheid voor kernen in buitengebied). ln dit

prà¡ect neemt de gemeente, al dan'niet iñ samenwerking met een sociale huisvestingmaatschappij, het

uoortou*. Bij de reálisatie van de schil moeten garanties voor de ontsluiting van het binnengebied gegeven

worden. De invulling van het binnengebied zelf is gefaseerd voorzien op korte tot lanqe termiin en moet via

een RUP geordend worden (zie ook masterplan Duisburg).

Masterplan - Duisburq ...^^-L:.
@gemeenteviahaarMasterplaneennieuweinvullingvoordesiteRootstraat,waarbij
ã" g"r"eñtelijke feestzãal wordt ingevuld met een woonproject en in op de locatie van de pastorij een

sociaal woonproject kan gerealiseerd worden (3 tot 6 woningen)-

óã éér""ntètijfe reeitzãat wordt gehertokatiàeerd naar 't Þachthof Stroykens. !t!glo" wordt in uitbreiding

van-het compl'ex voorzien. De gemeente zal hiertoe een RUP opmaken. Dit RUP zal naast de site van
pachthof Stioykens en de sónl van Schonenboom ook de ordening van het binnengebied van

Schonenboom omvatten.

Specifiek aanpak serreoebieden
elandschapdattenzuidenvandekernligtenaansluitbijdeopenruimte

vån Overijse. D1 serrelãndschap dient zoveel mogelijk te worden bewaard en waar aangewezen hersteld.

Hierbij kan gedacht worden aan volgende maatregelen:
- voor het overgangsgebied rond Veeweide:

. het Oenolu¿ãn van de open ruimte en grootschalige landbouwactiviteit (in open lucht);

. enkel bijkomende serrecomplexen voor bestaande bedr'rjven blijven mogelijk.

- voor de ingestoten gebieden 'Hertswegen' en 'Schonenboom':
r geen mogelijkheid om nieuwe serrecomplexen te lokaliseren;
. volledige afbouw van bestaande serres;
. de herbestemming van de binnenruimte,

(Schonenboom).

- voor het overgangsgebied rond Eizer:
. behoud van bestaande serres;
. bijkomendeserrecomplexen blijven mogelijk.

van de open
'diepe tuinen. Hierbinnen word

een eerste zone gelegen
openbare wegenis;
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8.2.4. Vossem

Kaart 10: Gewenste ruimtelijke structuur 'Oostelijke open ruimte'; Vossem

De bestaande ruimtelijke structuur van Vossem wordt bepaald door de kleinschaligheid van het weefsel, de
nabijheid van de Voervallei en de bijhorende groenstructuren. Deze laatste vormen een groen lint dat de
kern aan de zuidzijde begrenst. De gemeente wenst de kleinschaligheid en het intieme karakter van de kern
te bewaren. Bij de noodzakelijke invulling van de overige woonuitbreidingsgebieden zal hiermee rekening
moeten gehouden worden.

De gemeente streeft in Vossem in eerste instantie naar een kwalitatieve verbetering van de open ruimte. De
opwaardering van de Voervallei is hier inherent mee verbonden. Gelet op de ecologische kwaliteit van deze
ruimte en gelet op de ruimtelijk structurerende invloed op de kern dient de valleizone maximaal gevrijwaard
te worden van verstoring. Bijkomend wenst de gemeente op termijn een ecologische verbinding te realiseren
tussen de Voervallei en het noordelijker gelegen Moorselbos door middel.van

van de
en op (zeer) lange

voor wonen en

Daarnaast bezit de kern van Vossem een aantal
toekomst met zorg dienen te worden bewaard. De
structureren het centrum.

historisch zeer waardevolle elementen die ook in de
ommuurde kerk en de groene parkstructuur met vijver

Binnen de kern van Vossem kunnen de resterende percelen in woongebied verder worden ingevuld..
Bovendien is er een grote behoefte aan nieuwe wooneenheden en zal het aansnijden van de
overgebleven woonuitbreidingsgebieden noodzakelijk zijn op korte termijn. Na de invulling van deze
gebieden zal er in Vossem geen resterend aanbod meer zijn.

Voor de begraafplaats in Vossem opteert de gemeente om:
op korte termijn te voorzien in alle begraafwijzen voor Vossem en voor de begraafwijzen waar op
de begraafplaatsen van de overige kernen geen plaats voor is;
op lange termijn om een centrale begraafplaats voor alle begraafwijzen en voor alle kernen te
voorzien.

