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1. Algemene inleiding 

1.1 Ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau 
Het decreet van 24.07.1996 houdende de ruimtelijke planning (BS. 27.07.1996) en het decreet van 
18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (BS. 08.06.1999, gewijzigd bij de decreten 
van 28.09.1999, 22.12.1999 en 26.04.2000) bepalen dat de ruimtelijke ordening in Vlaanderen op drie 
beleidsniveaus wordt geregeld. Zowel het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten dienen een 
ruimtelijk beleid uit te stippelen. Dit gebeurt aan de hand van ruimtelijke structuurplannen, uitvoeringplannen 
en verordeningen. 
Artikel 31 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat elke gemeente 
een ruimtelijk structuurplan moet opmaken. Dit ruimtelijk structuurplan richt zich naar het Ruimtelijke 
Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie waarbinnen de 
gemeente ligt. In artikel 18 van het desbetreffende decreet wordt een ruimtelijk structuurplan omschreven 
als een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een 
lange termijnvisie op de ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in 
de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. 
 

1.2 Structuurplanning en structuurplan1 
Structuurplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming dat ruimtelijke kwaliteit 
nastreeft. Structuurplanning is gericht op de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur. Dit vereist dat de 
inhoud en de visies van het structuurplan ‘gedragen’ worden door de maatschappij. Samenwerking tussen 
politici, administraties, planners, ontwerpers en bevolking vormt een belangrijke prioriteit. 
Structuurplanning is een methodiek die concreet vorm krijgt binnen een driesporenplanning. Gelijktijdig 
wordt een lange termijnvisie ontwikkeld (= eerste spoor), pikken strategische keuzes in op de bestaande 
werkelijkheid (= tweede spoor, knelpuntenbehandeling op korte termijn) en worden systematisch 
overlegmomenten ingebouwd om het evoluerende proces te verzekeren van zijn maatschappelijk draagvlak 
(= derde spoor). 
 
Figuur 1: Schema driesporenplanning 
 

 
 

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap R-O Vlaanderen Structuurplanning: een handleiding voor 
gemeenten, Brussel, 1994 

 
 

                                                      
1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Omzendbrief R0 97/02 over het gemeentelijk 
structuurplanningsproces, blz. 3, B.S. 28/03/1997 
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Binnen het eerste spoor wordt een lange termijnvisie uitgewerkt voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in Tervuren. Een lange termijnvisie wordt aanzien als hypothese die voortdurend bijgestuurd moet worden.  
 
Het tweede spoor biedt de mogelijkheid om vandaag in te spelen op specifieke ruimtelijke problemen en 
kansen. De lange termijnvisie is een basisgegeven voor de dagelijkse werking en vormt een kwalitatief en 
duurzaam kader waarbinnen voorstellen worden afgewogen en effecten naar de toekomst worden 
onderzocht. 
 
Het derde spoor is belangrijk in functie van het emancipatorische werk en het versterken van de 
geloofwaardigheid van het beleid en administratie. Het doel van dit spoor is: 

• de plannen en voorstellen inhoudelijk verbeteren en ze een hogere realiteitswaarde geven omwille 
van het feit dat ze op die manier worden geïnspireerd en gedragen door de bevolking (creatie van 
een draagvlak); 

• een bijdrage leveren tot een meer democratische en open samenleving; 
• de bevolkingsgroepen sensibiliseren voor ruimtelijke kwaliteit en een verantwoord ruimtelijk beleid; 
• een ‘contract’ tussen bevolking en overheid tot stand brengen. 

 
Het ruimtelijk structuurplan is het product van het structuurplanningsproces. Het ruimtelijk structuurplan geeft 
op een bepaald ogenblik voor een bepaalde beleidsperiode en een bepaalde ruimte de ruimtelijke visie weer. 
Deze visie wordt tevens vertaald in een concept over de gewenste ruimtelijke structuur, de 
beleidsdoelstellingen en de maatregelen om ze te realiseren. 
 

1.3 Inhoud van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Volgens artikel 7 §4 van het decreet van 1996 beschrijft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de 
bestaande ruimtelijke structuur, de visie op de ruimtelijke ontwikkeling, de gewenste ruimtelijke structuur en 
de beleidsmaatregelen om die structuur te realiseren. 
 

1.4 Subsidiariteitsbeginsel 
Het gemeentelijk plan sluit aan bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaams-Brabant en richt zich naar de structuurbepalende elementen van lokaal belang. Dit zijn 
de elementen die vragen om een samenhangend beleid binnen de gemeentegrenzen. De omzendbrief RO 
97/02 bepaalt de taakstellingen die aan het gemeentelijk niveau worden toegewezen. De verdeling van taken 
aan de verschillende beleidsniveaus steunt op het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat: 

• de beleidsmateries worden toegekend aan het geëigende niveau; 
• ieder niveau het instrumentarium gebruikt dat aangepast is aan het niveau; 
• permanent overleg nodig is tussen de niveaus vermits de materies in verband staan met elkaar. 

 

1.5 Juridische draagwijdte 
Het ruimtelijk structuurplan voor de gemeente wordt zowel het beleidskader van het ruimtelijk beleid als het 
instrument om een actief ruimtelijk beleid te voeren. Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening bepaalt dat het structuurplan wordt opgebouwd rond drie onderdelen met telkens een verschillende 
juridische draagwijdte: 

• een informatief gedeelte met de bestaande structuur en de prognoses; 
• een richtinggevend gedeelte met de visie, de principes en de gewenste structuur; 
• een (voor de overheid) bindend gedeelte met de beleidsmaatregelen. 

 
De gewenste ruimtelijk structuur is het richtinggevend gedeelte voor de overheid. De gemeenteraad kan 
hiervan alleen met een gemotiveerde beslissing afwijken. De bindende bepalingen vormen het kader voor de 
maatregelen waarmee de gemeente de gewenste structuur wenst te realiseren. Het decreet bepaalt dat deze 
bepalingen bindend zijn voor de gemeente en voor de instellingen op het grondgebied van de gemeente. Het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt geen basis voor het verlenen of het weigeren van een vergunning. 
Het heeft aldus geen verordende kracht ten aanzien van de burgers. 
Met de invoering van het nieuw decreet en mits de aanwezigheid van een goedgekeurd gemeentelijk 
ruimtelijke structuurplan kan de gemeente overgaan tot het opmaken van een ‘nieuw soort’ van 
bestemmingsplannen, namelijk de ruimtelijke uitvoeringsplannen (of RUP’s). Deze uitvoeringsplannen hebben 
in tegenstelling tot de ruimtelijke structuurplannen wel een verordenende kracht. 
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1.6 Gemeentelijke bevoegdheden 
De lokale besturen hebben binnen het kader van het gemeentelijk structuurplanningsproces volgende 
bevoegdheden: 

• het (desgevallend) formuleren van aandachtspunten bij de structuurbepalende elementen van 
bovenlokaal en/of gewestelijk niveau op het grondgebied van de gemeente, uitgaande van de eigen 
visie; 

• het aanduiden en het ontwikkelen van een visie op structuurbepalende elementen van lokaal of 
gemeentelijk belang. 

 

1.7 Gemeentelijke taakstelling 
De gemeente engageert zich om het in het structuurplan vastgelegde ruimtelijk beleid en in het bijzonder de 
realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur uit te voeren. Dit kan ondermeer door het vastleggen van 
taakstellingen rond: 

• opmaken van gemeentelijke uitvoerende plannen met de inhoudsomschrijving; 
• opmaken van gemeentelijke verordeningen; 
• uitwerken en afstemmen van sectorale initiatieven uitgaande van de ruimtelijke opties; 
• initiatieven voor overleg met andere besturen over specifieke ruimtelijke opties; 
• actieprogramma’s en stimulansen inzake de ruimtelijke aspecten van het grondbeleid, 

huisvestingsbeleid, beleid voor gemeenschapsvoorzieningen, landbouwbeleid,… 
 

1.8 Planningsproces 
Het structuurplanningsproces startte in 1999 met de goedkeuring tot opmaak van een structuurplan door de 
gemeenteraad van Tervuren. De gemeente organiseerde op 11 en 19 mei 1999 twee startavonden met de 
bevolking. Hier werd informatie gegeven over het structuurplanningsproces. Tevens werd in kleinere 
denkgroepen gepolst naar knelpunten, potenties en visie van de bevolking. Aansluitend hierbij volgde in mei 
en juni 1999 diverse gesprekken met bevoorrechte getuigen. Daarna werd met het eigenlijke studiewerk 
gestart.  
 
In nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten werd de Startnota opgemaakt met het nagaan van 
de juridische toestand en het raadplegen van de bestaande basisdocumenten en studies. Hierna volgde een 
uitgebreid veldonderzoek dat resulteerde in een eerste zicht op de gemeente Tervuren. Na analyse en 
evaluatie van de bestaande toestand, de knelpunten en potenties werden een aantal doelstellingen 
geformuleerd en een eerste visie ontwikkeld op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente. Deze 
werden vertaald in een aanzet structuurschets van de gewenste ruimtelijke structuur. Deze startnota werd 
besproken met College en technische dienst (05/2000) en nadien ook voorgelegd aan AROHM en de 
provincie (21/09/2000). Tevens werden ook een voorstel tot afbakening van het VSGB (Vlaams Stedelijk 
Gebied rond Brussel) en de woningbehoeftestudie opgemaakt en besproken. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 kwam in januari 2001 een nieuwe coalitie aan het bewind. Deze 
wenste bepaalde nieuwe accenten te leggen en stuurde de startnota, de woningbehoeftestudie en het 
voorstel van afbakening bij. De aangepaste documenten werden in 2001 voorgelegd aan de Gecoro 
(20/09/2001), de ambtelijke werkgroep (08/11/2001), college en gemeenteraad. De documenten werden 
goedgekeurd op de gemeenteraad (29/11/2001).  
 
Parallel aan dit proces verliep de uitwerking van de overige thematische analyses. Deze analyse startte in 
2001 met een recreatiestudie. Daarnaast werd onderzoek gevoerd naar de economische structuur en de 
open ruimtestructuur (2002), aangevuld met een onderzoek naar zonevreemde woningen en een analyse 
van de zonevreemde bedrijven binnen de gemeente (2003). De dossiers werden besproken met de 
ambtelijke werkgroep, de Gecoro en het college.  
 
In april 2003 werd aan de hand van voorgaande studies de gewenste ruimtelijke structuur opgemaakt, 
zowel voor het hele grondgebied als voor de deelruimten van de gemeente. Vervolgens werden alle 
deelstudies samengevoegd tot een voorontwerp structuurplan. Dit voorontwerp werd diverse malen 
besproken met de gemeentelijke diensten, het college en de Gecoro (2003-2004). Tevens werd het advies 
van de verschillende fracties van de gemeenteraad opgevraagd. Een aangepast voorontwerp werd 
opgemaakt en voorgelegd aan toenmalig Arohm en de provincie in structureel overleg. 
 
Op 2 informatieavonden (19 en 26 oktober 2004) werd het structuurplan voorgesteld aan de gemeenteraad, 
adviesraden en de bevolking. Het structuurplan werd aan alle inwoners kenbaar gemaakt aan de hand van 
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een informatiebrochure en via de website van de gemeente. Tevens organiseerde het gemeentebestuur 
een fietstocht doorheen de gemeente waarbij de schepen van ruimtelijke ordening en de gemeentelijke 
diensten de wensstructuren en acties van het structuurplan op het terrein uit de doeken deden. 
  
Op basis van de opmerkingen die de gemeente tijdens deze ‘toetsing’ ontving, werd het document 
bijgestuurd. De gemeente ging ondertussen ook op zoek naar een nieuwe locatie voor de inplanting van 
aanvullende en vervangende sportinfrastructuur. Het nodige studiewerk (haalbaarheidsstudie en 
locatieonderzoek) voor de nodige zoekzones werd verricht. De resultaten van dit studiewerk werden tevens 
meegenomen in het voorontwerp structuurplan. 
 
Het voorontwerp structuurplan werd vervolgens voorgelegd aan de plenaire vergadering op 27.10.2005. Het 
dossier werd in het najaar aangepast aan de bemerkingen van toenmalig Arohm, ARP en Rohm Vlaams-
Brabant en de provincie Vlaams-Brabant. In december 2005 werd een herwerkt structuurplan voorgesteld aan 
het college en voor advies overgemaakt aan de Gecoro in voorbereiding van de voorlopige vaststelling van 
het dossier in de gemeenteraad. De bemerkingen van de Gecoro werden in belangrijke mate verwerkt in het 
structuurplan. Het dossier werd besproken in de gemeenteraadscommissie in het voorjaar van 2006. Daarna 
werd het dossier stilgelegd.  
 
In de zomer van 2007 werd het dossier opnieuw opgestart. Het gemeentebestuur zette met een beleidsvisie 
nieuwe beleidslijnen uit voor de legislatuur van 2007-2012. Deze beleidsvisie was bepalend voor het 
heropstarten van het structuurplan.  
 
De gemeente gaf dan ook opdracht tot het uitvoeren van de nodige actualisaties en bijkomend onderzoek. 
Aandachtspunten hierbij waren: de woonbehoeften (najaar 2007), de steenwegontwikkeling (najaar 2007), de 
globale aanpak voor recreatie (januari 2008) en het onderzoek naar een eventuele herlokalisatie van het 
GITO/CVO (voorjaar 2008).  
 
Deze onderzoeken werden verwerkt in het structuurplan en het dossier werd voorgelegd aan de plenaire 
vergadering op 07/04/08.  
 
De gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (Gecoro) bracht een advies uit op 06/05/2008 na 
beraadslaging in 3 besloten vergaderingen, m.n. 15/04/2008, 22/04/2008 en 06/05/2008. 
Op 08/05/2008 besliste het college van burgemeester en schepenen over haar standpunt met betrekking tot 
de opmerkingen geformuleerd naar aanleiding van de plenaire vergadering en naar aanleiding van het advies 
van de Gecoro en de MAR. 
 
Op basis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 08/05/2008 werden er 
aanpassingen doorgevoerd aan het voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.  
 
In zitting van 29/05/2008 stelde de gemeenteraad het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan voorlopig vast. Vervolgens organiseerde de gemeente een openbaar onderzoek dat liep van 
17/06/2008 tot en met 15/09/2008. Op 23/06/08 hield de gemeente een hoorzitting/informatieavond voor de 
bevolking. Tijdens het openbaar onderzoek werden 24 adviezen, bezwaren en opmerkingen ingediend. 
Deze bezwaren en adviezen werden in de Gecoro behandeld op 30/09/08, 21/10/08 en 03/11/08. Het advies 
van de Gecoro werd behandeld in het college op 24/11/08. Vervolgens werd het structuurplan aangepast en 
in voorbereiding van de definitieve vaststelling in de gemeenteraad voorgelegd aan de 
gemeenteraadscommissie grondgebiedszaken op 09/12/08. 
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2. Profiel van de gemeente Tervuren 

2.1 Situering 
De gemeente Tervuren bevindt zich ten oosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maakt deel uit van 
de provincie Vlaams-Brabant. Tervuren is gelegen in het arrondissement Leuven. 
 
Kaart 1:     Situering 
In het westen grenst de gemeente aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meerbepaald aan de gemeenten 
Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem. Langs de noordelijke grenslijn van Tervuren bevinden zich de gemeenten 
Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Kortenberg. In het oosten en het zuiden grenst de gemeenten 
aan Bertem, Huldenberg en Overijse. 
Sinds de fusie van 1 januari 1977 vormen Tervuren, Vossem en Duisburg onderdelen van de fusiegemeente 
Tervuren. 
 

2.2 Tervuren in cijfers 
Tabel 1:     Kencijfers van de gemeente Tervuren2 

Oppervlakte 32,92 km² 
  
Bevolking (01.01.2007)3 20.816 
  
Tervuren 14.233 
Vossem 3.513 
Duisburg 3.054 
  
Bevolkingsdichtheid  632 inwoners per km² 
  
Aantal gezinnen  7.998 
Gemiddelde gezinsgrootte  2,6 
  
Aantal particuliere woningen4 6.518 
Eengezinswoningen 5.473 
Open bebouwing 3.031 
Halfopen bebouwing 1.065 
Gesloten bebouwing 1.377 
Appartementen en studio’s 1.027 
  
Eigenaar 4.711 
Huurder 1.717 
  
Totale werkgelegenheid (2005)5 3.720 
Werkloosheid (nwwz-2005)6 434 

                                                      
2 Bron: gemeente Tervuren dd. 31.12.2006. 
3 Studiedienst van de Vlaamse Regering, Vlaamse Statistieken, 2007 
4 NIS, Volks- en Woontellingen, 1991-2002. 
5 Studiedienst van de Vlaamse Regering, Vlaamse Statistieken, 2007. 
6 Idem, 2007. 
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3. Planningscontext 

3.1 Ruimtelijke beleidsplannen 

3.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) 
3.1.1.1 Algemeen 

Het Vlaamse Parlement heeft op 19.11.1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) goedgekeurd. Dit 
document biedt het kader aan voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen.  
 
Het RSV doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van (boven)gewestelijk belang. De Vlaamse, 
provinciale en gemeentelijke overheden kunnen slechts grondig gemotiveerd afwijken van het uitgestippelde 
beleid.  
 
Het RSV bevat ook bindende bepalingen over de inhoud van de provinciale en gemeentelijke 
structuurplannen. Deze bepalingen zijn bindend voor alle overheden. Voor de realisatie van de gewenste 
ruimtelijke structuur worden uitvoeringsplannen en verordeningen opgesteld. Deze uitvoeringsplannen en 
verordeningen vormen een beoordelingsgrond voor vergunningen en zijn verordenend voor de burgers. 
 
3.1.1.2 Visie, doestellingen en principes 

Het kernbegrip voor de ontwikkeling van een gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen is duurzaamheid. 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen (Vlaanderen: open en stedelijk) leidt tot de volgende 
basisdoelstellingen: 
 

• een selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, een 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 en de uitbreiding van de open ruimte 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. 

 
Deze vier basisdoelstellingen monden uit in vier ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke 
structuur: gedeconcentreerde bundeling, poorten als motor voor ontwikkeling, infrastructuren als bindteken en 
basis voor locatie van activiteiten en het fysische systeem ruimtelijk structurerend. 
 
Gedeconcentreerde bundeling 
Het principe van gedeconcentreerde bundeling gaat in tegen de huidige ontwikkelingen van ongebreidelde 
spreiding van activiteiten en versnippering van open ruimte. 
De groei inzake wonen, werken en de andere maatschappelijke functies wordt opgevangen op die plaatsen 
waar reeds een zekere concentratie van die functies aanwezig is. Er wordt rekening gehouden met de 
bestaande ruimtelijk spreidingspatronen. De verweving van activiteiten en functies wordt nagestreefd. 
Dit principe wordt bekrachtigd door de selectie van stedelijke gebieden, kernen in het buitengebied en 
(specifiek) economische knooppunten. Tervuren behoort tot de selectie van de Vlaamse Ruit, een stedelijk 
netwerk op internationaal niveau. 
 
Poorten als motor voor ontwikkeling 
Poorten zijn strategische locaties binnen de economische structuur op internationaal en Vlaams niveau. Hier 
kunnen ontwikkelingen worden gestimuleerd omwille van de bestaande of potentiële positie in het 
internationale communicatienetwerk (water, weg, spoor, lucht en telecommunicatie). De luchthaven van 
Zaventem, op een boogscheut van Tervuren, vormt een element van de economische structuur op 
internationaal niveau. 
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Infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten 
Vlaanderen wordt gekenmerkt door een uitgebreid en dicht net van water-, spoor- en autosnelwegen die de 
stedelijke gebieden in en buiten het Vlaamse Gewest verbinden. Dit netwerk zal als uitgangspunt dienen voor 
het te voeren locatiebeleid, waarbij het mobiliteitsprofiel van de activiteit wordt afgestemd op het 
bereikbaarheidsprofiel van de locatie. De verkeersknooppunten liggen altijd nabij de stedelijke gebieden en 
poorten. Tervuren wordt omgeven door twee structuurbepalende lijninfrastructuren (R0 en E40); belangrijke 
elementen van het hoofdwegennet. 
 
Fysisch systeem ruimtelijk structurerend 
Het fysisch systeem is ruimtelijk structurerend voor de ontwikkeling van de natuurlijke structuur, de agrarische 
structuur, de nederzettingsstructuur en het landschap. De ruimtelijke structuur wordt bepaald door het 
samenhangende geheel van rivier- en beekvalleien, grote en aaneengesloten natuur- en boscomplexen, 
belangrijke landbouwgebieden, de nederzettingsstructuur, het landschap en de infrastructuren... Het vrijwaren 
en versterken van open-ruimteverbindingen tussen de grotere, aaneengesloten gebieden van het 
buitengebied is essentieel voor de continuïteit binnen het buitengebied. Vlaanderen selecteert een open 
ruimtecorridor tussen Brussel en Leuven. 
 
3.1.1.3 Belangrijke consequenties voor Tervuren 

De goedkeuring van het RSV heeft een aantal belangrijke consequenties voor het structuurplan van de 
gemeente Tervuren. 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt dat een deel van Tervuren zal worden gerekend tot het Vlaams 
Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB). Voor het VSGB hanteert de Vlaamse overheid gebiedsspecifieke 
ontwikkelingsperspectieven. Er wordt gesteld dat de onbebouwde ruimte (‘groene gordel’) in het Vlaams 
Stedelijk Gebied rond Brussel een essentieel gegeven is.  
Daarnaast behoort de gemeente Tervuren tot het Vlaams stedelijk kerngebied, de zogenaamde Vlaamse 
Ruit. Dit verstedelijkte gebied tussen de steden Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent behoort tot één van de 
zes structuurbepalende stedelijke regio’s van internationale betekenis binnen Noord-West-Europa. De 
Vlaamse Ruit vormt een regio met internationaal economisch belang. Het is de bedoeling van de Vlaamse 
overheid om de belangrijkste stedelijke en economische ontwikkelingen in dit gebied een stimulans te geven. 
Dit betekent echter niet dat de Vlaamse Ruit zich verder zal ontwikkelen tot één grootstedelijk gebied. Bij de 
inplanting van nieuwe activiteiten zal steeds de bestaande stedelijke en economische structuur als basis 
worden genomen.  
 
Delen van Tervuren (met de kernen Vossem, Moorsel en Duisburg) behoren tot het buitengebied. Hier 
overwegen de open ruimte en de bijhorende open ruimtefuncties.  
 
Wat economische bedrijvigheid betreft speelt Tervuren geen rol van betekenis. Lokale bedrijventerreinen 
komen in aanmerking voor de vestiging van lokale bedrijven en moeten gelegen zijn in een hoofddorp of 
economisch knooppunt. Voor de lokalisatie en inrichting van een nieuw lokaal bedrijventerrein worden een 
aantal principes vastgelegd. 
 