De benodigde bijkomende oppervlakte wordt op minstens 60 are geschat. Omdat de gemeente deze
begraafplaats als landschapspark wil opvatten, zal de uitbreiding meer plaats innemen. Het geheel dient
lanischäppelijk geintegreerd' te worden zodat er een duidelijÉe meerwaarde wordt geboden aan dè
omgeving. Tevens dient er voldoende parkeerruimte voor het bestemmingsyerkeer te worden voorzien. Een
nieuwe parkeerzone ter hoogte van de Dorreweg, zoals voorgesteld in het ontwerp BPA, wordt niet langer
als wenselijk beschouwd. De inrichtingsvoorwaarden van deze begraafplaats en zijn onmiddellijke omgeving

D+A Consult
Gemeente Tervuren

Ontwerp structuurplan
Versie GR2 - 2008



zullen worden vastgelegd in een RUP. Er dient een voldoende strook agrarisch gebied bouwvrij te worden

gehouden zodat dé be-graafplaats in functie van de behoefte op langere termijn fasegewijs kan worden

uitgebreid.

Aan de grens met Bertem (Leefdaal) wordt op niveau GroolTervuren de bedrijvenzone Keiberg ontwikkeld

als lokale bedrijvenzone.

Het zonevreemde sportterrein 'Dorreweg' zal op termijn uitgedoofd worden (zie zonevreemde recreatie). De

bestaande sportactiviteiten zullen een piaats krijgen op het nieuwe synthetisch veld aan de Sint-Pauluslaan

in Vossem.

Masterplan - Vossem
@derealisatieVaneenbuurthuisaandeStationsstraat,opdatdehuidigefuncti-esdie
momenteel ¡n;t Wiel / de Oude jongensschool gevestigd zijn, naar het buurthuis kunnen verhuizen. Op die

manier kan er voor de bestaandé ge-bouwen een huisvestingsprroject (4 tot 8 woningen) worden uitgewerkt.

Naast een buurthuis met parking wordt aan de Stationsstraat ook een speelveld voor de scouts gepland.

I op korte termijn de opmaak van een RUP om de bestaande al dan niet zonevreemde bedrijven in

dit gebied gel'egen langs de Leuvensesteenweg ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Het gaat

ontwi aansl uitend o p de bestaande zonevree4Calg¡glles ;

De realisatie van deze zoekzones dient evenwichtig te gebeuren in afstemming tot de

stapsteenverbinding tussen het park van Tervuren en Moorselbos. Hierbij dient het gehele

Gaigenberg ingericht te worden als één landschappelijke zone met een ruime

de zone voor id, de voorzie¡ingen voor het buurthuis en de

an het gebied Galgenberg zijn:
. het maximaal benutten van de aanwezige reliëfvorming en de landschappelijke en natuurlijke

waarden van het gebied;
de groene stapsteenverbinding dient in de zone Galgenberg aansluiting te vinden op de uitloper

van het Moorselbos;
de groene stapsteenverbinding in het gebied Galgenberg kan een recreatieve waarde vervullen

voor de lokale jeugd;
een directe vêrkéersontsluiting van het gebied Galgenberg op de Leuvensesteenweg dient

vermeden te worden;
in het gebied Galgenberg dient een onderdeel van de gewenste noord-zuid fietsroute tussen

Moorsel en Duisbuig gerãaliseerd te worden. Bij de heraanleg van de Leuvensesteenweg zal de

gemeente er bij de- hogere overheid op aandringen om de ecologische en de fysieke

barrièrewerking van deze infrastructuur te milderen;
de gemeente ial voor geheel het gebied Galgenberg een RUP opmaken om voldoende ruimte te

garãnderen voor de étapsteenverbinding en deze optimaal af te stemmen op de andere

ontwikkelingen in het gebied.