Op het vlak van de mobiliteit streeft de Vlaamse overheid naar een versterking van alternatieven voor het 
autoverkeer. De hogere overheid wenst eveneens het wegennet te optimaliseren door categorisering. Dit 
houdt in dat aan iedere weg een bepaalde functie wordt toegekend. Een deel van de Ring rond Brussel is 
gelegen op het grondgebied van Tervuren. Deze weg, die van internationaal belang is, wordt in het RSV 
weerhouden als hoofdweg. In de onmiddellijke nabijheid van de gemeente liggen nog twee hoofdwegen, 
namelijk de A3/E40 (naar Luik) en de A4/E411 (naar Namen). Een hoofdweg heeft een verbindingsfunctie op 
internationaal en Vlaams niveau. Alle andere wegen zullen ofwel in het provinciaal structuurplan (selectie van 
secundaire wegen) of in het gemeentelijk structuurplan (lokale wegen) besproken worden. Aansluitend zoekt 
de Vlaamse overheid naar volwaardige alternatieven voor het autoverkeer. 

3.1.2 Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)7 
De provincie schaart zich volledig achter de ruimtelijke principes van het Vlaamse Gewest (zie hoger) en 
wenst deze te verfijnen en aan te vullen naar de ruimtelijke structuur van de provincie Vlaams-Brabant. 
Daartoe werden 5 kernprincipes geformuleerd die als leidraad fungeren bij de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 

                                                      
7 Het ruimtelijke structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) werd op 07.10.2004 goedgekeurd bij ministerieel besluit. 
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3.1.2.1 Visie, doelstellingen en principes 

Herwaardering van het fysische systeem 
Het fysisch systeem is structurerend voor de ruimte. Ruimtelijke karakteristieken worden in belangrijke mate 
bepaald door bodemtypes, reliëf en waterlopen. Door de afwisseling tussen vlakke zandige bodems in het 
noorden en hoger gelegen leemplateaus in het zuiden; tussen de rivierbekkens van Zenne, Dijle, Demer en 
Gete, is Vlaams-Brabant op te delen in enkele karakteristieke gebieden met grote samenhang. De erkenning 
van het fysisch systeem moet samen met ruimte voor natuurlijke processen de basis leggen voor een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Nieuwe maatschappelijke en/of ruimtelijke ontwikkelingen dienen hiermee 
afgestemd te worden 
 
Centrumprovincie met Brussel 
De provincie wordt gekenmerkt door een unieke centraliteit, zowel op Vlaams, federaal als op Europees 
niveau. Vlaams-Brabant huisvest belangrijke economische, administratieve en politieke ‘spelers’. De centrale 
positie van Vlaams-Brabant wordt versterkt door de aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De wederzijdse invloeden tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen naar een 
goede afstemming en samenwerking van alle beleidsdomeinen, in het bijzonder van de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het ruimtelijke beleid van de provincie Vlaams-Brabant houdt rekening met de huidige 
situatie, nieuwe tendensen, doelstellingen en beleidsopties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Provincie met diverse stedelijke kernen 
Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid aan stedelijke gebieden. Op korte afstand van 
elkaar liggen Leuven (goed uitgeruste regionale stad), Tienen en Vilvoorde (zeer goed uitgeruste kleine 
steden), Aarschot, Asse, Diest en Halle (goed uitgeruste kleine steden). Samen met Brussel vormt de 
aanwezigheid van deze steden een belangrijke troef. De rol van de steden wordt geherwaardeerd. Het beleid 
is gericht op de versterking van de stedelijke gebieden en op het beschermen van de open ruimte.  
Ook het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel vervult een bijzondere rol door zijn ligging, schaal en impact. 
Bijzondere aandachtspunten binnen het stedenbeleid zijn de huisvestingsproblematiek, versterking van 
groene netwerken en de ontwikkeling van een multimodale mobiliteit. 
 
Vlaamse Ruit als ruimtelijk structurerend 
Een belangrijk deel van Vlaams-Brabant valt binnen de Vlaamse Ruit, een stedelijk netwerk op internationaal 
niveau. Hierdoor ontstaat een tweeledige structuur in Vlaams-Brabant die het uitgangspunt vormt voor een 
gedifferentieerd ruimtelijk beleid. De Vlaamse Ruit wordt gekenmerkt door een hogere densiteit inzake 
bevolking, economische activiteiten, verkeersstromen en andere functies. De grotere diversiteit aan functies 
veroorzaakt een grotere versnippering en druk op de beschikbare ruimte. De uitdaging bestaat erin de 
spontane, externe druk (economische groei, bevolkingsgroei) op het gebied, gestructureerd op te vangen 
zodat de leefbaarheid en de bereikbaarheid gegarandeerd worden. 
 
Mobiliteit als sturend gegeven 
Vlaams-Brabant wordt bij uitstek gekenmerkt door een zeer dicht en fijnmazig netwerk van lijninfrastructuren 
(autowegen, spoorwegen, kanalen, hoogspanningsleidingen, ...). Het is de regio met de meest nadrukkelijke 
congestieproblematiek. Het ruimtelijke beleid zal de impact van nieuwe ontwikkelingen op de mobiliteit en de 
multimodale bereikbaarheid steeds kritisch toetsen. Mobiliteit zal, met andere woorden, steeds als sturend 
gegeven gehanteerd worden bij het bepalen van verdere ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
3.1.2.2 Belangrijke consequenties voor Tervuren 

De goedkeuring van het RSVB heeft een aantal belangrijke consequenties voor het structuurplan van 
Tervuren. 
 
Open ruimtestructuur 
Het RSVB selecteert elementen van de ecologische structuur van bovenlokaal belang: 
natuurverbindingsgebieden en natuurverwevingsgebieden. Hogenbos, Moorselbos en het Park van Tervuren 
worden geselecteerd als (bosgebonden) natuurverbindingsgebied.  
 
Binnen de differentiatie van de gewenste agrarische structuur behoren delen van Tervuren tot de. ‘zoekzone 
voor structurele verbreding’. Hier kunnen (uitgedoofde) landbouwbedrijfsites nieuwe (laagdynamische) 
bestemmingen krijgen in de secundaire of tertiaire sector. Naast land- en tuinbouw zijn nieuwe economische 
dragers toegelaten: recreatie, toerisme, tuinaanleg, museumactiviteiten, waterbeheer,… Anderzijds behoren 
delen van Tervuren tot ‘landbouwgebieden met structurele beperkingen’ (omheen het stedelijk gebied in het 
westen of de land- en tuinbouwgebieden met aandacht voor het landschap in het oosten). In beide zones 
kunnen aan de landbouw beperkingen worden opgelegd om de natuurlijke of landschappelijke waarden te 
vrijwaren. Natuur- en landschapsbeheer worden gestimuleerd. 
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Binnen de gewenste landschapsstructuur worden de kastelensites van de Brusselse rand (oost) met 
ondermeer het Park van Tervuren en het Zoniënwoud, het boslandschap ter hoogte van het plateau van 
Duisburg en het plateau tussen Brussel en Leuven en het hollewegenlandschap rond Duisburg geselecteerd 
als belangrijke landschapswaarden.  
 
Nederzettingsstructuur 
De gemeente Tervuren sluit ruimtelijk aan bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kan deels behoren tot 
het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB). Vossem wordt bindend weerhouden als woonkern. 
Duisburg en Moorsel worden bindend geselecteerd als kernen in het buitengebied.  
 
Inzake de problematiek van de woonwagenterreinen stelt de provincie voorop dat binnen het VSGB 50 
standplaatsen op residentiële terreinen dienen te worden voorzien. 
 
Economische structuur 
Differentiatie van bedrijventerreinen naar inhoud en schaal wordt nagestreefd, evenals (waar mogelijk) de 
vermenging met de woonfunctie, aandacht voor een multimodaal locatiebeleid en de bundeling van 
kleinhandelsconcentraties. 
Door de (mogelijke) selectie van Tervuren als hoofddorp biedt de provincie de mogelijkheid om bijkomend 
een lokaal bedrijventerrein te voorzien van maximaal 5 ha. Voor de ontwikkeling worden een aantal 
voorwaarden geformuleerd. Bovendien is Tervuren ook geselecteerd als potentiële kern binnen het VSGB 
waardoor de mogelijkheid wordt opengehouden om de taakstelling van 5 ha lokaal bedrijventerrein door te 
schuiven naar een andere kern binnen de gemeente.  
 
Verkeersinfrastructuur 
N3 van in Leuven (R23) tot aan de grens met het Brussels Gewest wordt geselecteerd als secundaire weg 
type 3 (openbaar vervoers- en langzaam verkeersas). 
 
Toeristische-recreatieve structuur 
Tervuren is gelegen in het stedelijk toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel. Dit betekent dat er toeristisch-
recreatieve knooppunten worden ontwikkeld die met de toeristisch-recreatieve infrastructuur worden 
verbonden. Tervuren vervult op dit vlak een centrumfunctie voor de ruimere omgeving. 
Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed en landschappelijke waarden zijn hier aan de orde, naast de verdere 
uitbouw van het plattelands- en hoevetoerisme. 
Indien de provincie de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest krijgt toebedeeld, zal zij instaan voor het 
behoud van de bestaande golfterreinen, oa. Royale Golf Club Belgique. Duisburg Militaire Golfclub zal 
afhankelijk van de ruimtelijke afweging een individuele behandeling krijgen. 
 
Deelruimte Verdicht Netwerk – subgebied Mechelen, Leuven, Brussel 
Delen van de gemeente Tervuren zijn gelegen binnen de stedelijke driehoek Mechelen–Leuven–Brussel. Hier 
staat wonen in een kwalitatieve woonomgeving centraal. Kleinschalige projecten dienen de integratie met het 
bestaande weefsel te versterken.  
De ontsluiting van het gebied moet maximaal gebeuren met het openbaar vervoer. Daarom zal de lijn Leuven-
Brussel via Tervuren worden uitgebouwd. De tussenliggende woonkernen worden naar de beide steden 
ontsloten. 
 
Deelruimte Open Schicht 
Tervuren wordt gerekend tot de deelruimte ‘Open Schicht’, een open wig tussen Leuven, Brussel en 
Mechelen. Residentiële druk, talrijke verkeersaders en de versnippering van de natuurlijke structuur getuigen 
van de stedelijke invloedssferen van Brussel en Leuven. 
In de Open Schicht wordt de open ruimte als karakteristiek beschouwd. Daarom worden bovenlokale 
bedrijvigheid en grootschalige residentiële ontwikkelingen maximaal beperkt. De uitbouw van de bestaande 
woonkernen zal beperkt blijven en voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van het voorzieningenniveau 
voor recreanten. Daarbij zal de versnippering van de kenmerkende natuurlijke en agrarische structuur 
tegengegaan worden om te komen tot een groot aaneengesloten natuur- of landbouwgeheel. 

3.1.3 Gewestelijk Ontwikkelingsplan Brussel (GEWOP)8 
De ruimtelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt onderbouwd vanuit de tweede 
versie van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (BS. 15.10.2002). Dit plan kan men beschouwen als de 
Brusselse tegenhanger van het RSV. Het GEWOP legt geen concrete bodembestemmingen vast. De 
bodembestemmingen werden vastgelegd in het Gewestelijk Bestemmingsplan, goedgekeurd op 03.05.2001.9 

                                                      
8 Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijk Ontwikkelingsplan Brussel, Brussel, 1995 
9 Het ‘Gewestelijk Bestemmingsplan’ is verschenen in het Belgisch Staatsblad d.d. 14 juni 2001. 
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Het gewestelijk bestemmingsplan bevestigt de opties van het GEWOP. Hoewel de opties van het GEWOP 
geen rechtskracht hebben voor Tervuren, is de impact van het plan op sommige punten wel 
grensoverschrijdend. 
 
Voor Tervuren zijn de volgende opties van belang: 

• Op de Waversesteenweg en de Tervuursesteenweg wordt telkens een stadspoort voorzien; 
• De Halfuurdreef in Sint-Pieters-Woluwe wordt aangeduid als ‘groen snoer’, waarbij de voetgangers- 

en fietsverbindingen worden verbeterd; 
• Langsheen de N3 wordt de bestaande (tram)bedding verder beschermd om een vlotte doorstroming 

te garanderen; 
• Op de Waversesteenweg richting Brussel-centrum wordt een buslijntraject met een frequentie van 

minimum 10 bussen per uur tijdens de piekuren aangeduid; 
• De N3 (tussen Brussel-centrum en Ring) en de E411 (tussen Brussel-centrum en Ring) worden 

weerhouden als grootstedelijke weg. 

3.1.4 Gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke ontwikkelingsplannen 
Bij de opmaak en de uiteindelijke visievorming voor het structuurplan Tervuren is het wenselijk om de reeds 
bestaande plannen en visies van de naburige gemeenten na te gaan. Op die manier worden eventuele 
conflicten tussen de verschillende plannen tijdig opgespoord en kunnen de plannen in overeenstemming 
worden gebracht.  

Tabel 2:     Overzicht stand van zaken naburige gemeenten 

Gemeente Stand van zaken 
Kraainem definitief goedgekeurd door de deputatie op 01/03/07 
Wezembeek-Oppem voorontwerp, 14/03/08 structureel overleg 
Zaventem voorontwerp, 13/06/06 structureel overleg. 
Kortenberg goedgekeurd bij MB. 17.08.2004. 
Bertem definitief aanvaard op 17.10.2006, goedgekeurd door deputatie op 11.01.2007. 
Huldenberg voorontwerp, 31/01/08 plenair overleg 
Overijse definitief goedgekeurd door de deputatie op 13/03/08 
Oudergem de gemeente Oudergem is reeds in het bezit van een Gemeentelijk Ontwikkelingsplan. 
Sint-Pieters-Woluwe goedkeuring door gemeenteraad van het basisdossier op 23.07.1999. De gemeente stelt dat dit plan 

geen bijzondere gevolgen heeft voor Tervuren en dit omwille van de duidelijke scheiding tussen de 
gemeentes door de Tervurenlaan en het Zoniënwoud. 

 

3.2 Ruimtelijke plannen met bindend karakter 

3.2.1 Gewestplan Leuven 
Kaart 2:     Uittreksel gewestplan Leuven 
Het gewestplan Leuven dateert van 1977 (KB. 07.04.1977). Op 09.10.1998 werden enkele wijzigingen aan 
het gewestplan Leuven doorgevoerd die ook van belang zijn voor de gemeente Tervuren. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de verdeling van de bestemmingsgebieden volgens het gewestplan in de gemeente 
Tervuren. De verdeling van de bestemmingsgebieden wordt vergeleken met het arrondissement Leuven, de 
provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. 

Tabel 3:     De procentuele verdeling van de bestemmingsgebieden volgens het gewestplan 

 Tervuren Arrondissement Leuven Vlaams-Brabant Vlaams Gewest 
Totale oppervlakte (km²) 32,92 1.163,22 2.106,15 13.522,25 
Woonzone (%) 27,6 18,0 19,6 18,6 
Bedrijvenzone (%) 0,6 1,5 2,2 7,8 
Agrarische zone (%) 37,5 61,5 59,3 66,9 
Recreatiezone (%) 0,1 0,8 0,7 1,4 
Groenzone(%) 32,6 16,5 15,9 1,6 
Overige zones (%) 1,6 1,8 2,2 3,7 
Bron: GOM Vlaams-Brabant, Wegwijs in eigen regio, 1994 
 
3.2.1.1 Juridische situatie 

Tervuren bezit een verzorgende functie voor het omliggende gebied. De aanwezigheid van natuurgebied en 
parkgebied rond het woongebied zorgen ervoor dat de kern van Tervuren slechts in beperkende mate 
geconfronteerd wordt met een uitdijende bebouwing langs belangrijke wegen (linten). Ten noordwesten van 
de kern ligt een grote zone voor woonpark. Daarbij liggen in aansluiting tot de kern nog een aantal 
woonuitbreidingsgebieden en zones voor openbaar nut. 



Informatief deel 

D+A Consult  Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren  Versie GR2 - 2008 

11

De kern Moorsel, die juridisch bij de deelgemeente Tervuren hoort, wordt gekenmerkt door woongebied, 
woonpark, woonuitbreidingsgebied, natuurgebied en agrarisch gebied. 
 
Vossem wordt door de vallei van de Voer, die aangeduid is als natuurgebied, als het ware gesplitst in 2 
zones: een zone voor woongebied en een zone voor woongebied met landelijk karakter. De deelgemeente 
beschikt over twee woonuitbreidingsgebieden en agrarisch (landschappelijk waardevol) gebied. In een 
gedeeltelijke gewestplanwijziging (MB. 23.06.1998) werden 2 stukken woongebied herbestemd in 
woongebied met culturele, historische en esthetische waarde. In het totaal betreft het een 
gebiedsbestemming met een oppervlakte van 3,7 ha.  
 
In Duisburg worden de kern en de lintbebouwing langsheen de belangrijkste invalswegen aangeduid als 
woongebied met landelijk karakter. Ter hoogte van Schonenboom situeert zich een groot 
woonuitbreidingsgebied en een zone voor dagrecreatie. Het overige gedeelte wordt ingekleurd als 
natuurgebied (Zoniënwoud) of agrarisch gebied (al dan niet met landschappelijk waardevol karakter). 
Tervuren beschikt over weinig terreinen voor economische activiteiten. Helemaal in het noorden van de 
gemeente bevindt zich, in de nabijheid van de E40, een grensoverschrijdend industrieterrein met Kortenberg. 
Daarnaast bevindt zich op het grondgebied van de deelgemeente Vossem nog een relatief kleine zone voor 
KMO en ambachtelijke nijverheid. Deze zone ligt langsheen de Leuvensesteenweg en vormt de grens met 
Leefdaal. 
 
70% van het grondgebied van de gemeente wordt ingenomen door open ruimte bestemmingen (agrarische 
en groene bestemmingen). Eén derde van de gemeente (32%) wordt ingenomen door een groene 
bestemming (park- en natuurgebied). De meeste van deze groengebieden bestaan uit grotere entiteiten 
(Zoniënwoud, Moorselbos, park van Tervuren,…).  
 
Opvallend is de aanwezigheid van twee militaire domeinen in de gemeente, waarvan één kazerne 
onmiddellijk aansluit bij het centrum van Tervuren. Kazerne Lempereur (militair domein) werd via een 
gedeeltelijke gewestplanwijziging (MB. 13.12.1995) omgezet in woonaansnijdingsgebied. 
 
In de toelichting van het gewestplan Leuven wordt gesteld dat bij de behandeling van bouw- en 
verkavelingsaanvragen speciale aandacht moet besteed worden aan de waardevolle dorpskernen van 
Vossem en Duisburg en dit omwille van hun culturele, historische en esthetische waarde. 
 

3.2.2 Processen in voorbereiding van gewestelijke RUP's 
3.2.2.1 Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB)10 

In opdracht van het Vlaamse Gewest wordt de afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel 
uitgewerkt. De afbakening legt een grenslijn vast tussen de gebieden waar respectievelijk een stedelijk 
gebiedsbeleid en een buitengebiedbeleid wordt gevoerd. Het betreft een beleidsmatige lijn die geen 
aanleiding geeft tot nieuwe administratieve grenzen of een nieuw bestuursniveau. Parallel worden 
samenhangende ontwikkelingsperspectieven en een visie voor het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel 
uitgewerkt.  
 
De geselecteerde delen van Tervuren vallen onder de deelruimte ‘Het ruime Zaventemse’. Het meer zuidelijk 
deel van het ruime Zaventemse, de omgeving van Kraainem, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem tot Tervuren, 
is minder stedelijk dan het noordelijk deel. Het heeft een sterk residentieel karakter dat ontstaan is door het 
aaneengroeien van oorspronkelijke dorpskernen in de rand van Brussel. Het woonweefsel wordt afgewisseld 
met vrij grote ingesloten open ruimten die herinneren aan de oorspronkelijke agrarische omgeving. Vele van 
die open ruimten zijn nog actief in gebruik door de beroepslandbouw. Tervuren heeft met zijn goed uitgerust 
centrum en met de aanwezigheid van het museum en het aanliggend park een aparte bovenlokale uitstraling. 

                                                      
10 ontwerp eindrapport Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel – 27 juni 2008. 
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Gewenste ruimtelijke structuur 

 
 
Het zuidelijker gedeelte van het ruime Zaventemse is een gebied met een sterk residentieel karakter. De 
herwaardering en herstructurering van de randstedelijke open ruimtegebieden moeten dit karkater versterken. 
Het met elkaar in verbinding stellen van een aantal kleinere en grotere ingesloten open ruimtegebieden moet 
gestalte geven aan een gediversifieerd netwerk eventueel in de vorm van een parklandschap. Ook een 
sterker ingegroende Woluwevallei zal bijdragen tot de uitbouw van het netwerk door de aansluiting met het 
boscomplex van Sterrebeek - Bertem en het park van Tervuren in het zuidelijk deel en een sterk 
geherwaardeerde vallei richting Drie Fonteinen en Floordam in het meer noordelijk deel van deze deelruimte. 
Eigenheid en verscheidenheid in het beheer en de ontwikkeling van elk gebied zijn belangrijk. De 
verbindingen kunnen zowel groen, ecologisch als recreatief en open zijn. Het tekort aan toegankelijk groen en 
de op langere termijn meer beperkte leefbaarheid van agrarische activiteiten in de regio versterken de visie 
om het ontwikkelingsperspectief van deze ingesloten ruimten op termijn te diversifiëren in overleg met de 
betrokken actoren.  
 
Elementen van het open ruimte netwerk 
Het zuiden van de deelruimte ‘Het ruime Zaventemse’ wordt gekenmerkt door een reeks ingesloten 
(randstedelijke) open ruimte gebieden die de Woluwevallei verbinden met het boscomplex van Sterrebeek - 
Bertem in het oosten en meer noordelijk de relatie leggen met het park van Tervuren en het Zoniënwoud. Het 
creëren van een parklandschap beoogt een zekere samenhang tussen al deze gebieden en wil de 
toegankelijkheid ervan te verhogen. Daarnaast wil men zoeken naar mogelijkheden om de ingesloten 
agrarische ruimten een meer randstedelijke groene rol te laten vervullen. Binnen dit ontwikkelingsperspectief 
kadert ook een mogelijke integratie van de renbaan van Sterrebeek. 
 
Elementen van mobiliteit 
De realisatie (en/of versterking) van een fietsroutenetwerk in het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel gaat uit 
van het functioneel en recreatief netwerk dat wordt uitgewerkt door de provincie Vlaams-Brabant. Eventuele 
aanvullingen op dit netwerk komen aan bod in de uitwerking van het open ruimte netwerk waar de aanduiding 
van nieuw te realiseren recreatieve verbindingen eventuele hiaten in het netwerk van de provincie tracht weg 
te werken of suggesties levert voor aanvullingen op het bestaand netwerk. 
 
Elementen van het wonen 
Tervuren wordt ontwikkeld als een zelfstandige kern in het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Dit 
impliceert de ondersteuning van lokale voorzieningen, centrumfuncties en kleinhandel. Dit wordt grotendeels 
gerealiseerd door inbreiding en slechts in beperkte mate door selectieve uitbreidingen. 
 
Selectieve wijziging van het aantal bouwlagen 
Er werden zones afgebakend waarbinnen het aantal bouwlagen kan opgetrokken worden. Ook in Tervuren 
werden dergelijke zones aangeduid. Voor de effectieve realisatie van een wijziging van het aantal bouwlagen 
in de geselecteerde gebieden wil de Vlaamse overheid de gemeentelijke autonomie voluit laten spelen. De 
Vlaamse overheid stelt voor om de volle bevoegdheid inzake het wijzigen van de bouwlagen bij de 
gemeenten te houden en legt de selectieve verhoging van het aantal bouwlagen niet éénzijdig op. Het is een 
mogelijkheid die wordt aangereikt aan de lokale besturen. Deze beslissen of ze daarop willen inspelen of niet. 
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Bestaande toestand      Selectie VSGB 

      
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
Open ruimte 
Binnen Tervuren komen geen gebieden in aanmerking om als randstedelijk open ruimtegebied te worden 
ontwikkeld in het open ruimte netwerk voor de zuidelijke kanaalzone. 
 
Economische activiteiten 
Binnen Tervuren worden geen bedrijventerreinen of zones voor grootschalige detailhandel geselecteerd 
 
Te ontwikkelen woongebieden11 

  

 

 
 
Afkortingen VSGB 

W = woonuitbreidingsgebied 
R = reconversieproject 

                                                      
11 Alle uitspraken over het ontwikkelen van (bijkomende) woongebieden zijn nog voorlopig en moeten worden getoetst aan de 
geluidsproblematiek afkomstig uit het START overleg. 
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KV = kernversterkend woonproject 
EXC = excentrisch project 
P = prioritair te ontwikkelen 
25 wo / ha = berekening aan 25 woningen per hectare - geen rekening met aantal bouwlagen of ontwerp 
REAL = berekening op basis van concreet project 
 
Voorstel van afbakeningslijn 
Voorstel van afbakeningslijn    te herbestemmen zones 

      
 
Volgende zones zullen in een gewestelijk RUP worden behandeld: 
 
wonen 

 

 
M= Militair domein; WUG= woonuitbreidingsgebied 
 
recreatie 

 

 
N= Natuurgebied; G= Groengebied 
 
 
3.2.2.2 Afbakeningsproces van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur12 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil het buitengebied vrijwaren voor de essentiële functies landbouw, 
natuur en bos. Om dit doel te bereiken wordt er 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied, 
53.000 ha bosgebieden en 34.000 ha aan andere groengebieden vastgelegd in bestemmingsplannen. 
 
In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden aan te 
pakken in twee fasen. De afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden startte met de afbakening 
van de natuurgebieden als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). De tweede fase van de 
afbakening (de verkenningsnota) verloopt via een benadering waarbij landbouw, natuur en bos gelijktijdig ten 
opzichte van elkaar worden afgewogen. In overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen wordt 
een ruimtelijke visie opgesteld die de hoofdlijnen aangeeft van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 

                                                      
12 Regio Zenne- Dijle- Pajottenland eindvoorstel (september 2008) 
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In 2008 werd een programma tot overleg opgesteld. Daarin wordt per deelruimte een opsomming gegeven 
van de elementen voor overleg uit de adviezen op de verkenningsnota. Het programma bevat verder een 
voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te herbevestigen. Dit 
programma voor overleg vormde de basis voor een overlegronde met gemeenten, provincies en 
belangengroepen in april en mei 2008. Op basis van dit overleg maakte het Departement RWO een 
eindrapport Gewenste Ruimtelijke Structuur met een programma van uitvoering. 
 
Binnen de afbakening van de gebieden voor de natuurlijke en agrarische structuur van de regio Zenne- Dijle- 
Pajottenland worden verschillende deelruimtes afgebakend. Volgende ruimtes zijn van belang voor de 
gemeente Tervuren: 
 
Deelruimte 4: Brabants plateau en Dijlevallei, stroomopwaarts Leuven 
 
− 24.2 Plateau Duisburg-Korbeekveld en 24.4 Koolhof – Moorselveld – Hoogveld –Vurenveld. Deze 

gebieden worden omschreven als ‘Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden, te vrijwaren voor de 
land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte’.  

Doelstellingen 
• delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied; 
• erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen zijn nodig; 
• ruimte laten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine 

landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, 
spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden...; 

• nemen van instandhoudingsmaatregelen voor het behoud van typische akkersoorten; 
• overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verdere bebouwing, zodanig dat de 

waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden; 
• de architecturale eigenheid van het aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende 

landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als 
kleinschalige toeristische elementen kan versterkt worden. 

 
− 25.7 Vurenveld. Wordt omschreven als waardevolle, meer ingesloten open ruimte in of aanliggend bij het 

stedelijk weefsel die behouden en versterkt moet worden.  
Doelstellingen: 

• Behoud van deze randstedelijke open ruimtegebieden 
• Maximaal behoud van onbebouwd karakter van deze openruimtegebieden  
• Noodzaak van erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen. 
• Verder onderzoek naar de ontwikkeling van deze openruimtegebieden als randstedelijke 

groengebieden  
• In samenhang met de aanwezige landbouwactiviteiten en uitgaande van het fysisch systeem en de 

landschapswaarden kan er plaatselijk ruimte gecreëerd worden voor natuurontwikkeling en/of 
kleinschalige bosuitbreiding en projecten i.f.v. de socioeducatieve en/of recreatieve functie. 

 
− 26.1 Hogenbos, 26.3 Moorselbos – Galgenveld en 26.6 Warandepark worden ondergebracht onder de 

‘samenhangende bos- en parkcomplexen die als structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen 
behouden en versterkt moeten worden’. 

Doelstellingen 
• Buffering van de ecologisch waardevolle zones tegen negatieve invloeden. Het recreatief 

medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische kwetsbaarheid van deze 
zones; 

• Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische complexen en 
patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van bosverbindingen via kleine 
landschapselementen of kleinere bosjes.  

 
− 30.8 Ecologische verbinding Dijlevallei – Voervallei via oude Buurtspoorweg Tervuren – Neerijse: 

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 
Doelstelling 

• Behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos, wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden 
en op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde 
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden. 

 
− 31.4 Dorpskom Tervuren en Warandepark wordt gecategoriseerd onder te vrijwaren en versterken 

waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 
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Doelstellingen 
• Bestaande landbouwactiviteiten moeten mogelijk blijven binnen de historische structuren; 
• Ruimte voor verbreding, heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -

recreatie op maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied; 
• De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het aanwezige 

bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren.  
 
− 32.2 Tervuren – Ravenstein Golf wordt ondergebracht onder recreatieve terreinen, parkgebieden of 

randstedelijke groengebieden waar de natuurfunctie behouden en versterkt moet worden.  
Doelstellingen 

• Delen van deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden 
gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied;  

• De hoofdfunctie natuur wordt niet in vraag gesteld voor de delen van deze gebieden die reeds een 
natuurbestemming hebben. 

 
Deelruimte 5: Zenne, Zoniën en land van Overijse en Hoeilaart 
 
− 34.9 Landbouwgebied Eizer: Grondgebonden landbouw als drager van openruimtekamers in afwisseling met 

natuur- en woonfuncties 
Doelstellingen 

• Behoud van het onbebouwd karakter van de nog onbebouwde open ruimtefragmenten i.f.v. het 
behoud van de aanwezige landbouw; 

• Noodzaak erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen; 
• Ruimte laten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine 

landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, 
spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden...; 

• Beperkte uitbreiding van natuur of bos is mogelijk; 
• Mogelijkheid tot nemen van bijkomende specifieke instandhoudingsmaatregelen voor de 

instandhouding van typische akkersoorten; 
• Overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verdere bebouwing. 

 
− 35.16 Kapucijnenbos – Marnixbos: Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als 

structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen 
Doelstellingen 

• Buffering van de ecologisch waardevolle zones tegen negatieve invloeden. Het recreatief 
medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische kwetsbaarheid van deze 
zones; 

• Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische complexen en 
patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van bosverbindingen via kleine 
landschapselementen of kleinere bosjes.  

 
− 42.7 Noordoostelijk deel Zoniënwoud, Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum van Tervuren: 

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 
• Behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde;  
• De bestaande landbouwactiviteiten moeten mogelijk blijven binnen de historische structuren. 

Daarnaast is er ruimte voor verbreding, heroriëntatie of herbestemming; 
• De architecturale eigenheid van het aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende 

landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren.  
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Uitvoeringsprogramma: mogelijke acties op Vlaams niveau 
 
In september 2008 werd een programma voor uitvoering voorgesteld. In dit programma voor uitvoering wordt 
voor iedere deelruimte aangegeven welke de mogelijke acties op Vlaams niveau zijn. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen te herbevestigen agrarische gebieden en de overige uitvoeringsacties (i.c. de op 
te maken gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen). Daar waar bestemmingswijzigingen noodzakelijk zijn, 
zal verder overleg en onderzoek op perceelsniveau de exacte begrenzingen bepalen. De voorgestelde acties 
moeten dus met het nodige voorbehouden worden gelezen.  
 

 
 

Voor Tervuren zijn van belang: 
Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 

concepten 
Omschrijving 

38 Landbouwgebied 
Sterrebeek 

4-deel 
noord 13.4, 24.4 Bevestigen van de agrarische bestemming op de 

gewestplannen 
46 Landbouwgebied 

Duisburg-Loonbeek 
4-deel 
zuid 

24.2, 30.8, 31.3 Bevestigen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen 

53 Galgenveld 
 

4-deel 
noord 

24.4 
 

Desgevallend herbevestigen van de agrarische 
bestemming op het gewestplan voor de delen die 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Omschrijving 

 niet op gemeentelijk niveau binnen recreatiegebied 
opgenomen worden (planningsinitiatief gemeente 
Tervuren). 

54 Vurenveld (VSGB actie 
87) 

4-deel 
noord 

25.7 Nader uitwerken als onderdeel van het open 
ruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied 
zoals opgenomen onder actie 87 in het eindrapport 
Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel 
(juni 2008). 

55 Moorselbos-Galgenveld 
 

4-deel 
noord 
 

24.1, 26.3, 30.1 
 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het versterken van de 
bosstructuur van het Moorselbos (richtcijfer 
bosuitbreiding ca. 10 ha). 

56 Hogenbos-Kinderenbos 4-deel 
noord 

24.1, 26.1, 26.2, 30.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het versterken van de 
bosstructuur van het Hogenbos-Kinderenbos 
(richtcijfer bosuitbreiding ca. 25 ha). 

61 Park van Tervuren en 
vallei van de 
Voer tot Leefdaal 
 

4-deel 
noord 
 

13.4, 26.6, 29.3, 30.2, 30.4, 
31.4 
 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het versterken van de 
bosstructuur t.h.v. Park van Tervuren-
Twaalfapostelenbos-Voervallei. 

64 Weeberg-Tersaartbos 
 

4-deel 
zuid 
 

24.2, 26.7, 28.1, 31.1 
 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het nader uitwerken van de 
verweving landbouw, natuur en bos omgeving 
Tersaertbos-Weeberg-Vloedgroebe-
Ganzemanstraat. 

74 Kapucijnenbos – Park 
van Tervuren 
 

5-deel 
oost 
 

34.8, 34.9, 35.16, 36.10, 39.2, 
42.7 
 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het versterken van de natuur- 
en bosstructuur t.h.v. de oostrand van het 
Kapucijnenbos en de west- en zuidrand van het 
Marnixbos (richtcijfer bosuitbreiding 60 ha) en het 
hernemen van de agrarische bestemming voor de 
aansluitende landbouwgebieden Ketelheide en 
Eizer. 

 
3.2.2.3 Suggesties bij de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur  

Actie Naam opmerkingen gemeente 
38 Landbouwgebied 

Sterrebeek 
ok 

46 Landbouwgebied 
Duisburg-Loonbeek 

Toevoegen aan omschrijving: “[Bevestigen van de agrarische bestemming] voor delen die niet op 
gemeentelijk niveau binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan begraafplaats Vossem worden 
opgenomen” 

53 Galgenveld ok 
54 Vurenveld (VSGB actie 

87) 
Toevoegen aan omschrijving: “met vermelding van delen die op gemeentelijk niveau binnen het 
ruimtelijk uitvoeringsplan "Berg van Termunt" worden opgenomen" 

55 Moorselbos-Galgenveld Toevoegen aan omschrijving: “voor delen die niet op gemeentelijk niveau binnen het RUP 
zonevreemde woningen Coigesteenweg worden opgenomen” 

56 Hogenbos-Kinderenbos Toevoegen aan omschrijving: "voor delen die het Vlaams gewest niet verder bestemd als 
regionaal bedrijventerrein” 

61 Park van Tervuren en 
vallei van de Voer tot 
Leefdaal 

ok 

64 Weeberg-Tersaartbos ok 
74 Kapucijnenbos – Park 

van Tervuren 
 

Toevoegen aan omschrijving: "voor delen die niet geselecteerd werden in de studieopdracht 
serregebieden (eindrapport van de Vlaamse Landmaatschappij) (specifiek de zone begrepen 
tussen de Hulststraat - Deromstraat - Kapucienenstraat" 

 

3.2.3 Bijzondere plannen van aanleg 
Kaart 3:     Bijzondere plannen van aanleg en geplande strategische projecten met ruimtelijke impact 
 
Deelgemeente Tervuren 
Tabel 4:     Bijzondere plannen van aanleg Tervuren 

Plannen van Aanleg Datum Inhoud 
BPA ‘Centrum’ 
(inherzieningstelling en 
beperkte uitbreiding) 

MB. 09.03.1998 
 
 
 
 
 
 
 

Het BPA betreft een in herzieningstelling en beperkte uitbreiding van het BPA nr. 1 
‘Centrum’. Het nieuwe BPA vertoont een grillige vorm waarbij zowel straten en 
achterliggende bebouwing de grens vormen. Het BPA streeft net als het eerste de 
inrichting van het centrumgebied na, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan het 
hedendaags karakter (zones voor openbaar nut, parkeerterreinen, hogere 
bouwdichtheden, aanhorigheden, koeren en hovingen). 
Een klein deeltje met nabestemming wonen werd evenwel uitgesloten. 
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MB. 19.04.2006 Beperkte wijziging BPA in functie van de realisatie van een nieuw administratief 
centrum.   
Een gedeelte van het BPA rond het bouwblok Vlonderse Hoek is momenteel in 
herziening gesteld en werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 28/08/08.  

BPA ‘Rotselaerkouter’ MB. 25.06.1998 Een gedeelte van het BPA nr.6 ‘Rotselaer’ werd in herziening gesteld. Het omvat het 
gebied tussen de Leuvensesteenweg, Waalse Baan, de Sint-Hubertuslaan en de 
grens tussen Tervuren en Vossem. 
De wijziging betreft de integratie van een zone voor handel en dienstverlening met 
lokaal karakter naast de reeds bestemde zones voor landelijk wonen. Daarnaast wordt 
een vluchtweg voorzien en de wegenis deels aangepast. 

BPA ‘Oppemstraat’  MB. 28.01.2004 Dit BPA voorziet in de mogelijkheid om op de bestaande terreinen langsheen de 
Oppemstraat de gemeentelijke diensten te vestigen. Ook andere 
gemeenschapsfuncties en openbare nuts-bestemmingen worden binnen dit BPA 
bevestigd. 

BPA ‘Groenplan’ MB. 26.06.2006 Een deel van het parkgebied werd omgezet in gemeenschaps- en openbare 
nutsvoorziening teneinde de zone in te richten als overslagstation voor de technische 
dienst van gemeente, deels als uitbreidingszone voor de Britse School.  

 
Deelgemeente Vossem 
Tabel 5:     Bijzondere plannen van aanleg Vossem 

Plannen van Aanleg Datum Inhoud 
BPA ‘Galgenberg’ (deel 
Vossem) 

MB. 01.09.1969 Het BPA, dat in zijn geheel moet beschouwd worden met het BPA op Tervuren, wordt 
begrensd door de Leuvensesteenweg, de grens met Vossem en een evenwijdige met 
de Edelweislaan. 
Het BPA betreft de inrichting van het woongebied met een lage bouwdichtheid. Het 
onteigeningsplan werd op 12/11/70 goedgekeurd. 
Bij ministerieel besluit van 24 november 2000 werd besloten dat dit BPA wordt 
behouden in het plannenregister van de gemeente, met uitsluiting van het gedeelte 
van het plangebied dat in het natuurgebied ligt volgens het gewestplan Leuven. 

BPA ‘Dorpstraat (1+2) MB. 22.01.2003 Het BPA betreft 2 kleinere entiteiten langsheen de Dorpstraat in de deelgemeente 
Vossem. 
In de eerste zone wordt natuurgebied omgevormd in openbaar domein voor de 
vorming van een pleinstructuur. 
De tweede zone wordt als compensatie gezien voor het verlies aan natuurgebied. Hier 
wordt een deel woonzone, gelegen langs een beek, omgeswitcht in natuurgebied 
(Voervallei). Sluit aan bij de visie tot een betere integratie van de Voer in de 
dorpskernen (Gnop-project RO/4). 

BPA ‘Varenberg’ Gemeenteraad 1 
26.05.2005 

Zal worden gefinaliseerd als RUP voor de uitbreiding van de begraafplaats te Vossem. 

 
Deelgemeente Duisburg 
Tabel 6:     Bijzondere plannen van aanleg Duisburg 

Plannen van Aanleg Datum Inhoud 
BPA ‘Schonenboom’ in afwachting Het BPA omvat het gebied gelegen tussen de Merenstraat, de bebouwingsstrook 

langsheen de Schonenboomstraat en de bebouwing langsheen de Heidestraat. 
De bestemming op het gewestplan is woonuitbreidingsgebied. Het BPA richt het 
woonuitbreidingsgebied in met aaneengeschakelde, open en gekoppelde woningbouw 
(101 kavels). Er wordt eveneens een zone non-aedificandi en een zone voor 
bergplaatsen voorzien. Hierbij wordt in twee fasen gewerkt. In een eerste fase wordt 
de ‘schil’ herverkaveld. In een tweede fase wordt het ‘binnengebied onteigend’. De 
gefaseerde realisatie van dit BPA zal gebeuren conform de woonbehoeftestudie d.d. 
2007. Dit BPA zal als een RUP worden verdergezet (zie ook richtinggevend deel).  

3.3 Andere wetgeving met ruimtelijke impact 

3.3.1 Beschermde monumenten en landschappen13 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 
(toestand 01.2008). Alle werkzaamheden aan een beschermd monument of goed gelegen binnen een 
beschermd stads- of dorpsgezicht, die vergunningsplichtig zijn volgens het decreet op de ruimtelijke ordening 
worden voor bindend advies voorgelegd aan de afdeling Monumenten en Landschappen. Ook indien 
verondersteld wordt dat voor de werkzaamheden geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan dat 
voor Monumenten en Landschappen wel vereist zijn. Elk besluit tot bescherming vermeldt immers de 
bijzondere beperkingen die met het oog op vrijwaring van de wezenlijke kenmerken van het beschermde 
monument, stads- of dorpsgezicht aan het eigendomsrecht worden gesteld (Decreet van 03.03.1976, art. 8 

                                                      
13 Ruimtelijke Planning, Praktijkboek voor stedenbouw en stadsvernieuwing, huisvesting en milieu (deel 4: Monumenten- en 
landschapszorg), Antwerpen, 1981 en gemeente Tervuren (administratie) 
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§2). Daarom worden alle werkzaamheden aan beschermde Monumenten en Landschappen best beoordeeld 
door de afdeling Monumenten en Landschappen.14 
 

Tabel 7:     Lijst met beschermde monumenten en landschappen 

Id. Klassering Benaming Locatie Bescherming 
1 Monument Sint-Katharinakerk Duisburg  25.03.1938 
2 Monument Sint-Janskerk Tervuren 25.03.1938 
3 Landschap Landschap gevormd door de Sint-Janskerk, het omringend kerkhof en 

aanpalende woningen 
Tervuren 08.02.1946 

4 Monument Sint-Pauluskerk (sacristie en de gedeelten uit de romaanse 
bouwperiode, namelijk het metselwerk der torenmuren tot onder de 
bovenste verdieping, het torentje dat toegang verschaft tot de 
klokkentoren, de zijmuren der zijbeuken tot onder het hoger 
opgetrokken gedeelte van deze muren, de vierkante pilaren, welke de 
beuken van elkaar scheiden, alsmede de twee rondbogen van het 
gewelfdak tegen de toren, de twee zijmuren van het schip, met thans 
voor het oog verborgen venster en de gezamenlijke muren van het 
koor in het aan de noordoostelijke hoek palend bijgebouw) 

Vossem 08.02.1946 

5 Landschap Landschap gevormd door een veldkapelletje met erom staande 
lindebomen 

Duisburg 03.06.1950 

6 Landschap Vrijheidsboom Tervuren 19.02.1951 
7 Landschap Landschap gevormd door het Zoniënwoud en Kapucijnenbos (ook te 

Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode) (ook te Brussel en Waals Gewest)  
Duisburg-
Tervuren  

02.12.1959 

8 Monument Hoeve Melijn Tervuren 05.12.1962 
9 Landschap Oostelijke ingang van het park van Tervuren (Waalse Baan) Vossem - 

Tervuren 
23.04.1974 

10 Monument Dorpstraat 2: oude afspanning “In ‘t Canon”  Vossem 27.05.1975 
11 Monument Gemeenteplaats 7: oude dorpswoning “De Posthoren” Vossem 27.05.1975 
12 Monument Kasteelstraat 12, 16 en 20: huizen Tervuren 13.06.1975 
13 Monument Kasteelstraat 18: huis Tervuren 22.10.1975 
14 Monument Park met omgeving Tervuren-

Duisburg 
14.07.2004 

15 Monument Pastoor Van de Sandestraat 34: 
Tulpenboom in de pastorietuin 

Tervuren 13.04.1981 

16 Monument Pastoor Van de Sandestraat 34: pastorie met inbegrip van de 
aanhorigheden 

Tervuren 13.04.1981 

17 Dorpsgezicht Pastoor Van de Sandestraat 34: 
Pastorietuin 

Tervuren 13.04.1981 

18 Monument Sint-Pauluskerk in zijn geheel Vossem 18.09.1981 
19 Monument Statiestraat 49: Hof Oudenvoorde Vossem 18.09.1981 
20 Dorpsgezicht Dorpskom met de Voervallei Vossem 18.09.1981 
21 Dorpsgezicht Hof Oudenvoorde met onmiddellijke omgeving Vossem 18.09.1981 
22 Monument Leuvensesteenweg: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (exterieur 

en interieur met uitzondering van zolders en kelders)  
Tervuren 23.10.1981 

23 Monument Koloniënpaleis (decoratief houtwerk in de zuidertoren) Tervuren 23.10.1981 
24 Dorpsgezicht Nieuwstraat 4 en Brusselsesteenweg 8-10: Huis Van Langendonck Tervuren 23.07.1989 
25 Monument Nieuwstraat 4: Huis Van Langendonck Tervuren 23.07.1989 
26 Monument Gordaalmolen Tervuren 26.10.1993 
27 Monument Albertlaan 1: woning “La NouvelleMaison”” Tervuren 09.11.1994 
28 Dorpsgezicht Hertenbergstraat10, 12 en 14: Robianokasteel en aanhorigheden Tervuren 08.06.1995 
29 Monument Duisburgsesteenweg zn – begraafplaats Kisteveld (Graftekens van 

Henry Van de Velde en Maria Sèthe, van Albert Van Huffel, en van de 
familie Verwilghen)  

Tervuren 26.12.2006 

3.3.2 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)15 
VEN-gebieden vormen een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. De selectiekaart van de 
VEN-gebieden duidt deze netwerken van waardevolle natuur aan. In deze gebieden krijgt de natuur een 
bijkomende bescherming en worden er instrumenten ingezet zodat eigenaars en beheerders mogelijkheden 
en middelen krijgen voor de instandhouding van die natuur zodat in de toekomst iedereen in Vlaanderen nog 
kan beschikken over voldoende bos en natuur om in te recreëren, te leven en te werken. In de gemeente 
Tervuren worden in 1e fase echter geen VEN-gebieden afgebakend.  