Dieoe tuinpercelen
in VossemTomen op verschillende plaatsen diepe tuinpercelen voor. De ontwikkelingsperspectieven voor de

tuinpercelen zijn afhankelijk van de ligging. De gemeente zal voor de diepe tuinpercelen gebiedsgerichte

RUp';ofmafen zoals in dä gewensteãpeñ ruimtestructuur is aangegeven. Een gedetailleerd onderzoek zal

van de ligging van b'rj de
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| - een tweede zone

l- het overige perce
richtwaarde van 50m;

De invulling van de tu kan worden gedifferenti
- in de eerste is volledig privatief toegelaten, inclusief de van met wonen

venruante en constructies ( zwembaden...);
indet zone dienen de percelen ingegroend te met streekeigen en

groen of dienen ze door inrichting de staps tussen het park van
en Moorselbos te benad Het voorzien van tuinuitrusti (tuinhuis, terras, pergola,

toestellen, private'recreatie-j ) is enkel indien deze door correct
ateriaal- en kleurgebruik rpelijk geintegreerd wordt;

het perceel uitsluitend zo ingevuld dat zein het overige
wordt in de stapstee
zone niet toegelaten.

ng. Het oprichten van en ver

Het aaneengesloten bgscomplex van Zoniënwoud, het Park van Tervuren en het Kapucijnenbos vormt een

onderdeel van een veel groter geheel dat het centrum van Tervuren omsluit. Deze groene structuur van

Europees belang dient maximaal behouden en versterkt te worden. Binnen deze ruimte wordt de nadruk

getega op de ecólogische kwaliteit, de landschappelijke waarden en de authentieke fysische kenmerken van

ãe omgeving. Hardã recreatie of storende activiteiten die niet verenigbaar zijn met de omgeving kunnen niet

worden behouden. Passieve recreatie blijft daarentegen perfect mogelijk.

De gemeente ervaart het golfterrein Ravenstein als een kwaliteitsvolle differentiatie van het groene karakter

van deze deelruimte. Deze recreatieve infrastructuur kan behouden worden waarbij aandacht wordt gegeven

aan het laagdynamische medegebruik van de ruimte door de Tervurenaren.

De bestaande constructies in het park van Tervuren behoren tot de 'toeristisch-recreatieve structuur' en

worden bijgevolg niet als zonevreemd beschÓuwd.

8.4 N3-Le
Kaartll: Gewensteruimteliike structuurteuvensesfeenweg'

8.4.1. Visie en doelstellingen

Voor de deelruimte van de Leuvensesteenweg worden de volgende doelstellingen vooropgesteld:
- het beheersen van de bov.enlokale ontwikkelingen in relatie tot het park van Tervuren met

uitbreidingsmogelijkheden binnen de site van het museum eh ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen

en diensten in de hiertoe afgebakende zone;
- het scheiden van de autogerichte bedrijvigheid van de woonfunctie in daartoe afgebakende zoekzones,

met aandacht voor:
r een hogere beeldwaarde of een beter imago van de Leuvensesteenweg;
. het coliectief gebruik van voorzieningen en zuinig ruimtegebruik (gezamenlijk gebruik van

ontsluiting, parkeervoorzieningen, koppelbouw...);
. het verbeleren van de verkeersveiligheid en de interne verkeersor:ganisatie binnen de sites;

- het verweven van lokale bedrijvigheid met de woonfunctie waarbij op termijn de autogerichte

bedrijvigheid en verkeersgenererende bedrijven expliciet worden uitgesloten binnen de Tervuurse

woonwijken;
- het vrijwaren en afbakenen van de waardevolle open ruimtegebieden langsheen de Leuvensesteenweg;
- het realiseren van een verbinding tussen het park van Tervuren en Moorselbos door een

stapsteenverbinding;
- integratie van de lokale bedrijvenzone Keiberg'

Langsheen de Leuvensesteenweg moeten wonen en (laagdynamische) bedrijvigheid verweven worden.

Verúeven betekent het bevestigen en bij elkaar brengen van functies en activiteiten op dusdanige wijze dat

er ruimtelijke meeruaarden, voimen van synergie en complementariteiten ontstaan. Synergie betekent dat

het karaktêr van de bedrijvigheid de woonfunctie niet mag hypothekeren (het toebrengen van hinder aan de

woonom geving; licht-geur-lawaai).