                                                      
14 Zie voor aanvullende info: Decreet van 03.03.1976 tot bescherming van Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten (BS. 22.04.1976) en 
wijzigingen en het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17.11.1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding 
en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (BS. 10.03.1994). 
15 VEN 1ste fase – 18/07/2003 
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3.3.3 EG-Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden 
Kaart 4:     Risicogebieden voor overstromingen en habitatrichtlijngebieden 
Op 21.05.1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna (zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de 
biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. De zogenaamde Habitatrichtlijngebieden zullen 
deel uitmaken van een Europees ecologisch ‘Natura2000-netwerk’. In deze zones dienen de lidstaten 
vervolgens passende maatregelen te treffen om de bescherming, de instandhouding en het herstel van 
habitats en soorten waarvoor de gebieden werden aangewezen, te verzekeren.  
 
De totale oppervlakte die door Vlaanderen momenteel als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie is 
aangemeld bedraagt 101.891 ha, verdeeld over 38 gebieden. Binnen Tervuren worden 2 gebieden 
afgebakend: “het Zoniënwoud” met het Zonienwoud en het Kapucijnenbos tot aan Rotveld en “de vallei van 
de Dijle, Laane en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden” met Moorselbos en Hogenbos. 

3.3.4 Watertoets 
Kaart 4:  Risicogebieden voor overstromingen en habitatrichtlijngebieden 
 
Sinds 24.11.2003 is met het nieuwe decreet integraal waterbeleid de watertoets in Vlaanderen in voege 
getreden. Bij elke beslissing over een plan, programma of vergunning moet de bevoegde overheid nagaan of 
er schade kan ontstaan aan het watersysteem. De watertoets is verplicht en de vergunningverlener dient 
duidelijk te maken in de vergunning wanneer een probleem kan ontstaan voor het watersysteem. Er moet 
tevens gemotiveerd worden waarom al dan niet compenserende maatregelen nodig zijn. Indien het probleem 
echter te ernstig is, dient de vergunning geweigerd te worden. Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
Regering (20.07.2006, BS. 31.10.2006), regelt vanaf 01.11.2006 de methodiek voor de uitvoering van de 
watertoets.  
 
De richtlijnen voor de watertoets staan in relatie tot 7 watertoetskaarten. De risicozones voor overstromingen 
(versie 200616) en de recent overstroomde gebieden bedekken een beperkte oppervlakte van Tervuren. De 
risicogebieden situeren zich in de Vallei van de Voer, stroomafwaarts van het Warandepark. Puntsgewijs 
komen er in Tervuren-centrum nog enkele kleinschalige risicoplaatsen voor die waarschijnlijk veroorzaakt 
worden door een overbelasting van het rioleringsnetwerk. 
 
De uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur dient rekening te houden met deze risicogebieden. Indien 
woonzones op het gewestplan in risicogebieden voor overstromingen gelegen zijn, zullen de overheden 
ernaar streven om dergelijke bestemmingen aan te passen naar open ruimtebestemmingen zoals natuur of 
landbouw. De beleidsmatige vertaling van de watertoetskaarten gebeurt ook via de opmaak van 
bekkenbeheersplannen. Deze formuleren de maatregelen die nodig zijn om schade aan woongebieden en 
bedrijven te vermijden. De watertoets moet ook vermijden dat nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden 
in overstroombaar gebied in de toekomst aangesneden worden. 
 

3.4 Sectorale studies en beleidsnota’s 

3.4.1 Gemeentelijke Milieu inventaris (1995) 
Datum 03.1995 
Status Het document schetst een eerste beeld van de gemeente. 
Context In uitvoering van het milieuconvenant (art. 2) tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente heeft de gemeente 

Tervuren zich akkoord verklaard voor het opmaken van een Gemeentelijke Milieu Inventaris (Rapport 1: typologie van 
de gemeente).  

De studie biedt een eerste kennismaking met Tervuren. Situering, bevolking, bodembestemming en bodemgebruik komen aan bod. 
Besluit Het document bezit waardevolle basisgegevens die het structuurplanningsproces onderbouwen. 
 

3.4.2 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Tervuren (1995) 
Datum 12.1995 
Status Het gemeentebestuur heeft zich op 28.12.1995 akkoord verklaard met de acties van het gemeentelijk 

natuurontwikkelingsplan (GNOP) 

                                                      
16 De geactualiseerde ROG-kaart versie 2006 geeft een weergave van de gekende overstromingen die zich hebben voorgedaan in de 
periode 1988-2005. 
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Context Naar aanleiding van het milieuconvenant (art. 16) tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente heeft de 
gemeente Tervuren zich geëngageerd om een gemeentelijk natuurbeleid te voeren door het opmaken van een 
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. 

Het GNOP biedt een overzichtelijke inventaris van de bestaande ruimtelijke natuurlijke structuur. Op basis van deze beschrijving wordt 
een algemene gemeentelijke beleidsvisie ontwikkeld. Daarin komen de volgende punten aan bod: 

• Het realiseren van een ecologische basiskwaliteit door te voldoen aan de geldende wetten, normen en voorwaarden inzake 
milieu en natuur; 

• Behoud, bescherming en ontwikkeling van de aanwezige ecologisch en landschappelijk waardevolle gebieden; 
• Versterken van de natuurwaarden in de andere gebieden o.a. via de uitbouw van een ecologische infrastructuur; 
• Het zelf nemen of ondersteunen van concrete natuurontwikkelingsinitiatieven; 
• Het voeren van een ruimtelijk beleid waarbij de klemtoon ligt op het duurzaam in stand houden van de open ruimte en haar 

kwaliteiten; 
• De eigen bevolking, bezoekers en recreanten informeren en sensibiliseren over het belang, het behoud en de ontwikkeling 

van de aanwezige natuurwaarden en het natuurlijke landschap; 
• Voortzetting van de samenwerking tussen de 4 Dijlegemeenten op het vlak van natuurbehoud en streekontwikkeling (doel = 

realisatie van een regionaal landschap); 
• Specifieke acties ontwikkelen ter bevordering van de natuur in de bebouwde omgeving. 

 
Besluit 

Het GNOP bevat een schat aan waardevolle gegevens (inventaris, doelstellingen en acties) die een belangrijke rol 
zullen spelen bij de verdere uitwerking van de bestaande ruimtelijke en de gewenste ruimtelijke structuur van de 
gemeente. 

 

3.4.3 Haalbaarheidsstudie ambachtelijke zone “Keiberg” te Vossem 
Datum Afgewerkt 
Status Voorbereidende studie en inventarisatie 
Context Voor de ontwikkeling van deze ambachtelijke zone wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Indien de realisatie 

onmogelijk blijkt, dient de haalbaarheidsstudie alternatieven te onderzoeken. 
Deelnota 1 schetst het kader van de haalbaarheidsstudie.  
Deelnota 2 beschrijft een eerste conceptplan. Hierin gaat de aandacht onmiddellijk naar de invulling van het terrein. 
Deelnota 3 bespreekt de haalbaarheid. Een afweging met andere locaties werd niet gemaakt.  
Besluit De studie wordt door de gemeente als afgewerkt beschouwd. De studie onderzoekt alle aspecten om de zone ‘Keiberg’ 

aan te wenden in functie van lokale bedrijvigheid. Omwille van de ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied 
werden andere potentiële zones niet onderzocht. 

 

3.4.4 Verkeerscirculatieplan centrum Tervuren (1993) 
Datum 15.05.1993 
Status De gemeenteraad heeft het verkeerscirculatieplan voor het centrum van Tervuren goedgekeurd. 
Context Het verkeerscirculatieplan werd opgemaakt in functie van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van het 

centrum en de bereikbaarheid van de centrumfuncties. 
De studie omvat een duidelijke inventaris van de bestaande functies (handel, dienstverlening, parkeergelegenheid,…) in het centrum en 
dit per straat. Nadien worden gedetailleerde voorstellen uitgewerkt tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van het centrum. 
Hierbij gaat zowel aandacht naar de gemotoriseerde als de zwakkere weggebruikers. 
Besluit Deze nota onderbouwt de uitwerking van een gewenste ruimtelijke structuur voor het centrum van Tervuren. De 

voorstellen dienen echter te worden geactualiseerd . 
 

3.4.5 Inventaris onbebouwde percelen (1998) 
Datum 18.18.1998 
Status Afgewerkt 
Context Omzendbrief RO 96/07 
De kaarten (op kadasterniveau) en bijhorende inventaris met gegevens per perceel bevatten een schat aan informatie (onbebouwde 
percelen, eigenaars,…) voor de opmaak van de woonbehoeftestudie. 
Besluit De informatie uit deze inventarisatie werd geïntegreerd in de woonbehoeftestudie. De kaarten tonen de ligging van de 

onbebouwde percelen en dit in relatie met de ligging volgens het gewestplan. Daarnaast worden eveneens de 
verkavelingen en de BPA’s op de plannen aangeduid. 

 

3.4.6 Mobiliteitsplan (2002) 
Datum 10.2002 
Status Fase 3: Beleidsplan (conform en goedgekeurd door de gemeenteraad – 12.2002) 
Context In het kader van het mobiliteitsconvenant heeft de gemeente Tervuren beslist tot de opmaak van een mobiliteitsplan 

voor de gemeente. De sneltoets (in verband met de in herziening stelling van het huidige mobiliteitsplan)  werd reeds 
voorgelegd aan de gemeentelijke begeleidingscommissie en er werd besloten om het mobiliteitsplan te verbreden en te 
verdiepen (augustus 2008). 

Voor de organisatie van een duurzame mobiliteit streeft het beleid een trendbreuk na. Belangrijke aandachtspunten zijn: 
• Versterken van alternatieven voor het autoverkeer; 
• Verbeteren van verkeersveiligheid en –leefbaarheid; 
• Ondersteunen van mobiliteit vanuit andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ontwikkelingen); 
• Uitwerken van een openbare vervoerscorridor; 
• Ondersteunen van fiets- en voetgangersverkeer; 
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• Kernversterkend beleid met hiërarchie tussen de verschillende kernen; 
• Duidelijke ruimtelijke scheiding van woon- of verblijfsgebied en het niet bebouwde gebied 
• Categorisering van de wegen; 
• Locatiebeleid met optimale afstemming tussen de activiteitsprofielen en de bereikbaarheidsprofielen van een plek. 
 

Het mobiliteitsplan onderzoekt per verplaatsingswijze welke de gewenste ontwikkelingen zijn voor het bijhorende netwerk. Hieraan 
gekoppeld wordt een overzicht gegeven van verkeerstechnische maatregelen 
 
Voor het openbaar vervoer 

• Doorstroming verbeteren (N3, Druivenlijn, omleiding lijnen 105 en 107) en het bestaande aanbod verruimen. 
 

Voor het fietsverkeer 
• Opbouwen van een hiërarchisch fietsnetwerk tussen vooraf afgebakende verblijfsgebieden. 
 

Voor het voetgangersverkeer 
• Binnen de verblijfsgebieden is het verblijfskarakter prioriteit en moet verhoogde aandacht naar de zwakke weggebruiker gaan;
• Uitbouw van een voetpadennetwerk. 
 

Voor het autoverkeer 
• duidelijke wegenhiërarchie met bijhorende consequent ruimtelijke inrichting die aan de weggebruiker de informatie geeft voor 

een aangepast (rij)gedrag; 
• Herinrichting N3; 
• Zone 30-gebieden aan schoolomgevingen; 
• Parkeerbeleid met duidelijke scheiding tussen kort- en langparkeerders. 

 
Voor het vrachtverkeer 

• bereikbaarheid van de economische polen moet gewaarborgd worden met aandacht voor de randvoorwaarden op het gebied 
van verkeersveiligheid en –leefbaarheid;  

• N3 hoofddrager van vrachtverkeer. 
 
Naast planologische maatregelen en verkeerstechnische maatregelen zijn er ook ondersteunende en flankerende maatregelen nodig 
om duurzame mobiliteit te realiseren zoals vervoers- en verkeersmanagement, schoolcampagnes en voorlichting, signalisatie, 
handhaving en navolging van de ingevoerde wijzigingen, …. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in specifieke acties per 
verplaatsingswijze. 
Besluit Mobiliteit, verkeer en ruimtelijke ordening worden in hun onderlinge samenhang bekeken. Centraal in het mobiliteitsplan 

staat de uitbouw van het openbaar vervoer vanuit Tervuren richting Brussel en Leuven. Op die manier wordt het 
alternatief vervoer versterkt en de verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhoogd. Complementair hieraan zijn 
maatregelen nodig om ongewenst sluipverkeer te weren. De verschillende uitgewerkte acties onderbouwen de verdere 
uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur. 

 

3.4.7 Milieubeleidsplan (2005) 
Op 27.10.2005 werd het Milieubeleidsplan van Tervuren goedgekeurd. De aandachtspunten die relevant 
waren voor het structuurplan werden verwerkt in het informatief en richtinggevend deel van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan.  

3.4.8 Erosiebestrijdingsplan (2004) 
De gemeente Tervuren keurde in 2004 haar erosiebestrijdingsplan goed. De aandachtspunten die relevant 
waren voor het structuurplan werden verwerkt in het informatief en richtinggevend deel van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. De studie plant maatregelen en infrastructurele ingrepen in de open ruimte. 
 

3.5 Deelonderzoeken in het kader van het structuurplanningsproces 

3.5.1 Afbakening stedelijk gebied (2000) 
In juni 2000 werd in het kader van het structuurplanningsproces een hypothese van afbakening van het 
stedelijke gebied opgesteld. In deze studie wordt aandacht besteed aan de visievorming van de hogere 
beleidskaders omtrent de woongebieden. Op basis van beleidsdoelstellingen kan een hypothetische 
afbakening gemaakt worden van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel. 
 
Het Zoniënwoud en de Warande worden beschouwd als scheidende elementen binnen het stedelijke gebied. 
Ook wordt er rekening gehouden met de landschapskenmerken van de gemeenten ten noorden van 
Tervuren. 

3.5.2 Woonbehoeftenstudie (2001 – actualisatie 2007) 
In het najaar van 2007 werd de studie van 2001 grondig geactualiseerd. De studie van 2001 hanteerde de 
gegevens van 1988-1998. In 2007 werd een aangepaste studie gemaakt met concrete cijfers voor de periode 
1996-2006.  
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Het document heeft tot doel een inzicht te verschaffen in de perceelsmogelijkheden binnen het woongebied 
en dit op korte en middellange termijn. De studie beoordeelt de noodzakelijkheid en/of wenselijkheid om 
uitbreidingsgebieden en/of woonreservegebieden te ontwikkelen op korte en/of middellange termijn. Het 
gemeentelijke huisvestingsbeleid wordt uitgestippeld rekening houdend met de streefdoelen voor 
woningdifferentiatie, een versterkte woonstructuur en een kwalitatieve woonomgeving. De beleidsopties uit de 
woonbehoeftenstudie worden verwerkt bij de opmaak van de gewenste ruimtelijke structuur voor Tervuren. 

3.5.3 Deelstudie recreatieve structuur (2002) 
De recreatiestudie onderzoekt de gewenste (ruimtelijke) recreatieve ontwikkelingen voor sport- en 
jeugdinfrastructuur in de gemeente Tervuren. De studie vertrekt van een overzicht van de juridisch-
planologische toestand van de recreatieve bestemmingen. De bestaande sport- en jeugdvoorzieningen, fiets- 
en wandelroutes en verblijfsrecreatiezones worden beschreven. De knelpunten en potenties met betrekking 
tot de bestaande ‘recreatieve’ infrastructuur worden in relatie geplaatst tot de ruimtelijke structuur en de 
demografische behoefte van Tervuren. De bovenstaande analyses dienden ten slotte als basis voor de 
ontwikkeling van een nieuwe visie op de gewenste ‘recreatieve’ infrastructuur. 

3.5.4 Nota ‘zonevreemde woningen’ (2002) 
In de aanloop van het voorontwerp van structuurplan werd bijkomend onderzoek verricht naar de 
problematiek van de zonevreemde woningen. De problematiek werd gebiedsgericht in kaart gebracht per 
deelruimte. Afhankelijk van de gewestplanbestemmingen en de omgevingssituatie, werd een richtinggevend 
kader opgesteld voor de toekomstige aanpak van de zonevreemde woningen. De voorstellen werden 
verwerkt in de gewenste ruimtelijke structuur (deelruimten).  

3.5.5 Nota ‘onderzoek zonevreemde bedrijven’ (2003) 
In de aanloop van het voorontwerp van structuurplan werd bijkomend onderzoek verricht om een 
geïntegreerde aanpak te ontwikkelen voor het probleem van de zonevreemde bedrijven binnen de gemeente. 
Voor iedere specifieke situatie werd een individuele aanpak uitgewerkt. De opties zijn opgenomen in de 
gewenste ruimtelijke structuur (deelruimten). 

3.5.6 Locatieonderzoek centrale sportinfrastructuur (2005 – uitgebreid 2008) 
De gemeente Tervuren poneerde voor haar structuurplan een aantal opties, zoals de inplanting van nieuwe 
centrale sportinfrastructuur. De technische dienst van de gemeente had voorafgaand onderzoek gevoerd naar 
potentiële zoekzones voor de inrichting van een nieuw gemeentelijk sportcomplex. De screening gebeurde in 
functie van beschikbare oppervlakte en ontsluitingsmogelijkheid. Ook VJT was voorstaander van een nieuwe 
centrale locatie (cf. 10.5.2. )  
Uit al de geanalyseerde locaties17 werden 2 zones grondig onderzocht op ruimtelijke, technische en financiële 
implicaties: de sites “Galgenberg” en “Rotweg”.  
 
In 2008 werd ingevolge de gewijzigde context uit de Tervuurse voetbalwereld18 een bijkomend beknopt 
onderzoek (Quickscan) gevoerd naar de site Waalse Baan. De context voor de uibouw van de centrale 
sportinfrastructuur en zeker voor de uitbouw van een centrale voetbalinfrastructuur was immers grondig 
gewijzigd. Ondermeer dit gegeven noopte de gemeente om haar visie inzake de inplanting van de 
sportinfrastructuur bij te sturen. (cf. bestaande recreatieve structuur – samenwerkingsverbanden tussen 
voetbalclubs).  
Volgende elementen onderbouwen de locatie van de Waalse Baan als nieuwe locatie voor de centrale 
sportinfrastructuur: 
 

oppervlakte ca. 7ha 49a 
gewestplan agrarisch gebied juridische aspecten 
beschermingen nvt 
waterhuishouding zone gelegen buiten effectief of potentieel overstromingsgebied fysische aspecten 
reliëf zone met (golvende) reliëfvorming  
invloedssfeer 
kerngebied 

de zone sluit niet aan bij het kerngebied (centrum) van Tervuren afweging naar 
zuinig 
ruimtegebruik ingesloten karakter  de zone wordt ingesloten door de wijkontwikkelingen van Rotselaar en 

Galgenveld 

                                                      
17 de onderzochte locaties zijn: British School, Waalse Baan, Galgenberg, terrein Steenputten, Dorreweg – Varenberg, terrein achter 
Pachthof Stroykens, Moorselstraat, Rotweg en Diependal 
18 na de oprichting van het VJT in 2002 engageerden Moorsel en NS Tervuren zich om op eenzelfde site te spelen. Daarnaast 
fusioneerden Voorwaarts Duisburg en NS Tervuren tot KV Tervuren (cf. 10.5.2)  



Informatief deel 

D+A Consult  Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren  Versie GR2 - 2008 

25

openbaar vervoer goed ontsloten door het openbaar vervoer (halte Vier Winden en Halte 
Moorsel- Waalse baan) 

fiets- en 
voergangersverkeer 

de zone is relatief goed ontsloten voor voetgangersverkeer (voetpaden 
aanwezig op het kruispunt van de Vier-Winden). Het gebied wordt niet 
bediend door fietspaden. Wandel- en fietsrelaties kunnen gerealiseerd 
worden vanuit de omliggende woonwijken. 

afweging naar 
bereikbaarheid 

autoverkeer de zone is goed ontsloten voor het autoverkeer via de Waalse Baan.  
landschappelijke randvoorwaarden het reliëf speelt een determinerende rol voor een potentiële 

ontwikkeling als recreatiegebied. De omliggende bebouwing 
langsheen de Tulpenlaan, Rozenlaan, Vier Windenbinnenhof, 
Sterrebeeklaan en F. Van Frachemlaan dienen passend ingekaderd te 
worden. 

potentie van het gebied deze zone bezit potenties om ontwikkeld te worden als 
recreatiegebied met een programma van:  

− 3 volwaardige voetbalvelden; 
− parking van ca. 850m² tot 950m²; 
− toegang, paden en pleinen; 
− nieuwbouw met kleedkamers en kantine; 
− groenaanleg met eventuele speelweide en buurtpleintje 

 
Omwille van het ingesloten karakter van het landbouwgebied door de 
omliggende woonwijken, de bereikbaarheid door verschillende 
verkeersmodi en de in acht genomen landschappelijke voorwaarden 
bezit het gebied Waalse Baan ontwikkelingsmogelijkheden als 
gemeentelijk recreatiegebied. Rekening houdende met de ideale 
afmetingen en een ideale positionering van de sportvelden kunnen de 
nodige voetbalvelden bij een eerste bondige screening optimaal 
ingeplant worden aan de zone van de Waalse Baan. 