De woonconcentraties zijn op verschillende plaatsen doorsneden met kleinhandel en diensten waaronder

diverse benzinestations, garages en andere autogerichte handelszaken. Deze activiteiten kunnen behouden
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8.4.3. Gewenste ruimtelijke structuur per segment

8.4.3.1 Seqment I - het mondaine Tervuren
Het mondaine Tervuren wordt versterkt met de verdere uitbouw van de bovenlokale museumsite en de
ontwikkeling van gemeenschapsvoorzieningen op lokaal niveau (eventueel met bovenlokale uitstraling). De
gemeente vraagt wel.om een stevige uitbouw van het openbaar vervoer om de bijhorende verkeeié- en
parkeeroverlast te milderen.
De gemeente is zeker vragende partij om de eindhalte van de tramlijn 44 verder uit te bouwen als een
multimodaal knooppunt. Hierbij wordt specifieke aandacht gevraagd voor:- de concentratie van de tramhalte met deze van de Lijn (bundeling van de tram met het regionaal vervoer

en de sneldienst);
- de verdere uitbouw van de Park&Ride- zone (mede grondgebied Wezembeek- Oppem);- de opwaardering van de eindhalte van tram 44 tot èen aichitecturaal icoon, de'uitstraling van het park

van Tervuren waardig.
De Berg van Termunt wordt uitgebouwd tot een ¡ecreatieve pool op niveau van Groot-Tervuren waarbij de
groenvoorzieningen maximaal behouden kunnen blijven.
Het algemeen groene landschapsbeeld van de steenweg moet hier maximaalworden bewaard en versterkt.

8.4.3.2 Seqment 2 - de Tervuurse woonwiiken
Het bestaande rustige karakter van de verschjllende woonwijken (Rotselaarwijk, Leopold ll-wijk, de wijken
Galgenveld en Galgenberg) dient maximaal gevrijwaard ie worden en waar nodig veråterkt. Twee
mogelijkheden dringen zich op:
- de functies en activiteiten worden gericht en doordacht venveven met de woonomgeving of- de functies en activiteiten worden gebundeld en gescheiden van de woonomgeving.
Hiervoor wordt een zone voor autogerichte bedrijvigheid aangeduid waarbin-nen activiteiten ontwikkeld
kunnen worden die niet verweven met de woonfunctle kunnen voorkomen en die niet thuishoren in het
centrum of in een traditionele kmo-zone.
De zone aan de Sterrebeeklaan krijgt een invulling met wonen.

8.4.3.3 Seqment 3 - het randqebied
Dit randgebied definieert zich ruimtelijk als een zeer gefragmenteerd gebied waarbinnen verschillende
functies en activiteiten langs elkaar en door elkaar voorkõmeñ. Het scheiðen en concentreren van functies
dient het gebied ruimtelijk beter te laten functioneren waarbij de grotere opàn ruimtes maximaal
gevrijwaard dienen te worden.

De gemeente wil vermijden dat de ruimte langsheen de Leuvensesteenweg volledig dichtslibt. Een zeer
belangrijke doelstelling hie¡bij is de groene stapsteenverbinding tussen het park van Tervuren en
Moorselbos door de doortrekking van het groene karakter van het-park, over de bebouwing (Galgenberg)
langsheen de Leuvensesteenweg naar de achterliggende (agrarisc'ne) open ruimte. Oeze 

-veìn¡nãing f;n
tevens een onderdeel vormen voor de gewenste noord-zuid fietsroute tussen Moorsel en Duisburg.

Het gebied Galgenberg kan ontwikkeld worden met:
op korte termijn de opmaak van een RUP om de bestaande al dan niet zonevreemde bedrijven in dit
gebied ontwikkelingsmogelijkhedel t9 geven. Het gaat om kleinschalige ontwikkelingen aansiuitend op
en voor de bestaande zonevreemde functies.

- een buurthuis, waarrond het openbaar domein wordt ingericht met een parking en speelruimte voor de
scouts;

- een landschappelijk parkgebied waarbinnen de verschillende functies op elkaar afgestemd worden en
waar bestaande landschappelijke structuren maximaal geintegreerd wordän;- een reservefunctie op lange termijn voor wonen en recreatie.

Het gebied WU 9 kan aangesneden worden als een inbreidingsgebied voor wonen conform het
ontwikkelingsperspectief van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. HiðrO¡ wordt een plantermijn voorzien
van korte termijn (tegen 2011).

oesIapsIeenVerÞlndlngalsgroeneverbindingtus5élÍ@
het voorzien van een noord-zuid fietsroute tussen Moorselen vossem;
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