3.5.7 Steenwegontwikkeling (2007) 
In 2007 werd de studie Steenwegontwikkeling opgestart. Deze studie gaat na in hoeverre de gemeente 
langsheen de Leuvensesteenweg ruimte kan voorzien voor: 

• de inplanting van bijkomende economische activiteiten die geen ruimte vindt in het hoofddorp 
Tervuren (autogebonden activiteiten, ruimteopslorpende bedrijvigheid die met wonen verweefbaar 
is…); 

• omgevingszonevreemde en zonevreemde bedrijven die dienen te herlokaliseren; 
• nieuwe bedrijven en bedrijven die willen uitbreiden, doch niet terecht kunnen in specifieke zones 

zoals een ambachtelijke bedrijvenzone; 
• de vestiging van overige activiteiten zoals gemeenschaps- en collectieve voorzieningen. 

De resultaten werden mee verwerkt in het structuurplan 

3.5.8 Onderzoek GITO (2008) 
Er werd onderzoek gevoerd naar de bestaande site en een eventuele herlokalisatie van het GITO/CVO. De 
school heeft dringend behoefte aan uitbreiding maar de huidige locatie heeft diverse beperkingen. De studie 
besluit dat het gewenst is een nieuwe locatie te zoeken (cf. infra § bestaande nederzettingsstructuur). 

3.5.9 Studie Serregebieden (2008) 
In september 2008 werd de studie rond de serregebieden afgerond. De studie omvatte concreet het 
ontwikkelen van een visie op de toekomstige inrichting van de serregebieden in de gemeenten Overijse, 
Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg. Op basis van de visie werden een aantal deelprojecten voorgesteld. Voor 
Tervuren zijn twee deelprojecten van belang: binnengebied Eizer Hulststraat en binnengebied Duisburg 
Schoonenboom.  
Na onderzoek werden voor elk van deze gebieden de knelpunten en potenties aangegeven, als aanzet tot 
visievorming. 
Binnengebied Eizer Hulststraat: 

• het gebied heeft nog enkele mogelijk leefbare serreconcentraties; 
• de bestaande serres zijn niet in conflict met de omgevingskenmerken; 
• omdat ook hier 5 actieve tuinbouwbedrijven aanwezig zijn, en geen andere waarden in het gedrang 

zijn, wil men de mogelijkheden voor de serreteelt hier ten volle benutten; 
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• blijft agrarisch gebied, bestaande serrebedrijven hebben uitbreidingsmogelijkheden, nieuwe 
serrebedrijven zijn mogelijk mits hun inpasbaarheid in de bestaande ruimtelijke ordening. 

Binnengebied Duisburg Schoonenboom  
• het gebied heeft geen leefbare serreconcentraties meer; 
• het sluit zeer goed aan bij de kern van Duisburg; 
• de zone blijft agrarisch zolang er geen woonbehoefte kan worden aangetoond; 
• heeft andere potenties inzake kernverdichting, aansluiting op het sportveld, historisch pachthof, kerk 

en centrum van Duisburg. 
 
Als globale visie voor de binnengebieden geldt de ruimtelijke invulling uitgaande van de bestaande identiteit 
en specifieke potenties van elk binnengebied. Dat wil zeggen: 

• mogelijke concentraties van nieuwe serres; 
• mogelijk behoud van bestaande serres in een cultureel project; 
• mogelijk behoud van bestaande serres in een natuurontwikkelingsproject; 
• mogelijk behoud van bestaande serres in een recreatief project; 
• mogelijk behoud van serres in het kader van een project inzake stadslandbouw; 
• mogelijk gemend project voor wonen en behoud van het serrepatrimonium, glazen verstedelijking en 

hoge bebouwingsdensiteiten d.m.v. een specifieke verkavelingtypologie. 
 

3.6 Relevant studiemateriaal 

3.6.1 Afbakening en differentiatie van agrarische gebieden (AMINAL – afdeling land - 1998) 
Kaart 5:     Voorstel afbakening agrarische gebieden 
In het kader van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de afdeling Land van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 31.03.1998 een eerste versie afgewerkt van haar visie op de 
afbakening en differentiatie van de agrarische gebieden in het Vlaams Gewest. Het betrokken document werd 
opgemaakt in functie van visievorming en mag niet als definitief worden geïnterpreteerd. De uiteindelijke 
doelstelling van dit afbakeningsproces is het bekomen van een ruimtelijke structuur die wenselijk is vanuit een 
zuiver landbouwkundige visie. 
 
De algemene principes die gehanteerd werden tijdens het afbakeningsproces, kunnen als volgt worden 
samengevat: 

• de bodem- en de ruimtelijke kwaliteit van de landbouwgebieden bepalen de afbakening en 
differentiatie; 

• er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk enclaves/geïsoleerde gebieden. Een aaneensluitende 
agrarische structuur is het streefdoel; 

• de benadering moet kaderen in de regionale context. Dat heeft onder meer betrekking op de 
minimale oppervlakte van geïsoleerde entiteiten en de wijze waarop structurele aantasting wordt 
gekwalificeerd. 

 
Volgende gebiedscategorieën werden weerhouden: 
 
Agrarische gebieden 
 
Bos en natuur 
Gebieden aangeduid voor eventuele uitsluiting uit het agrarische gebied. 
Als criterium geldt dat die gebieden vanuit het oogpunt van de landbouwstructuren eerder geschikt lijken als 
natuur- of bosgebieden. Dikwijls betreft het gebieden die als natuur- of bosgebied worden beheerd. Het 
onderscheid tussen beide subgroepen is louter indicatief en drukt geen enkele voorkeur uit. 
 
Niet gerealiseerde gebieden 
Gebieden aangeduid voor eventuele opname in het agrarische gebied. 
Als criterium geldt dat die gebieden qua bodemgeschiktheid en ruimtelijke kwaliteit belangrijk zijn voor de 
agrarische structuur, dat ze niet worden gebruikt voor de voorziene bestemming en daarvoor volgens de 
afdeling Land geen dringende behoefte is aangetoond. 
 
Structureel aangetaste gebieden 
Gebieden aangeduid voor eventuele uitsluiting uit het agrarische gebied. 
Als criterium geldt dat die gebieden op middellange termijn waarschijnlijk weinig tot geen landbouwkundige 
betekenis zullen hebben ten gevolge van de bestaande aantasting van de ruimtelijke structuur. Daarbij wordt 
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uitgegaan van de feitelijke toestand van de landbouwstructuren, zonder enige uitspraak te willen doen over de 
juridische toestand. 
Een eerste subgroep betreft feitelijk bewoonde en geïndustrialiseerde zones, alsmede zones van openbaar 
nut: verkavelingen, industriezones, parkeerplaatsen, begraafplaatsen, residentiële kavels of zeer sterk 
aangetaste gebieden, waar nog nauwelijks enkele kleinere landbouwkavels overblijven; 
Een tweede subgroep betreft gebieden waar het agrarisch gebruik meer en meer in het gedrang komt. De 
nieuwe afbakening streeft, waar mogelijk, naar een meer logische afscheiding tussen onder andere woon- en 
industriegebieden en het agrarische gebied. Die gebieden worden gekenmerkt door een versnipperde 
perceelsstructuur, ruime aanwezigheid van niet-agrarische activiteit en bebouwing, beperkte 
beroepslandbouwactiviteit, hobby-landbouw (paarden, schapen, tuinen), verlaten of uitbollende bedrijven, 
gewijzigd bodemgebruik, braakliggende percelen. 
 
Binnen de afgebakende gebieden kunnen bijkomende differentiaties worden aangeduid doch dit gebeurt niet 
op grondgebied van Tervuren. 
 
 
Zone non-aedificandi 
Het betreft waardevolle landbouwgebieden met ook naar open ruimte toe een goede structuur. Ze worden 
afgebakend ter bescherming van de bestaande landbouwstructuren (bijvoorbeeld, vermijden van 
versnippering door nieuwe inplantingen van landbouwbedrijven in open akkerbouwgebieden) en tevens ter 
bescherming van het open ruimtekarakter. Het betreft gebieden zonder bebouwing. 
 
Verwevingsgebied 
Het betreft landbouwgebieden die vanuit het oogpunt van de landbouwstructuren in aanmerking kunnen 
komen als verwevingsgebied (bedoeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). Die gebieden hebben 
natuurwaarden, die dikwijls verbonden zijn met een specifiek landbouwgebruik, bijvoorbeeld graslanden in 
vallei- en depressiegebieden. Ook landbouwgebieden die ruimtelijk sterk verweven voorkomen met natuur- en 
bosgebieden kunnen worden afgebakend (mozaïekstructuur). Er wordt maximaal naar gestreefd agrarische 
bebouwing uit te sluiten. 
 
In Tervuren komen grote entiteiten agrarisch gebied voor in het zuidoosten, rond de woonkern van Duisburg. 
Daarnaast worden nog enkele stukken afgebakend langs de grens met Zaventem, Kortenberg en Bertem en 
enkele geïsoleerde gebiedjes in Vossem en ten zuiden van het golfterrein Ravenstein. 
Eén structureel aangetast gebied situeert zich ten zuidoosten van de Vossemvijver en één niet gerealiseerd 
stukje in het noorden, grenzend aan Hoogbos. 
In het zuiden, aansluitend bij het Kapucijnenbos, staan een paar kleine perceeltjes aangeduid als 
natuurgebied. 

3.6.2 Vlaamse Landschapsatlas (2001) 
De landschapsatlas (1/50.000), opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, dateert van 
31.03.2001. Een geactualiseerde versie wordt afgerond (2007). Deze atlas duidt aan waar de traditionele 
landschapsstructuur, zoals opgetekend door de Ferrariskaarten aan het einde van de achttiende eeuw, tot 
vandaag in het landschap aanwezig is. Zowel puntvormige, lijnvormige als vlakvormige relicten van 
bovenlokaal belang werden gebiedsdekkend gekarteerd. Samenhangende gehelen met belangrijke 
erfgoedwaarden en een vrij hoge gaafheid werden geïdentificeerd als relictzone met bijhorende 
beschrijvingsfiche. De meest waardevolle ensembles werden ankerplaatsen genoemd. Voor ankerplaatsen en 
relictzones, kortom gave landschappen, worden specifieke beleidswenselijkheden geformuleerd. Dit beleid 
wordt ondersteund door stimuli voor landschapsontwikkeling. Het behoud of de goede zorg voor traditionele 
landschappen wordt door dit instrument echter niet juridisch afgedwongen. Het document werd wel verwerkt 
in de analyse van de open ruimtestructuur. 

3.6.3 Regionet Brabant-Brussel (2002) 
Alle studies voor een verbeterd openbaar vervoersconcept in de regio van 30 km rond Brussel (het zgn. 
Gewestelijk Express Net – GEN) werden in 2002 tot een coherent geheel geïntegreerd: het Regionet Brabant-
Brussel. Dit strategisch plan duidt de acties en investeringen aan die de komende 10 tot 15 jaar vereist zijn 
voor de ontwikkeling van een goed openbaar vervoer in Vlaams-Brabant. Terwijl het GEN een radiale 
gerichtheid op Brussel kent, legt het BB-Net meer de nadruk op tangentiële verbindingen binnen de provincie 
Vlaams-Brabant. Het RegioNet Brabant-Brussel bestaat (voorlopig) uit 12 spoorlijnen, 13 snelbuslijnen en 8 te 
onderzoeken snelbuslijnen.  
 
Op grondgebied Tervuren is de snelbuslijn S14 (Aalst-Leuven) via N3 geselecteerd als lijn van regionaal 
openbaar vervoer. Op deze lijn worden Vier Armen, Tervuren en Vossem als halteplaatsen aangeduid. In 
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kader van het RegioNet is ook een lightrailstudie opgestart voor een hoogwaardig openbare 
vervoerverbinding tussen Brussel en Leuven via de N3. 19 
Lijn S16 (Wolvertem–Groenendaal) ontsluit Tervuren (Vier Armen) en doet dienst als een ringverbinding rond 
de hoofdstad; als een parallelle openbare vervoersas ten opzichte van de Ring (R0). 
 

3.7 Geplande projecten met ruimtelijke impact 

3.7.1 Geplande projecten in de gemeente 
Kaart 3:     Bijzondere plannen van aanleg + geplande projecten met ruimtelijke impact 
 
Tabel 8:     Geplande projecten met ruimtelijke impact 
Nr Project Opmerkingen / consequenties 
1 BPA Schonenboom Dit BPA ligt reeds een aantal jaren in de wachtkamer en handelt omtrent de vraag 

naar bijkomende zones voor woongelegenheden. Het dossier zal als RUP hernomen 
worden. 

2 Varenberg Opmaak van een RUP voor de uitbreiding van de begraafplaats te Vossem.  
3 BPA Centrum Beperkte in herzieningstelling voor het bouwblok palend aan en in functie van de site 

van het geplande administratief centrum (zie 7) 
4 Project Vandevelde Sociale huisvesting in de Peperstraat 
5 Ambachtelijk zone ‘Keiberg’ Deze zone zal ontwikkeld en beheerd worden op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst.  
6 Structuurvisie Zoniënwoud Dit is een gewestoverschrijdend project om tot één globale visie op het Zoniënwoud 

te komen. 

7 Administratief centrum De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van de inplanting van een nieuw 
administratief centrum aan de Koninklijke moestuin voor het huisvesten van 
verscheidene administratieve en sociaal-culturele diensten.  

8 Masterplan Museum en Park Masterplan (in opmaak) voor de herwaardering van het deel van de Warande dat 
beheerd wordt door de Regie der Gebouwen. 

9 Buurthuis Vossem Herlokalisatie naar Stationsstraat en huidige site invullen met huisvestingsproject. 

10 Herstructurering van de N3 Herinrichting van de N3 door het Vlaamse Gewest. 
11 RUP Ravenstein Er wordt een gewestelijk RUP opgemaakt voor de Koninklijke Golfclub 

12 Inplanting bergingsbekken en twee 
rietvelden langsheen de Lange Gracht 

In functie van de optimalisatie gescheiden rioolstelsel 
Omgeving Veeweide 

13 Studie centrumontwikkeling Deze studie onderzoekt de economische mogelijkheden van het centrum van 
Tervuren. De concrete aanpak gebeurt op basis van een inventaris. 

14 Kazerne Lempereur Sociale huisvesting – in ontwerpfase 
15 Optimalisering gemeentelijk patrimonium De werkgroep patrimonium onderzoekt een optimaal gebruik van het gemeentelijke 

patrimonium d.m.v. het creëren van nieuwe clusters per deelgemeente met 
ondermeer recreatieve en sociaal-culturele voorzieningen op niveau van iedere kern. 

 

3.7.2 Het Bruegelproject (2001) 
Het Bruegelproject is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het is een actieprogramma voor de ontwikkeling 
van een ecologisch netwerk en de ontwikkeling van een publiek draagvlak voor natuurbehoud. De ruimtelijke 
impact van het Bruegelproject komt voort uit de doelstelling om versnippering van de ruimte voor bos en 
natuur in de groene gordel rond Brussel tegen te gaan. Het Bruegelproject ontwikkelt drie grote groene 
netwerken: de Bruegelvallei, de groene zone tussen Zenne en Zoniën en de zone Grimbergen–Vilvoorde. 
Een aankoopbeleid streeft hier de volgende doelstellingen na:  

• de verwerving van gebieden met een speciaal beschermingsstatuut;  
• de uitbreiding van bestaande natuurgebieden; 
• de verwerving van enclaves in bestaande natuur- en bosgebieden; 
• de realisatie van ecologische verbindingsgebieden; 
• het veilig stellen van bedreigde natuurgebieden; 
• het realiseren van bosuitbreidingen; 
• het realiseren van groene planologische bestemmingen; 
• het aankopen van gronden gelegen in het af te bakenen Vlaams ecologisch netwerk.  

 

                                                      
19 Lightrail is een snelle en hoogwaardige vorm van regionaal openbaar vervoer, maximaal in eigen bedding, al dan niet spoorgebonden 
(bus, tram, trein) 
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Ook Tervuren is gelegen in het actiegebied van het Bruegelproject. Concreet wordt ingezoomd op de 
realisatie van een gesloten groene structuur rondom het Zoniënwoud en het park van Tervuren. 
 
De aandacht van het Bruegelproject gaat in eerste instantie uit naar de uiterst waardevolle groene structuur 
van de Franse tuin en de Warande, een areaal van 150,6 ha dat direct aansluit bij het Zoniënwoud. De 
Warande is aangelegd als sterrenbos en grotendeels begroeid met eiken en beuken. Het gebied is rijk aan 
vijvers en kanalen. Daarnaast citeert het project het Kapucijnenbos met de bron van de Voer en het 
Arboretum als waardevolle cultuur- en natuurhistorische elementen. 

3.7.3 Landinrichtingsproject Brabants Plateau (1999) 
In opdracht van de Vlaamse Overheid werden de knelpunten en mogelijkheden van het ‘Brabants Plateau’ 
onderzocht door de Vlaamse Landmaatschappij om het nut van een landinrichtingsproject in dit gebied te 
onderzoeken. Het project beslaat een oppervlakte van 23.000 ha en telt zo’n 130.000 bewoners. Het 
grondgebied van Tervuren is bijna volledig in het projectgebied gelegen, uitgezonderd het Zoniënwoud. Om 
een zo volledig mogelijk beeld van deze regio te vormen werden verschillende deelstudies uitgevoerd voor de 
verschillende sectoren.  
 
Bosbouw 
Voor een aantal afgebakende zoekzones rond bestaande bossen worden voorstellen gedaan omtrent de 
aanleg van nieuwe bossen en het beheer van bestaande bossen. De waterkwaliteit van de Voer kan 
verbeterd worden door een beekbegeleidende bosbuffer te voorzien. Het historische permanente Moorselbos 
heeft last van vervuiling en verstoringen die afkomstig zijn van een aanpalende, nieuwe woonwijk.  
 
Ecologie 
De aandacht gaat uit naar het terugdringen van de versnippering en isolatie van de natuur en open ruimte. Op 
het plateau van Duisburg kan een soortenbeschermingsplan opgezet worden waar zowel de landbouw als de 
akkersoorten wel bij varen. Het bestrijden van erosie kan hierbij een meerwaarde leveren. 
 
Landbouw 
De versterking van de agrarische ruggengraat op de plateaus, de adequate verbetering van de externe 
productiefactoren, maatregelen voor erosiebestrijding en stadslandbouw zijn belangrijke aspecten voor de 
agrarische structuur. Landbouw speelt nog een belangrijke rol op de vlakke delen van de plateaus van 
Moorsel en Duisburg. Verbetering van de externe productiefactoren is hier aangewezen. 
 
Cultuurhistorie en landschap 
Het landelijke karakter en de landschappelijke troeven (zoals het archeologische erfgoed) moeten maximaal 
behouden en versterkt worden. Fietspaden door holle wegen moeten verder uitgebouwd worden. 
Boszoomontwikkeling maakt dat de overgang tussen bos en bebouwing minder abrupt voorkomt 
(Moorselbos). Landschapsbeleving wordt versterkt en vistas worden benadrukt (op de kamlijn van het plateau 
van Duisburg). Het ruimtelijk beleid dient gericht te zijn op het herstel van valleikarakter. Bebouwing in de 
alluviale valleien dient geweerd te worden, evenals een verdere vertuining van de valleihellingen en de 
voortschrijdende lintbebouwing (voornamelijk in de vallei van de Voer). 
 
Leefbaarheid 
De Voer kan voor de Voerdorpen een belangrijke meerwaarde vormen. Landelijke kernen beschikken slechts 
over een beperkte bediening door het openbaar vervoer. Voor Moorsel vormen de uitdijende verkavelingen 
een bijkomend probleem. 
 
Serregebieden 
Er werd een beeld gevormd van de huidige situatie met het oog op toekomstplannen voor de herbestemming 
van die serregebieden. (cf. 3.5.9)  
 
Hydrologie 
Specifieke aandachtspunten hierbij zijn kleinschalige waterzuivering, gescheiden rioleringsstelsels en de 
afkoppeling van hemelwater, verdroging en erosiebestrijding. 
 
Recreatie en toerisme  
Veel ééndagstoeristen uit de Leuvense en de Brusselse regio trekken naar de bossen in het gebied. De 
mogelijkheden op het vlak van cultuurhistorie en actieve recreatie (fietsroutes) dienen verder uitgewerkt te 
worden. 
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3.7.4 Masterplan Tervuren 
De gemeente heeft een Masterplan opgemaakt waarmee ze een duidelijke visie naar voren wil brengen 
omtrent het beheer van het gemeentelijk patrimonium en de toekomstige aanwending van deze gronden. Op 
het gehele grondgebied van de fusiegemeente werden projecten aangeduid waarbij de clustering van 
activiteiten een rode draad vormt. In de diverse deelprojecten is zowel ruimte voor multifunctionele 
totaalprojecten rond wonen, werken, zorg, scholing en recreatie als voor specifieke projecten die slechts op 
een sector (vb. wonen, gemeenschapsvoorzieningen…) inzetten.  
De gemeente wil voor de realisatie van het masterplan een gedeelte van haar patrimonium in Publiek-Private 
Samenwerking (PPS) onderbrengen. Dit houdt in dat een project wordt gerealiseerd door een samenwerking 
tussen de overheid en de private sector.  
Waar nodig zal de gemeente RUP’s opmaken om dit masterplan te kunnen realiseren. 
 

Tabel 9:     Projecten Masterplan 

 Site bestaande functie toekomstige invulling 
 Papeblok en bibliotheek (*) Ontmoetingscentrum, Cultureel 

centrum en bibliotheek 
wonen 

2 Moestuin20 Parking en recreatiezone -       Administratief centrum (3 bouwlagen) 
-       Evenementenhal - polyvalente zaal 
-       Gemeenschapscentrum 
-       OCMW 
-       Bibliotheek 
-       Parking 
-       Speelplein 
-       Serviceflats 
-       Kantorenfunctie (diensten) 

3 Brusselsesteenweg 6  Gemeentehuis (met actueel 
volgende functies : trouwzaal, 
vergaderzaal, lokaal CAW, 
lokaal PWA, lokaal Huis van het 
Nederlands, lokaal Drieklank ) 

wonen 

4 Bouwblok bestaand AC en 
Kruidvat  

Administratief centrum – 
gemeentehuis en Kruidvat 

Vooraan:  
-       commerciële zone (drie bouwlagen) 
-       Winkels 
-       Kantoorruimtes 
-       Bovenwinkelwonen (levendig houden 

na openingsuren) 
Achteraan:  
-       wonen (twee bouwlagen) 
-       Hangar (casco behouden) ombouwen 

tot lofts 
5 Markt horeca/post belevings- en recreatieve zone (aansluitend 

op nieuw AC) 
6 De Burggraaf CVO / gemeenschapsfunctie wonen (tijdelijke functie: OCMW) 
7 GITO gemeentelijk technisch 

onderwijs 
wonen 

8 Oppemstraat Openbaar nut (technische 
diensten, containerpark, 
jeugdclub, …) 

Bestaande functie blijft behouden 

9 Groenplan opslagzone / zone voor 
openbaar nut 

Scholencluster 
10 Kisteveld braak wonen 
11 Zorgzone Openbaar nut – niet in eigendom wonen 

                                                      
- 20 Voor de site van de Koninklijke Moestuin wordt een gemengde werkgroep van politici en ambtenaren samengesteld die een 

onderzoek zal voeren en vervolgens aan het college advies zal verstrekken over de wijze waarop de cluster van infrastructurele 
gemeenschapsfuncties in de Moestuin ontwikkeld zal worden. Het college wil niet enkel een gebouw voor de administratieve diensten 
inplanten op deze site. De gemeente en het OCMW van Tervuren beschikken over een vrij uitgebreid patrimonium, zowel op vlak van 
gebouwen als op vlak van bouwgronden. Om alle bestaande gemeenschapsfuncties: onderwijs, cultuur, sport, administratieve diensten, 
zorg … te herdefiniëren volgens hedendaagse noden en behoeften, te herlokaliseren, om alle nieuwe behoeften, ondermeer 
huisvesting voor bejaarden en middenklasse zo optimaal mogelijk in te vullen, heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven een 
masterplan voor de gemeente uit te werken. De site van de moestuin is een zone voor openbaar nut op het gewestplan aansluitend bij 
het centrum en ten noordoosten ingekapseld in het Warande park. Het is de enige zone zo dicht bij het centrum die juridisch in 
aanmerking komt voor een verdere centrumontwikkeling en de uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen. De nodige studies, plannen 
worden opgesteld om het ruimtelijk – stedenbouwkundig kader waar toekomstige ontwikkelingen zich op korte, middellange en lange 
termijn moeten inpassen, te schetsen. Het ontwerp van een nieuw AC in Tervuren is het resultaat van een open prijsvraag die in 2003 
is uitgeschreven door het gemeentebestuur en het OCMW. Dit is een vast gegeven waarmee in de stedenbouwkundige uitwerking van 
de site rekening moet gehouden worden. 
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 Site bestaande functie toekomstige invulling 
van de gemeente 

12 Rootstraat Gemeentelijke feestzaal / oud 
gemeentehuis 

wonen 
13 Schonenboom (WU11) (*) woonuitbreidingsgebied wonen 
14 Pastorij vergaderlokalen wonen 
15 Oude jongensschool Vergaderlokalen wonen 
16 't Wiel Harmonie wonen 
17 Vinkenlaan (WG14) (*) recreatie - voetbalveld wonen 
18 Stationsstraat Scoutslokalen Buurthuis, jeugdhuis en bijkomende 

scoutslokalen 
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4. Bestaande ruimtelijke structuur op macro-niveau 
 
Kaart 6:     Bestaande ruimtelijke structuur op macro-niveau 

4.1 Tervuren binnen de Vlaamse Ruit 
Tervuren is gelegen in het Vlaams Stedelijk Kerngebied, de zogenaamde Vlaamse Ruit. De Vlaamse Ruit 
wordt gevormd door de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en de vier regionale steden Leuven, 
Mechelen, Aalst en St.-Niklaas. Dit gebied wordt aanzien als één van de zes structuurbepalende stedelijke 
regio’s van internationale betekenis op Europees niveau. Het gebied heeft aldus in Noordwest-Europees 
verband een grootstedelijke reikwijdte en is van internationaal economisch belang voor Vlaanderen. Het is 
een morfologisch en functioneel verstedelijkt gebied waarin aaneengesloten suburbane zones, residentiële 
kernen, concentraties van economische activiteiten voorkomen evenals versnipperde open ruimte gebieden 
tussen fragmenten met een stedelijk karakter. Tervuren ligt hierin ten oosten van Brussel, op de as Brussel-
Leuven. 
Er heeft zich tussen de belangrijkste steden van dit stedelijke kerngebied een dicht en hoogwaardig net van 
infrastructuren gevormd dat zorgt voor onderlinge verbindingen en verbindingen met de andere internationale 
stedelijke netwerken en grote steden. De aanwezigheid van infrastructuren, zoals de autosnelwegen R0 en 
E40, heeft de ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied van Tervuren beïnvloed. 
 

4.2 Tervuren aan de rand van de grootstad Brussel 

4.2.1 Natuurlijke structuur 
De natuurlijke structuur wordt in hoofdzaak bepaald door de valleien van het Dijlebekken en grotere 
boscomplexen. De Dijle slingert van zuid naar noord als een ‘groen lint’ (groengebieden en bossen) door het 
landschap. In de vallei van de Dijle worden de natuurgebieden onderbroken door stedelijke structuren 
(stedelijk gebied Leuven met uitloper in de richting van Oud-Heverlee). Daarnaast bezit de rivier enkele 
zijbeken (IJse, Voer, Molenbeek,…) die de open ruimte mee structureren. 
De regio wordt in grote mate gekleurd door het Zoniënwoud en een aantal boscomplexen en bosfragmenten 
langsheen de Dijle (Meerdal-, Mollendaal-, Heverlee-, Kouter- en Egenhovenbos) en haar zijbeken. Andere 
bossen in de regio zijn het Bertembos en het Eikenbos. 

4.2.2 Landschappelijke structuur21 
Het landschap van Tervuren behoort tot het Kerngebied Brabant. Het Kerngebied Brabant kan opgesplitst 
worden in een Noordelijk en Zuidelijk deel. Het Noordelijke deel wordt gekenmerkt door een kleinschalig en 
gesloten coulissenlandschap. De percelering bestaat uit een complex van stroken en blokken. De 
nederzettingsstructuur wordt voornamelijk gekenmerkt door wegdorpen en industriële sites. Het landgebruik 
wordt in belangrijke mate bepaald door weiland en tuinbouw. Het Zuidelijke deel wordt gekenmerkt door vier 
traditionele landschappen, namelijk de Vallei van de Beneden-Dijle, het Tuinbouwgebied van Brussel-Leuven 
(Land van Kampenhout en Land van Leefdaal), het Serreland van Hoeilaart en Overijse en de Bosgebieden 
(Hallerbos, Zoniënbos en Meerdalbos). Kenmerkende eigenschappen van dit landschap zijn de 
compartimenten gevormd door vegetatie en reliëf en het complex van blok- en strookpercelering.  
Naast akkerbouw en loofbossen eist tuinbouw een belangrijk gedeelte (serres in het zuidwesten) van het 
landgebruik op. Daarnaast vormen de wegdorpen in het noorden het overheersende nederzettingstype in 
tegenstelling tot het zuiden waar de nevelvlekdorpen en de grote geïsoleerde hoeven overheersen. 

4.2.3 Nederzettingsstructuur 
Tervuren is gelegen in het Vlaams Stedelijk Kerngebied, de zogenaamde Vlaamse Ruit. Dit gebied wordt 
gekenmerkt door een sterke verstedelijking tussen de Vlaamse steden Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. 
De versnipperde open ruimte ondervindt grote verstedelijkingsdruk. Deze verstedelijking is het gevolg van de 
aanwezigheid van een dicht infrastructurennetwerk en de nabijheid van verschillende tewerkstellingspolen als 
Brussel, Leuven, Mechelen, Vilvoorde, … 
De grootste verstedelijkingsdruk wordt waargenomen in de ‘rand’ van de gemeenten die grenzen aan de 
Brusselse agglomeratie en de stedelijke gebieden Mechelen, Leuven en Vilvoorde. Deze zones worden 
stelselmatig ingenomen door de forenzenbevolking (grote verkavelingen). 

                                                      
21Antrop, M., Het landschap meervoudig bekeken, Antwerpen, 1989, p. 138-154. 
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Ook de lintbebouwing en het verspreid wonen ontwikkelen zich steeds verder in het gebied rond de stedelijke 
gebieden Brussel, Mechelen, Leuven en Vilvoorde . Hierdoor dreigt de beperkt resterende open ruimte steeds 
meer versnipperd en opgevuld te raken. 
 

4.2.4 Lijninfrastructuren en (inter-)nationale poorten 
Tervuren wordt omringd door een dicht infrastructurennetwerk. Opvallend bij dit netwerk is de radiale 
gerichtheid op de belangrijkste stedelijke concentraties (Brussel, Leuven en Mechelen). De Ring rond Brussel 
(R0) fungeert als belangrijkste verdeelschakel van het autoverkeer over de verschillende bestemmingen in en 
rond Brussel. Knooppunten tussen de belangrijkste vervoersassen en de ring zijn interessante 
vestigingsplaatsen voor bedrijvigheid ondermeer gericht op distributie. Iets ten westen van de gemeente ligt 
één van de belangrijkste infrastructurenbundels van Europa. Deze noord-zuid-as verbindt de grootsteden 
Parijs, Brussel, Antwerpen, Rotterdam, enz. met elkaar en dit via hoogwaardige spoorwegen 
(hogesnelheidslijn) en autowegen (E19, A12 en A1/E19). Zowel de R0 als de A3/E40 vormen een onderdeel 
van het ‘Trans European Networks’ (TEN), een Europees netwerk van transportassen. 
Een tweede infrastructurenbundel situeert zich ten noorden van het studiegebied op de as Brussel-Leuven-
Tienen (west-oost oriëntatie). De parallelle ligging van de N2 en de N3 (de oude verbindingswegen tussen 
Brussel-Leuven), de autosnelweg A3/E40 (Brussel-Luik) en de spoorlijn Brussel-Leuven-Luik is hiervoor 
verantwoordelijk. Langsheen en tussen deze gebundelde infrastructuren ontstaat een dichte bebouwing. 
Ten zuiden van Tervuren ligt nog een derde infrastructurenbundel die vanuit Brussel vertrekt in de richting 
van Namen en Luxemburg. Bij deze bundel liggen de autosnelweg A4/E411, de N4 en de spoorweg naar 
Namen parallel. 
Een bijkomend belangrijk infrastructureel gegeven in de regio is de Internationale luchthaven van Zaventem 
als belangrijke poort op Vlaams, nationaal en internationaal niveau. 

4.2.5 Economische structuur 
Tervuren ligt in de Vlaamse Ruit; een economische netwerk op internationaal niveau. De nabijheid van 
Brussel en diverse hoofdstructuren bepaalt de evolutie en de groei van de economische structuur.  Rond 
Brussel wordt zowel tangentieel als radiaal een uitbreiding van de economische structuur vastgesteld. 
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5. Bestaande ruimtelijke structuur op meso-niveau 

5.1 Historische ontwikkeling 
De beschrijving van de historische evolutie van de ruimtelijke structuur is een hulpmiddel om de bestaande 
ruimtelijke structuur beter te begrijpen. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan evolutie van structurele 
elementen als bebouwing en infrastructuur waardoor het landschap een gedaantewisseling heeft ondergaan. 

5.1.1 Elementen uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen22 
Bebouwing 
Op het grondgebied van Tervuren werden resten van sites uit het Neolithicum, de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen teruggevonden. De vondsten situeren zich hoofdzakelijk in de Voervallei. Nieuwe 
puntelementen duiken vooral tijdens de late Middeleeuwen op. Ondanks de beperkte groei verschijnt er in de 
late Middeleeuwen toch al een eerste lintvormige bebouwing in de Voervallei. De hoeve Ter Munck te 
Vossem en het slot van Tervuren (sinds de 13de eeuw een favoriete verblijfplaats van de hertogen van 
Brabant) onderscheiden zich. Het ontstaan van deze bebouwing zal in belangrijke mate voortkomen uit de 
gunstige economische ontwikkeling die deze periode kenmerkte. Om de aangroeiende bevolking te kunnen 
voeden, moest het cultuurareaal worden uitgebreid. In deze periode deden zich over het gehele grondgebied 
grootschalige ontginningen en ontbossingen voor. Naast akkers werden ook bossen en weiden geëxploiteerd. 
Het Kolenwoud viel uiteen in een aantal uitgestrekte boscomplexen waaronder het Zoniënwoud. 
 
Infrastructuur 
Een gedeelte van de Mechelsestraat te Duisburg, de Bredeweg (Duisburg naar Neerijse) en de (oude) 
Waalse Baan (Tervuren–Wezembeek-Oppem) worden aangeduid als Romeinse wegen, belangrijk tussen 
kernen in het gebied. Toch brengen de Ferrariskaarten (ca. 1777) bij deze wegen nog steeds geen 
significante bebouwing in kaart. 
 

5.1.2 Ruimtelijke structuur ten tijde van Graaf de Ferraris (1770-1778) 
De Ferrariskaart (1770-1778) documenteert het traditionele landschap zoals het tot de achttiende eeuw door 
de mens werd vormgegeven. De basisstructuur van het huidige landschap is reeds goed herkenbaar. 
 
Het centrum van Tervuren (met kerk) bevond zich vóór het koninklijk kasteel en bijhorend park (ten oosten 
van het centrum). Het park met vijvers en de typische rechthoekige en stervormige structuur van de wegen, 
zoals die vandaag de dag nog te bewonderen zijn, waren reeds ten tijde van Graaf Ferraris aanwezig. De 
bebouwing situeerde zich hoofdzakelijk rondom de kerk met uitlopers langsheen de Brusselsestraat, het 
verlengde van de Kerkstraat (Hoornzeelstraat), de Peperstraat en de Vandersandestraat (huidige 
benamingen). Het centrum van Tervuren werd in 18de eeuw verder omringd door landbouwgebieden. Ten 
zuiden en ten westen van deze landbouwgordel ligt het uitgestrekte Zoniënwoud. Opvallend is de rechtlijnige 
structuur van de dreven in het Zoniënwoud die tot op heden nog steeds aanwezig is (Jacht-, Halfuur-, Sint-
Jans-, Kapucijnendreef,…). 
Moorsel was in de achttiende eeuw niet meer dan een lintdorp, te bereiken via de huidige Waalse Baan (op 
een dijk gelegen), de Museumlaan (omzoomd met bomen) en de Moorselstraat. Het dorp bevond zich tussen 
grotere bosentiteiten, nl. het Moorsel Bosch en Den Hassen Winckel-Bosch, en een groot open 
landbouwgebied. 
Vossum daarentegen werd meer gekenmerkt door een aantal kleine groepjes met huizen die gelegen zijn 
langsheen belangrijke wegen (Smis-, Dorps-, Lindenberg-, Hondsbergestraat en Dorpsplein). Deze wegen 
lopen nagenoeg parallel met de Voer (beekvallei). 
Duysbourgh ontwikkelde zich op het kruispunt van Merenstraat, Mechelsestraat, Heidestraat en de 
Rootstraat. De bebouwing strekt zich uit langsheen deze wegen. Duysbourgh en Vossum worden met elkaar 
verbonden door de Vossemberg. Beide kernen liggen middenin het open landbouwgebied. De 
landbouwgebieden werden nog sterk bepaald door weiden. 
 

                                                      
22 Bron: Landinrichtingsproject Brabants Leemplateau. 
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5.1.3 Ruimtelijke structuur ten tijde van Vandermaelen (1855) 
Tussen de cartografische registratie door graaf de Ferraris en de opname door Vandermaelen (1855) 
onderging het landschap geen ingrijpende wijzigingen, met uitzondering van het bosareaal (Zoniënwoud, 
Moorsel Bosch, Hogen Bosch) dat inkromp. Het bosareaal werd ingeruild ten voordele van 
landbouwoppervlakte (open ruimte). 
Wat de bebouwde oppervlakte betreft is een opvallende toename merkbaar in de kernen van Tervuren en 
Duisburg. De kernen van Moorsel en Vossem blijven nagenoeg gelijk in grootte. De bebouwing in Tervuren 
heeft zich nu vooral ontwikkeld in westelijke richting langsheen de Hertenbergstraat de Brusselsesteenweg, 
de Rozendal, de Putte-, de Berge-, de Paardemarkt- en de Oud-Gasthuistraat. De kern van Duisburg heeft 
zich hoofdzakelijk verder ontwikkeld langsheen de 4 hoger vernoemde straten (zie Ferraris). Daarnaast komt 
ter hoogte van Vee Weyde een nieuw lintdorp ter ontwikkeling. 
Het meest opvallende gegeven op de Vandermaelenkaart is de toename van het aantal belangrijke 
(weg)infrastructuren. Voor Tervuren was de aanleg van de Leuvensesteenweg, die in het verlengde ligt van 
de Brusselsesteenweg, van enig belang. Daarnaast werden nog twee belangrijke steenwegen aangelegd die 
het Zoniënwoud nog verder opsplitsen, nl. Waversteenweg en de Mechelsesteenweg (incl. Sint-
Jansbergsesteenweg). Op het niveau van de gemeente is de aanleg van de Tervuursesteenweg en 
Heidestraat van groot belang. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen Tervuren en Duisburg. 

5.1.4 Ruimtelijke structuur in de jaren 1920-1930 
In vergelijking met de situatie zoals vastgelegd door de Vandermaelenkaart is een belangrijke toename van 
infrastructuren en bebouwing waar te nemen. 
De belangrijkste infrastructuuringrepen omvatten de aanleg van een spoorlijn en de Tervurenlaan. De 
spoorlijn vertrekt vanuit het nieuwe station van Tervuren in de richting Brussel. Het traject gaat via de kernen 
van Wezembeek, Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem. Ook het aantal lokale wegen neemt zeer sterk toe. 
Hierdoor worden de verschillende kernen beter met elkaar verbonden (o.a. parallelweg met 
Leuvensesteenweg). 
De bebouwing breidt uit langs de ontwikkelde wegeninfrastructuur waardoor de lintbebouwing steeds grotere 
proporties aanneemt. De bebouwing in de kern van Tervuren groeit in noordelijke en zuidelijke richting. Het 
lintdorp Moorsel kent nu ook een belangrijke ontwikkeling langsheen de Oudergemsesteenweg. Zowel 
Vossem als Duisburg kennen een belangrijke toename van de lintbebouwing langs de reeds vermelde wegen 
(zie Ferraris en Vandemaelen). De oorzaak is de verbeterde verbinding met de buurkernen. 
Wat de bosstructuren betreft valt een verdere afname van het bosbestand op. Het Hoogen Bosch wordt bijna 
volledig teruggedrongen tot buiten de grenzen van de gemeente. Het Moorsel Bosch verliest eveneens een 
lob ten voordele van landbouwgrond. Het Zoniënwoud houdt relatief goed stand en dit ondanks het feit dat er 
steeds meer nieuwe dreven en wegen het woud doorkruisen. 
De samenhang van de grote open ruimtestructuren vermindert zienderogen door de toename van de 
bebouwde oppervlakte (woonbebouwing en lijninfrastructuren). 

5.1.5 Ruimtelijke structuur in de jaren 1950-1960 
De verdere uitbouw van het lokale wegennet is het meest opvallende gegeven voor de evolutie van de 
ruimtelijke structuur in de jaren 1950-1960. Grote infrastructuren met een belangrijke ruimtelijke impact 
komen er niet meer bij. Daarnaast kan vastgesteld worden dat steeds meer wegen het Zoniënwoud 
doorkruisen. 
De kernen van Tervuren, Vossem en Duisburg kennen een duidelijke toename van de bebouwing. Steeds 
meer straten en wegen worden ‘omzoomd’ door (lint)bebouwing.  
Dit alles gaat ten koste van de open ruimte, die steeds meer versnippert en ingesloten raakt. De bestaande 
grote bosstructuren (Zoniënwoud, Kapucijnenbos, Moorselbos en Park van Tervuren) worden echter niet 
verder in volume aangetast. 
 

5.2 Beschrijving van de bestaande toestand 
Kaart 7:     Bestaande ruimtelijke structuur op meso-niveau 
 
De gemeente ligt in de ‘voortuin’ van Brussel. Net als de andere gemeenten rond Brussel heeft Tervuren in de 
laatste decennia geen weerstand kunnen bieden aan de toenemende verstedelijkingsdruk vanuit Brussel 
(suburbanisatie van het wonen). Deze verstedelijkingsdruk manifesteert zich niet onder de vorm van 
hoogbouw of hogere bouwdichtheden, maar wel via (grote) landelijke verkavelingen met eengezinswoningen 
(= lage bouwdichtheid). Hierdoor ontwikkelen de verschillende kernen van Tervuren zich vooral in de breedte 
en dit ten koste van de open ruimte. 
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De kern van Tervuren vervult een centrumfunctie voor de gemeente. De hoogste bouwdichtheden worden 
hier aangetroffen. Het historische centrum bevindt zich rond het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de 
Leuvensesteenweg. Van daaruit heeft de woonbebouwing zich verder ontwikkeld in alle richtingen, met 
uitzondering van het noordoosten van de kern (Park van Tervuren). De residentiële woonwijken met lage 
bouwdichtheden liggen verder af van het historisch centrum. 
Langsheen de Leuvensesteenweg zijn in de loop van de jaren door het suburbanisatieverschijnsel een aantal 
woonwijken tot ontwikkeling gekomen (Rotselaarwijk, Leopold II-wijk en Galgenveld). 
Tot slot kunnen in de oostelijke helft van de gemeente een drietal kernen worden onderscheiden. De meest 
noordelijke kern Moorsel heeft zich ontwikkeld vanuit een historisch woonlint. Daarrond zijn een aantal wijken 
met residentiële bebouwing (lagere bouwdichtheid) gegroeid. Ten zuiden van de Leuvensesteenweg tenslotte 
liggen de kernen Vossem en Duisburg. Vanuit het historisch centrum van deze landelijke woonkernen 
vertrekken een aantal woonlinten, die langsheen de belangrijkste wegenstructuren gelegen zijn. Deze 
woonlinten zorgen echter voor een verdere aantasting van de grotere open ruimte structuren. 
 
De valleien en de bossen vormen de belangrijkste dragers van de natuurlijke structuur. Het Zoniënwoud, het 
Kapucijnenbos en het Park van Tervuren vormen als het ware een ‘groene jas’ rond de kern van Tervuren. In 
het noordoostelijke deel van de gemeente ligt het Moorselbos. Het noordelijke en het westelijke deel van het 
bos worden in het gewestplan aangeduid als woonpark. De smalle Voervallei wordt gekenmerkt door alluviale 
bossen. De plateaugronden van Duisburg met een aantal holle wegen sluiten aan op de boscomplexen rond 
Tervuren. 
 
Op het gewestplan worden twee zones voorzien voor bedrijvigheid. Momenteel heeft er zowel op de KMO-
zone ‘Keiberg’ als op het grensoverschrijdende industriegebied met Sterrebeek geen economische 
bedrijvigheid plaats. De meeste economische activiteiten situeren zich in de kernen van Duisburg, Vossem, 
Moorsel en in het centrum van Tervuren (overwegend kleine KMO’s). De ligging van KMO’s in de kernen is 
evenwel niet altijd ideaal. De aanwezige handelsactiviteiten in het centrum van Tervuren dekken in voldoende 
mate de lokale behoeften. Hierdoor beschikt Tervuren over een winkelcentrum op maat van de gemeente. 
 
Een opvallend gegeven langsheen de Leuvensesteenweg is de aanwezigheid van een aantal garages en 
tankstations. De vestiging van deze bedrijven en andere handelsactiviteiten langsheen deze belangrijke 
invalsweg wordt in belangrijke mate bepaald door de autobereikbaarheid. 
 
De bereikbaarheid van de gemeente Tervuren wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een aantal 
belangrijke verkeersinfrastructuren. De Ring rond Brussel (R0) snijdt doorheen het westelijke deel van de 
gemeente (Zoniënwoud). De A4/E411 (Brussel-Namen-Aarlen-Luxemburg), die aansluit op de Ring rond 
Brussel, valt samen met een deel van de zuidelijke grens van de gemeente. Deze autosnelweg is er gekomen 
ter vervanging van de oude steenweg van Brussel naar Luxemburg (N4) die parallel loopt met deze 
autosnelweg. 
De Tervurenlaan-Leuvensesteenweg, die de voormalige steenweg van Leuven naar Brussel (N3) vormt, 
verdeelt de gemeente in een noordelijk en een zuidelijke helft. Vandaag de dag sluit deze weg via het Vier 
Armen Kruispunt en de op- en afrit ter hoogte van Bertem aan op respectievelijk de Ring rond Brussel en de 
autosnelweg van Brussel naar Luik of Aken. Aansluitend lopen ten oosten van de gemeente een gewestweg 
van Leuven naar Waterloo (N258) en ten westen een gewestweg van Mechelen naar Vier Armen (N227). 
Tenslotte bestaat er een tramverbinding van Tervuren naar Brussel. Deze lijn loopt evenwijdig met de 
Tervurenlaan. 
 
Door de ligging van Tervuren in de directe nabijheid van de nationale luchthaven heeft de gemeente te 
kampen met geluidsoverlast van de aanvliegende en opstijgende vliegtuigen. Hoofdzakelijk tijdens de 
rustperiodes (’s nachts) kan de geluidsproductie erg hinderlijk zijn. 
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6. Bestaande open ruimte structuur 

6.1 Fysisch systeem als kader 
Het fysische systeem ligt aan de basis van de ruimtelijke structuur van de open ruimte. Het is het geheel van 
eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en 
grondwater en lucht23. Vooral de interne samenhang van de elementen van het fysische systeem is erg 
belangrijk. 

6.1.1 Geologie 
Het Brabants Leemplateau wordt in Tervuren gekenmerkt door de hoogvlakte tussen Dijle en Zenne. Vooral 
het Zoniënwoud tekent de plateaus. Open landbouwgebied kenmerkt de hellingen van beide valleien. De 
belangrijkste geologische formaties bestaan uit horizontale zandige en kleiïge tertiaire lagen die plaatselijk 
aan het oppervlak komen. 
De ondergrond van de heuvelruggen bestaat uit Lediaan (kalkrijk zand) met op de hoogste toppen 
Tongeriaan (zand of klei). Smalle stroken Brusseliaan (zand en zandsteen) en zomen Lakeniaan 
(kalkhoudend zand en zandsteen) vormen de ondergrond van de beekvalleien en zijvalleien. De belangrijkste 
beekvalleien en depressies zijn opgevuld met alluviaal materiaal afkomstig van de leemplateaus en afgezet 
tijdens het Holoceen. 
Tijdens de laatste ijstijd werd het tertiair substraat bedekt met een lemig sediment (löss). Naargelang de 
topografische ligging varieert de dikte van het lössdek van 0 tot 10 meter. In het Holoceen werden de 
beekvalleien verder uitgediept en ontstonden er met het verzachten van het klimaat talrijke secundaire 
depressies. De beekvalleien werden nadien gedeeltelijk terug opgevuld door afgespoelde leem (alluvium) en 
venig materiaal. Recent erodeerde de bodem vooral op de hellingen. Door afspoeling vond bodemerosie 
plaats. Het geërodeerde materiaal werd als colluvium afgezet aan de voet van de hellingen en in de 
depressies. 

6.1.2 Reliëf en hydrografie 
Het hoogste gedeelte van Tervuren situeert zich in het Zoniënwoud en vormt de waterscheidingslijn (122-127 
m) tussen de hydrografische bekkens van de Dijle en de Zenne. In westelijke richting daalt het reliëf naar het 
Zennebekken met enkele diep ingesneden vertakte depressies (niv. 60 m) die uitmonden in de vallei van de 
Rode Kloosterbeek (niv. 55-60 m) in Oudergem. 
Ten oosten van de waterscheidingslijn begint het Dijlebekken, met in het noordoosten een afwatering naar de 
Voer en in het zuidelijke deel van Duisburg een afwatering naar de IJse. Op het plateau van Duisburg bevindt 
zich dan ook een secundaire waterscheidingslijn met hoogten tot 103 m. 
De Voer (65-66 m), met brongebied in het Zoniënwoud (Kapucijnenbos), voedt de vijvers in het Park van 
Tervuren. Vanaf Vossem vormt de waterloop een smal dal richting Leefdaal. In het noorden van de gemeente 
stijgt het reliëf tot in Moorsel (95 m) en Kortenberg om daarna geleidelijk over te gaan naar de Vlaamse 
laagvlakte. Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle waterlopen binnen de gemeente (met vermelding 
van categorie en nummer in de Atlas der Waterlopen). 
 

Tabel 10:     Overzicht waterlopen binnen de gemeente 

Niet-geklasseerde waterlopen 
Duisburg: 

 
Vloetgroebbe 
Redelle 

 

Vossem: Vloetgroebbe  
Tervuren: Egoul  
Behorende tot categorie 3  Nr (Atlas der Waterlopen) 
Tervuren: Voer 

Waterloop 
(2.022) 
(2.145) 

Vossem Plintbeek 
Eikebeek 

(2.143) 
(2.144) 

Behorende tot categorie 2 
Duisburg: Lange Gracht (2.158) 
Vossem Voer (2.022) 

                                                      
23 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, integrale versie, 1997. 
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6.2 Natuurlijke structuur 
De natuurlijke structuur is een ruimtelijk begrip, waarmee verwezen wordt naar het samenhangende geheel 
van rivier- en beekvalleien, reliëfcomponenten, complexen van natuur en lijnvormige verbindingselementen. 
Deze structuur bevat echter meer dan de huidige intrinsieke natuurwaarden. De natuurlijke structuur van 
Tervuren wordt in hoofdzaak opgebouwd uit twee aan elkaar aansluitende componenten: in het westen van 
het grondgebied de boscomplexen, en daardoorheen van west naar oost de beekvallei van de Voer. Ze 
vormen de dragers van de natuurlijke structuur van de gemeente. 
 
Kaart 8:     Synthesekaart open ruimte 

6.2.1 De bossen 
Het Zoniënwoud, het Kapucijnenbos en het Park van Tervuren vormen als het ware een ‘groene jas’ rond het 
bebouwde gebied van de kern Tervuren. Deze boscomplexen worden als biologisch zeer waardevol 
beschouwd. Het overgrote deel van deze reliëfrijke bossen bestaat uit majestueuze zure beukenbossen, 
aangevuld met voornamelijk eikenbestanden en coniferenaanplanten. In het Arboretum is het soortenaanbod 
evenwel een stuk gevarieerder. Het uitzicht in het Park van Tervuren wijkt in enige mate af van de overige 
bosentiteiten, doordat beuken en eiken de overheersende boomsoorten zijn. 
 
Zowel het domein Ravenstein als het park rondom het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, allebei 
aansluitend gelegen zijn bij het hoger vermelde boscomplex, worden als biologisch waardevol geëvalueerd en 
dit ondanks het feit dat ze beiden onderworpen zijn aan intensief menselijk ingrijpen. 
 
In het noordoostelijke gedeelte van de gemeente Tervuren ligt het Moorselbos. Het noordelijke en het 
westelijke deel van het bos worden in het gewestplan aangeduid als woonpark. Dit heeft tot gevolg dat het 
bos sterk te lijden heeft onder de verkavelingsdruk. Ondanks dit gegeven wordt dit deel van het bos als 
biologisch waardevol geëvalueerd. Het overige gedeelte van het Moorselbos wordt vooralsnog als biologisch 
zeer waardevol aanschouwd. Het bostype bestaat in hoofdzaak uit een zuur eikenbos. 

6.2.2 Kleine landschapselementen 
Houtkanten en bomenrijen werden vroeger massaal gebruikt als perceelscheiding, veekering en voor de 
houtopbrengst. Een groot aantal vogel- en insectensoorten gebruiken deze plaatsen als habitat. De meest 
waardevolle houtkanten zijn deze waarbij de verticale structuur goed ontwikkeld is.  
Hoogstamboomgaarden hebben een eerder historisch karakter en worden meestal teruggevonden in de buurt 
van boerderijen of oude gehuchten. 
Veedrinkpoelen kwamen vroeger frequent voor in graasweiden. De optimalisatie van de landbouwinrichtingen 
heeft deze poelen overbodig gemaakt waardoor ze grotendeels gedempt of verwaarloosd werden. In de 
gemeente Tervuren komen de volgende kleine landschapselementen voor: 

• bomenrijen; 
• houtkanten; 
• solitairen: alleenstaande oude bomen; 
• hoogstamboomgaarden; 
• knotbomenrijen, meestal wilgen; 
• poelen; 
• holle wegen + graften. 

6.2.3 De Voervallei 
De vallei van de Voer vormt een structuurbepalend element van de natuurlijke structuur in Tervuren. Het 
grootste deel van de smalle vallei wordt biologisch zeer waardevol beschouwd. Dit is het geval voor het 
gedeelte vanaf de Vossemvijver tot aan de dorpskom van Vossem. Deze strook wordt gekenmerkt door 
alluviale bossen. 
Toch heeft de Voer reeds veel antropogene beïnvloeding ondergaan. Zo werd de waterloop op verschillende 
plaatsen rechtgetrokken en van oeverversteviging voorzien. Ook het grote aantal vijvers (inclusief de 
parkvijvers) zijn kunstmatig aangelegd. Dit alles heeft sterk negatieve gevolgen voor de natuurwaarden van 
de Voer. 
Ter hoogte van Vossem wordt de vallei gekenmerkt door een opeenvolging van beboste en open 
oeverpercelen.  
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6.2.4 Knelpunten en kwaliteiten 
6.2.4.1 Knelpunten 

Versnippering van de open ruimte 
De verspreide bebouwing en de nabijgelegen infrastructuren zijn de grootste oorzaken van de versnippering 
van de natuurlijke en landschappelijke structuur in Tervuren. Bovendien vormen met name de 
auto(snel)wegen R0, de E40 en in minder mate de N3 belangrijke barrières in de open ruimte. Naast de 
barrièrewerking voor mens, plant en dier veroorzaken deze infrastructuren ook nog andere milieuhygiënische 
knelpunten, zoals geluids- en geurhinder, zwerfvuil, … 
 
Verdwijning van kleine landschapselementen en de regressie van de valleistructuren 
Voor de natuur zijn kleine landschapselementen van groot belang omdat deze lineaire elementen belangrijke 
verplaatsingsroutes betekenden voor de flora en fauna om van het ene naar het andere gebied te migreren. 
Een speciale rol in deze ‘natuurwegen’ spelen de rivier- en beekvalleien. De belangrijkste oorzaken voor het 
verdwijnen van kleine landschapselementen en de regressie van de valleistructuur (Voervallei) zijn algemeen 
de bouw van woningcomplexen, het gebrekkige of afwezige onderhoud, de vergroting van de woonkavels en 
de schaalvergroting van de landbouwpercelen. 
 
Waterkwaliteit Voer 
Naast de vervuiling met huishoudelijk afvalwater wordt de chemische en biotische waterkwaliteit van de Voer 
sterk negatief beïnvloed door bodemerosie en de afspoeling van biociden en herbiciden afkomstig van de 
omliggende landbouwgronden. 
 
6.2.4.2 Kwaliteiten 

De valleien met aansluitende boscomplexen en kleine landschapselementen 
De Voervallei vormt een potentiële natuuras die de verbinding legt tussen het Zoniënwoud en de Dijlevallei. 
Dit biedt de mogelijkheid om een groenstructuur en –netwerk voor natuur en landschap te realiseren. Zowel 
de gevrijwaarde delen van de vallei als de bebouwde zijn kenmerkende landschapsvormen die op hun niveau 
kunnen bijdragen tot het landschapsbehoud, de landschapsbouw en de integratie in de ruimtelijke identiteit, 
kenmerkend voor de verschillende entiteiten. Verspreid komt een aanzienlijk aantal waardevolle kleine 
landschapselement voor. 
 
Waterzuivering 
Door de uitbouw van collectoren en de aanleg van het geplande rioolwaterzuiveringstation wordt het 
huishoudelijke afvalwater opgevangen en naar zuiveringsinstallaties geleid zodat het niet meer in de Voer en 
de andere beken wordt geloosd. Door dit afkoppelingsbeleid wordt de potentie gecreëerd om terug zuiver 
oppervlaktewater te krijgen. Op langere termijn zal zich dit weerspiegelen in een rijke fauna en flora rond de 
beken en rivieren. 
 
Verweving in valleistructuren 
Versterking van het valleikarakter kan verwezenlijkt worden door een selectief, extensief beheer van 
landbouwgebieden binnen de valleien met een verweving van natuur, landschapsbouw en landbouw. De 
landbouwer wordt hier gezien als de (tr)actor die het landschapsbeeld mee vorm geeft. Naargelang de 
plaatselijke situatie kan men prioriteit geven aan natuur of landbouw met bijzondere aandacht voor kleine 
landschapselementen (punten en lijnen in het landschap) en de biotoopeisen van bepaalde ecologische 
diergroepen. 
 
Natuur in bebouwde omgeving 
Het residentiële karakter van de talrijke woonwijken heeft bijgedragen tot het behoud van een 
natuurbasiskwaliteit in de gemeente. Niettemin kan er in de bebouwde omgeving aan meer 
natuurontwikkeling worden gedaan. De nog aanwezige open ruimten kunnen als uitgangspunt genomen 
worden voor de realisatie van groenelementen in de bebouwde omgeving en de creatie van een 
groennetwerk met aandacht voor langzaam verkeer-assen. Dit verhoogt de kwaliteit van de woon- en 
werkomgeving. 
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6.3 Landschappelijke structuur 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het landschap omschreven als “de resultante van de 
dynamische wisselwerking tussen fysische omstandigheden (het abiotisch en biotisch milieu) en menselijke 
activiteiten”. Het is de specifieke ordening van deze elementen en componenten die aanleiding geeft tot 
specifiek ecologisch functioneren, een specifiek visuele beleving en een specifiek menselijk ruimtegebruik. 
 
Kaart 8:             Synthesekaart open ruimte 

6.3.1 Landschappelijk kader op 1e schaalniveau 
Kaart 9:     Traditionele landschappen, ankerplaatsen, relictzones, punt- en lijnrelicten 
 
Voor de indeling op 1e schaalniveau wordt gebruik gemaakt van de indeling in traditionele landschappen, 
zoals aangegeven in de Landschapsatlas24. De gemeente Tervuren ligt in de Brabantse Leemstreek 
(meerbepaald de streek van de Brabantse Ardennen) met zijn kenmerkende golvende topografie, verspreide 
valleien en een verstedelijkt weefsel. 
 
In Tervuren treffen we, in de westelijke helft van de gemeente, de landschapskenmerken aan van het 
Zoniënwoud met zijn hoogstammige bomen. De oostelijke helft van de gemeente sluit aan bij het land van 
Bertem-Kortenberg. Het centrum van Tervuren sluit aan bij het Brussels stedelijk gebied. Meer zuidelijk gaat 
het landschap over in het serreland van Hoeilaart-Overijse  
 
Concreet wordt de open ruimte ervaren als een sterk versnipperde en onregelmatige structuur van 
verschillende omvang, met slechts een beperkt aantal gerichte vergezichten die topografisch bepaald en 
begrensd zijn door reliëf, bebouwing en vegetatie. In de bossen vindt men besloten gefilterde ruimten. 
 
De ruimtestructuur van Tervuren wordt gekenmerkt door een complexe verweving van open ruimten en 
bebouwing. Deze bebouwing (inclusief agro-industrie) is meestal ruimtebegrenzend. De bossen zijn 
geïsoleerd en niet ruimtebepalend of -begrenzend. In de Brabantse Ardennen komen de kleine 
landschapselementen meestal onopvallend en geïsoleerd voor. In het land van Bertem-Kortenberg versterkt 
het lineair groen de topografische (vallei)structuur. 
 

6.3.2 Landschappelijk kader op 2e schaalniveau 
De streekgebonden landschapskarakteristieken zoals beschreven op het 1e schaalniveau kunnen lokaal meer 
verfijnd worden. Lokaal zijn gebieden met specifieke landschappelijke karakteristieken en een eigen identiteit 
te onderscheiden. De beschrijving van deze eenheden wordt gebaseerd op de aanduiding van relictzones en 
ankerplaatsen zoals die is gemaakt in de Landschapsatlas. 
 
6.3.2.1 Relictzones 

Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones 
waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele 
landschappelijke waardering. De aanduiding gebeurt maximalistisch, doch zonder scherpe grenzen te 
definiëren. 
 
R20026 : relictzone Zoniënwoud – Bos van Marnix 
Het Zoniënwoud is een restant van het historische Kolenbos dat zich in de vierde eeuw nog uitstrekte tussen 
Thuin en Brussel. Samen met haar uitgestrektheid biedt die 'permanentie' aan dit bos een biologisch hoge 
potentiële waarde. Geo-morfologisch is het eveneens van grote waarde omdat hier de bossen op het 
lössplateau nooit gerooid werden, waardoor de oorspronkelijke geo-morfologie bewaard bleef. Het grillige 
reliëf werd door de ijstijden gevormd. 
Het bos was tot op het einde van het Ancien Regime in handen van de adel en abdijen. Vanaf de 12e eeuw 
ontstonden in en rondom het toenmalige Zoniënwoud verscheidene kloosters die later belangrijke centra 
werden. Tijdens het Franse bewind werden ze opgeheven. 
 
Het woud deed dienst als jachtgebied en begrazingsterrein, maar werd ook gebruikt als bron van inkomsten 
dankzij de verkoop van hout. Reguliere kappingen en sluikrooiingen resulteerden gedurende heel de 
geschiedenis van het woud in een stelselmatige afname van het oppervlak. De beplanting kwam pas terug 
echt op gang onder het Oostenrijks bewind dat duizenden beuken liet aanplanten en zo de basis van het 

                                                      
24 Landschapsatlas, 2001, opgemaakt door het MVG, LIN, AROHM, Monumenten en Landschappen en VLM 
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huidige uitzicht van het Zoniënwoud bepaalde. Na de Belgische onafhankelijkheid werden verschillende delen 
van het woud aan particulieren verkocht. Een aantal van die delen werd toen gerooid, andere delen bleven 
bos of werden park. In 1843 werd het woud staatseigendom. De grote verkeersassen die nu het woud 
dwarsen zijn na Ferraris aangelegd, eerst als steenweg, na WO II als autoweg of 4-vaksbaan. 
Esthetisch vormt het een groot uitgestrekt bos met hoge eeuwenoude beuken en eiken met weinig 
ondergroei. Dit laat een vaak prachtige bodembegroeiing toe, zoals de boshyacint, de bosanemoon, het 
speenkruid en het dalkruid. Het woud wordt doorsneden door prachtige lanen. 
Het Zoniënwoud vormt een groot "permanent" bos met een rijk cultureel verleden en een grote educatieve 
waarde in de onmiddellijke omgeving van de hoofdstad. Helaas wordt het natuurlijke milieu verstoord door de 
aanwezigheid van de Ring, de autostrade Brussel-Namen, de Terhulpsesteenweg en de spoorweg Brussel-
Namen. Ook de monocultuur van beuken en de overdruk door recreanten vormen een bedreiging voor het 
bos. 
 
R20027: Park van Tervuren – Tervurenlaan 
Reeds in de 12 eeuw werd deze site bebouwd: Tervuren genoot grote belangstelling van de hertogen van 
Brabant. Zij vestigden hier een luxueuze residentie (in 1782 gesloopt in opdracht van Keizer Jozef II). 
Vandaag zijn nog sporen van de middeleeuwse burcht te bespeuren. Enkele restanten bij de Rijkunstdreef 
getuigen nog van het hertogelijk verleden (o.a. het "Hoefijzer" en de Sint-Hubertuskapel). Het park ‘De 
Warande’ hoorde bij het hertogelijk paleis. De ‘Zevensterre’ in het park is een overblijfsel van de historische 
tuinaanleg die getuigt van de classicistisch-geometrische vormgeving van de 17de eeuw. Het Koninklijk 
Museum voor Midden Afrika en het Koloniënpaleis evenals de Tervurenlaan (1897) werden op het eind van 
de 19e eeuw aangelegd in opdracht van koning Leopold II. In de Warande werd een Franse tuin aangelegd 
door E. Lainé. De grote vorstelijke interesse voor Tervuren heeft dus talrijke sporen nagelaten. De Warande 
met zijn inrichting en museum (225 ha landschapspark met bossen, vijvers en Franse tuin) is hiervan de 
belangrijkste getuige. Ook het centrum van Tervuren geniet dankzij haar rijk historisch verleden de 
aanwezigheid van een aantal prachtige historische gebouwen: Sint-Jan-Evangelistkerk, pastorij, 18de eeuwse 
huizen in de Kasteelstraat, kasteel Stolberg-De Robiano,... 
 
R20091: Plateau van Duisburg 
Het plateau van Duisburg is een agrarisch open landschap dat sinds de middeleeuwen weinig gewijzigd is. 
De bossen staan ofwel op de plaatsen waar het tertiair dagzoomt of slechts door een dunne laag leem bedekt 
wordt ofwel op de steile hellingen van de colluviale valleitjes, dalen en holle wegen. 
Het interfluvium tussen de Voer en de Dijle was tot voor 50 jaar een kouterlandschap met op de steilste en 
sterkst ingesneden valleitjes perceelsrandbegroeiingen en/of percelen bos. De perceelsvormen en het 
wegennet zijn bijna volledig behouden gebleven. Er staan slechts enkele huizen in deze kouter. Het westelijk 
deel van het plateau is meer verstoord: meer bewoning aan de rand en een aantal paden en wegen zijn 
gewijzigd. Toch is dit een typische kouter op een hoger gelegen gebied, met op de sterke versnijdingen van 
het reliëf hellingsbossen. Deze zijn meestal niet bijzonder groot (enkele ha). Ook zijn verschillende taluds 
begroeid. Dit heeft tot gevolg dat het een half open landschap is.  
Bovenop het interfluvium lopen een aantal zeer oude trekwegen. 
Termuntkouter - De Root: Dit kouterlandschap is goed bewaard gebleven. Enkel op de steilste hellingen is er 
begroeiing gekomen tijdens de laatste honderd 100 jaar. Op sommige plaatsen is het tracé van een 
buurtspoorweg nog in het landschap te herkennen. Het plateau heeft een kouterlandschap waartussen 
bossen liggen, er zijn heel wat oude en holle wegen die door deze zone lopen. Van op de hoger plaatsen 
heeft men vergezichten op de streek. 
 
R20092: Plateau van Moorselbos - Hagenbos -Eikenbos – Bertembos 
Van deze relictzone ligt enkel het Moorselbos op het grondgebied van Tervuren. Het volledige gebied ligt op 
het Diestiaan-plateau dat de waterscheiding vormt tussen de Voer in het zuiden, de beekvalleien van de 
Weesbeek en de Molenbeek in het noorden en de Woluwe in het westen. Op de helft van het plateau is het 
leempakket minder dan 80 cm dik. Het plateau wordt doorsneden door dendritisch vertakte droge valleien met 
colluviale leem. Daar waar het leempakket voldoende dik is komen er loofbossen voor, de plaatsen zonder of 
met slechts een dun leempakket zijn veelal bebost met naaldbomen. 
 
De laatste 200 jaar is het bosareaal stelselmatig gekrompen. Aanvankelijk gebeurde dit door omzetting naar 
weide en akkerland, nadien door verkavelingen en verkeersinfrastructuurwerken. 
De akkerpercelen omheen het Moorselbos zijn gewijzigd van vorm en het pad tussen de akkers is verdwenen 
na 1900. 
 
6.3.2.2 Ankerplaatsen 

Ankerplaatsen zijn de meest waardevolle landschappelijke plaatsen die bestaan uit complexen van 
gevarieerde erfgoedelementen die een geheel of ensemble vormen. Ze zijn uitzonderlijk inzake gaafheid of 
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representativiteit of nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de 
landschappelijke omgeving. 
 
A20037: Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum van Tervuren 
Dit deel van het Zoniënwoud is gelegen tussen Oudergem, Tervuren en Overijse. Het Zoniënwoud is een 
restant van het historische "Kolenwoud" dat zich in de vierde eeuw nog uitstrekte van Thuin tot Brussel. 
Samen met zijn uitgestrektheid geeft dit voortbestaan aan het bos een op biologisch vlak een hoge potentiële 
waarde. Geo-morfologisch is het eveneens van grote waarde omdat hier de bossen op het löss-plateau nooit 
gerooid werden, waardoor de oorspronkelijke geo-morfologie bewaard bleef. Het grillige reliëf kwam tot stand 
tijdens de ijstijden. Het is een groot uitgestrekt bos met hoge eeuwenoude beuken en eiken die een 
"natuurlijke gotische kathedraal" vormen doordat er bepaalde delen van het woud een gelijke leeftijd hebben 
en de beuken weinig ondergroei toelaten. Door het permanente karakter van het bos heeft het een zeer rijke 
en waardevolle fauna en flora gekregen. 
Het woud was tot op het einde van het Ancien Régime het bezit van abdijen en adellijke families. Het werd 
gebruikt als jachtgebied en als bron van inkomsten door de verkoop van hout en als graasweiden. Reguliere 
en sluikrooiingen resulteerden gedurende heel de geschiedenis van het woud in een stelselmatige afname 
van de oppervlakte, afgewisseld met perioden van herstel. In 1706 werden voor het eerst beplantingen 
uitgevoerd. Onder het Oostenrijkse bewind werden duizenden beuken aangeplant die nog steeds het uitzicht 
van Zoniënwoud bepalen. Na de Belgische onafhankelijkheid werden door de Generale Maatschappij, die 
tijdens de Nederlandse periode eigenaar geworden was, verschillende delen van het woud aan particulieren 
verkocht. Een aantal van die delen werden toen gerooid, andere bleven bos of werden park. In 1843 werd het 
woud staatseigendom. De inkrimping van het oppervlak kwam pas tot stilstand in de 2de helft van de 19de 
eeuw. Vandaag is het gelegen op het grondgebied van het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest. 
Het hier beschouwde deel van het Zoniënwoud wordt tussen 'De vier armen' en het 'Leonardkruispunt' door 
een drukke autoweg doorsneden.  
Het Kapucijnenbos is een momenteel beboste archeologische site, waar het rond 1800 gesloopte klooster 
stond. Een aantal dreven en het wegenpatroon getuigen nog van de vroegere aanwezigheid van dit klooster. 
Met het geografisch ingerichte arboretum in het Kapucijnenbos werd in 1902 begonnen.  Het Kapucijnenbos 
is heel wat minder natuurlijk dan het eigenlijke Zoniënwoud maar door de prachtige boomsoorten en 
typerende bosvegetaties is het een zeer gevarieerd en prachtig bos. Een aantal noord-zuid georiënteerde 
droge valleien kenmerken het noordelijk deel van het Kapucijnenbos. Ten zuiden van het Kapucijnenbos ligt 
het Bos van Marnix. 
 
A20038: Dorpskom Tervuren en Warandepark 
Het omschreven gebied strekt zich uit vanaf de Tervurenlaan tot de Voervallei ter hoogte van de dorpskern 
van Vossem. De eerste vermelding van een nederzetting dateert uit de 8ste eeuw. Reeds in de 12de eeuw 
was deze site al bewoond door de hertogen van Brabant. Het middeleeuwse kasteel werd meermaals 
verbouwd en overblijfselen hiervan zijn gelegen aan de vijver nabij de Sint-Hubertuskapel. Op de plaats 
'Hoogvorst', nabij de Sint-Hubertuskapel, liet Karel van Lotharingen een nieuw kasteel optrekken, waarvan 
heden nog de indrukwekkende stallingen overblijven. De Sint-Hubertuskapel, ingewijd in 1617, is een 
voorbeeld van de overgang van classicistische renaissance naar barok. Koning Willem I maakte het park over 
aan de Prins van Oranje, die er vanaf 1817 een 'paviljoen' in strenge classicistische stijl liet optrekken. Na een 
brand in 1879 verscheen op dezelfde plaats - tegenover de huidige Tervurenlaan - een nieuw paleis in 
Lodewijk XVIde-stijl. De landschapsarchitect E.Lainé legde het fraaie park aan in Franse stijl met 
merkwaardige axiale perspectieven. Het park werd publiek toegankelijk. In 1902 gaf koning Leopold II de 
opdracht voor de plannen voor het huidige Museum voor Midden-Afrika.  
 
Het Park van Tervuren (ook ‘de Warande’) is 225 ha groot. Het park wordt omgeven door een ringmuur en 8 
vijvers volgen mekaar op rond een hoger gelegen deel van waaruit 8 dreven vertrekken. Deze zogenaamde 
'zevensterre' in de Warande weerspiegelt de geometrische vormgeving, kenmerkend voor de in de 17de eeuw 
heersende classicistische stijl.  
 
In 1897 werd de Tervurenlaan in opdracht van koning Leopold II aangelegd. Hierdoor kwam de verbinding 
met het Brusselse Jubelpark tot stand. Deze laan werd beplant met meerdere rijen kastanjebomen. Tervuren 
werd, vooral door de aandacht voor de koloniale tentoonstelling van 1897, een knooppunt van spoor- en 
tramlijnen: 

• De spoorwegverbinding tussen Brussel-Leopoldswijk en Tervuren kwam tot stand in 1881-1882. Het 
reizigersvervoer werd stopgezet in 1958; het goederenverkeer in 1970; 

• In 1897 kwam de tramlijn van Brussel naar Tervuren tot stand. 
• Tenslotte was in 1897 ook de Buurtspoorweglijn Leuven-Tervuren klaar. Deze lijn sloot aan bij het 

spoorwegstation. De lijn Vossem Tervuren werd een aftakking van de lijn Leuven-Brussel. Deze 
tramverbinding werd opgeheven in 1954. De lijn Leuven-Vossem-Brussel bleef nog in gebruik tot 
1961. 
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A20059: Plateau van Duisburg 
Het plateau van Duisburg is gelegen tussen de vallei van de Voer in het noorden en de vallei IJse-Dijle in het 
zuiden. Het ligt ten zuiden van Bertem en wordt begrensd door de woonkernen van Leefdaal, Vossem, 
Duisburg, Huldenberg, Loonbeek, Neerijse en Korbeek-Dijle. Het is in hoofdzaak een open agrarisch gebied 
met geïsoleerde bospercelen, hier en daar solitaire bomen en bermbegroeiing langs holle wegen en taluds. 
Korter bij de valleien liggen talrijke bronnen. Het plateau van Duisburg behoort tot het Brabants Massief, waar 
voornamelijk het Brusseliaan verantwoordelijk is voor het uitgesproken reliëf en het plateaukarakter. In de 
laatste ijstijd werd het plateau bedekt met een lössmantel. Vanaf de 14de eeuw en vooral vanaf de 17de 
eeuw werd de kleihorizont voor de baksteenproductie aangewend. Baksteen werd in steeds grotere mate 
gebruikt in de stedelijke en landelijke architectuur.  
In de ontginningsgeschiedenis van het plateau van Duisburg kunnen twee zones onderscheiden worden. Het 
noordoostelijk deel was reeds voor de 11de-12de eeuw bijna volledig ontgonnen en in cultuur gebracht. Het 
zuidwestelijk deel (dat aanleunt bij het Zoniënwoud) bleef langer bebost en het primitief landbouwareaal was 
er veel beperkter. Tot in de 19de eeuw werden er nog belangrijke oppervlakten ontbost. 
 
Het plateau bestaat voor 87% uit landbouwgronden, bijna uitsluitend akkers, terwijl de resterende oppervlakte 
wordt ingenomen door bosjes, holle wegen, bermen en graften. Inzake flora liggen de zones met de grootste 
soortendiversiteit rond de bossen en de steilranden. Bodemerosie en bodemverlies dreigen uit te groeien tot 
een ernstig probleem, nauw verbonden met de waterbeheersingsproblematiek. 
 
6.3.2.3 Puntrelicten 

Puntrelicten stemmen overeen met monumenten, kunstwerken, bouwelementen, archeologica, enz. 
Hieronder volgt een lijst van puntrelicten die zijn opgetekend in de Landschapsatlas: 
P20129  St-Rochuskapel   P20130  Hof van Reinegom 
P20131  Schonenboom   P20133  St-Katharinakerk 
P20134  Hof ten Bos   P20158  Hof Oudenvoorde 
P20159  In ’t Canon   P20160  Vossem kerk 
P20612  Robianokasteel   P20613  Pastorij 
P20614  Vier Huizen   P20615  St-Janskerk 
P20616  Huis Langendonk  P20617  Hoeve Melijn 
P20618  De Posthoorn   P20619  St-Hubertuskapel 
P20620  Koloniënpaleis   P20621  Museum voor Midden-Afrika 
P20622  Spaans Huis   P21110  Vossemmolen 
 
6.3.2.4 Lijnrelicten 

Lijnrelicten worden gevormd door beken, kanalen, wegtracés, oude spoorzaten, steile reliëfovergangen, 
markante holle wegen, enzovoort. 
L20012  Voer 
L20017  Buurtspoorweg 
L20061  Oude buurtspoorweg 
 

6.3.3 Synthese van de landschappelijk-visuele kenmerken 
De landschapsstructuur van Tervuren wordt vooral bepaald door verspreide kernen die het grondgebied sterk 
opdelen en een grote impact hebben, zowel landschappelijk-visueel als naar de ontwikkelingen die rond deze 
kernen plaatsgrijpen.  
 
In de Voervallei is de concentratie aan bebouwing en infrastructuur het grootst. Toch zijn nog een aantal open 
restruimten en natuurwaarden behouden. Hierdoor is het toch wenselijk om deze gebieden op te nemen in de 
bespreking van de open ruimte van de gemeente Tervuren.  
 
Open ruimtelandschappen met vergezichten vinden we in Tervuren voornamelijk aan de Coigesteenweg te 
Moorsel, de Moorselstraat ter hoogte van het Hogenbos en de Waalse Baan en de Vossemberg tussen 
Vossem en Duisburg. Deze open ruimtelandschappen zijn wel aangetast door woonverkavelingen en 
verspreid bebouwing. 
 
De kernen in deze open ruimten kennen een verschillende verschijningsvorm: de verstedelijkte kern van 
Tervuren-Centrum is door de jaren uitgegroeid en de residentiële wijken sluiten op bepaalde punten aan bij 
het ruimtelijke geheel van de stedelijke structuur van Sint-Pieters-Woluwe en Wezembeek-Oppem. De 
bebouwingsstijl van Tervuren-centrum sluit morfologisch nauwer aan bij de koloniale stijl van het museum, de 
golf en de Tervurenlaan. De rurale kern van Duisburg vormt een bebouwde entiteit in de open ruimte. Moorsel 
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is een straatdorp met grote woonuitbreidingen terwijl Vossem zijn landelijke en verspreide verschijningsvorm 
heeft behouden, ondanks de aanleg van Keiberg en Plintveld. 
 
De belangrijke landschappelijke bosstructuur is in Tervuren de oostelijke uitloper van het Zoniënwoud. Dit 
groot aaneengesloten boscomplex beslaat bijna 40% van het grondgebied van Tervuren. 
Het Moorselbos in Moorsel is het enige andere grote boscomplex in de gemeente en is bijna voor de helft 
ingenomen door woonpark.  
 
Door de uitdrukkelijke aanwezigheid van het reliëf ontstonden een groot aantal holle wegen die als lijnvormige 
elementen hun stempel drukken op de visuele beleving van het landschap. Met name de vegetatie op de 
zijdelingse taluds kan het landschap bepalen. 
Door de teloorgang van de verbindende functie of door het intensieve gebruik is de waarde van een aantal 
sterk verminderd. Zij bezitten nog steeds potenties en een belangrijke landschappelijke waarde. 
 

6.3.4 Knelpunten en kwaliteiten 
 
6.3.4.1 Knelpunten 

Visuele impact 
Met name de erg verspreide bebouwing en het grote aantal verkavelingen bepalen de visuele beleving bij het 
lezen van het landschap. Ook vereist de steeds intensievere landbouw grote kavels. Hierdoor treedt 
schaalvergroting op waardoor de kleinere kavelstructuur met de kleine landschapselementen verdwijnt. Deze 
toenemende perceelsgrootte heeft dan ook zijn impact op de begroeiingsvormen en zodoende op de visuele 
beleving. 
 
Teloorgang van open en gemengde landschappen 
De open ruimtelandschappen verliezen hun geëigend karakter en functie door: 

• het verlies aan open ruimte door bebouwing; 
• het verdwijnen en het afsluiten van voetwegen; 
• het verdwijnen of niet onderhouden van holle wegen; 
• het verdwijnen van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals hagen, houtkanten, bomenrijen, 

solitaire bomen,...; 
• een onaangepaste beplanting in dit open landschap (coniferen, sierheesters); 
• de impact van de autosnelweg (lawaai, zwerfvuil, ruimtelijke versnippering, barrièrevorming,...); 
• de verwaarlozing van het park ‘de Warande’ door de problemen met de eigendomsoverdracht tussen 

het gewest en de Vlaamse Gemeenschap; 
• teloorgaan van de structuur van de Voervallei. 
 

Onzekerheid door juridische bestemming 
Het Hogenbos werd ingekleurd als agrarisch gebied aansluitend op het bedrijventerrein Everberg, dat 
gedeeltelijk gelegen is op het grondgebied van de gemeente Kortenberg. Hierdoor kan er geen juridische 
zekerheid worden geboden omtrent het behoud van een groot deel van het waardevolle Hogenbos. 
 
 
6.3.4.2 Kwaliteiten 

Kwaliteit van de aanwezige boscomplexen 
Het bestaande bosbestand binnen de gemeente Tervuren is groot genoeg om als een zelfstandig geheel te 
functioneren. Het vormt een aaneengesloten geheel zodat contacten tussen verschillende populaties mogelijk 
zijn. 
Het duurzaam beheer van de bestaande bossen garandeert een kwalitatief toekomstbeeld. Verdere 
bosuitbreiding is echter nog wenselijk om de toekomstige recreatiedruk op te vangen.  
 
Landschappelijke waarden in de Voervallei 
De Voervallei bevat over de ganse lengte een aantal waardevolle landschapskenmerken. Met name de 
vochtige weilanden en de broekbossen langsheen de oevers bepalen het uitzicht van de omgeving. 
De waterloop kan hier gezien worden als een groene vinger die het verstedelijkte weefsel binnendringt. Voor 
dit gedeelte plant de gemeente een natuurinrichtingsproject (vanaf de bronnen van de Voer tot aan de 
overloop in de vijvers van de Warande), teneinde de ecologische kwaliteit te verhogen en de relatie met de 
omliggende bebouwing te optimaliseren. 
Dit project kan zowel voor de stedelijke omgeving als voor de waterloop een meerwaarde opleveren. 
Het Twaalf Apostelenbos is sinds 13/06/2003 erkend als natuurreservaat. 
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Verbindingsmogelijkheden voor landschap en natuur 
Het valleitje van de Lange Gracht is een aaneenschakeling van diverse natuurwaarden. Dit kan een aanzet 
zijn tot ontwikkeling van een verbinding voor zowel natuur als landschap. 
De trambedding op het plateau van Duisburg vormt een groene verbinding tussen de natuurgebieden 
Weebergbos en Tersaert. Deze as kan verder worden versterkt. 
 

6.4 Agrarische structuur 
In de bestaande ruimtelijke agrarische structuur wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke structuur van 
agrarische activiteiten. Onder het begrip agrarische activiteit worden activiteiten verstaan in de sector van 
veeteelt, akkerbouw, groenteteelt, bosbouw en tuinbouw. 
 
Kaart 8:       Synthesekaart open ruimte 

6.4.1 Beschrijving van de landbouwgebieden 
6.4.1.1 Ruimtelijke situering van de open agrarische gebieden (cfr kaart 8) 

− LG rond Duisburg: dit landbouwgebied is gelegen rond de landelijke kern van Duisburg en omvat de 
aanzet van het Brabantse Plateau. De landbouwgronden worden hierdoor gekenmerkt door een licht- tot 
sterk heuvelend karakter met grote kavels. De landbouwgronden liggen sterk aaneengesloten en vormen 
het grootste landbouwlandschap van Tervuren dat zich ook buiten de gemeentegrenzen nog uitstrekt 
naar Huldenberg en Overijse. Bebouwing komt haast uitsluitend voor rond de kern en langsheen de 
uitlopers ervan. De bebouwing heeft geen negatieve gevolgen voor de uitvoering van de 
landbouwactiviteiten. Een groot deel van het landbouwgebied is volgens het gewestplan aangeduid als 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er komen nagenoeg geen andere functies buiten de 
agrarische functie voor. 

− LG richting Sterrebeek: dit landbouwgebied is gelegen ten westen van Moorsel en behoort tot een 
landbouwgebied op het grondgebied van de gemeenten Zaventem en Wezembeek-Oppem. Het deel op 
het grondgebied van Tervuren kent een vlakkere topografie met een grote kavelstructuur. Het gebied is 
eerder beperkt in omvang en wordt gekenmerkt door de bebouwingsranden van de omliggende kernen. 
Op het gewestplan is nagenoeg het hele gebied ingekleurd als agrarisch gebied. 

− LG richting Kortenberg: het gebied is gelegen ten oosten van Moorsel en zoekt aansluiting bij het grote 
landbouwlandschap van Kortenberg en Bertem. Op het gewestplan is nagenoeg het hele gebied 
ingekleurd als (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied. 

 

6.4.2 Kenmerken van de landbouw 
De doorlichting van de landbouw binnen de gemeente Tervuren is gebaseerd op de NIS - gegevens van het 
jaar 1990 en 2000. Deze cijfers verstrekken alleen informatie over de landbouwers uit Tervuren, ongeacht of 
hun gebruiksgronden in Tervuren liggen. 
 
6.4.2.1 Bedrijven 

Tabel 11 geeft een aantal kengetallen van de landbouw in gemeente Tervuren en het arrondissement 
Leuven. 
 

Tabel 11:     Kengetallen van de landbouw in Tervuren 

Tervuren25 absoluut relatief 
 1990 2000 1990 2000 
totaal aantal bedrijven 168 80 100 47,6 
bestendige bedrijfsleiders 109 41 100 37,6 
niet bestendige bedrijfsleiders 59 39 100 66,1 
totaal opp. cultuurgrond [ha] 857,20 923,19 100 107,7 
aantal ha per bedrijf 5,10 11,54 100 226,2 

                                                      
25 Bron: land- en tuinbouwtelling NIS 1990 en 2000, gemeente Tervuren 
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arr. Leuven 26 absoluut relatief 
 1990 2000 1990 2000 
totaal aantal bedrijven 4525 2903 100 64,2 
bestendige bedrijfsleiders 2816 1656 100 58,8 
niet bestendige bedrijfsleiders 1709 1247 100 73,0 
totaal opp. cultuurgrond [ha] 47692,44 49255,20 100 103,3 
gemiddelde bedrijfsgrootte [ha] 10,54 16,97 100 161,0 
 
Het aantal bedrijven bedroeg in 1990 168 en in 2000 nog slechts 80. Dit betekent een ruime halvering van de 
landbouwbedrijven. Deze achteruitgang werd veroorzaakt door een sterke daling van de bestendige 
bedrijfsleiders (in hoofdberoep) met ongeveer 62 %, maar eveneens door een daling van de niet bestendige 
bedrijfsleiders met 44 %. De afname van het aantal landbouwbedrijven is voor Tervuren veel sterker (-52%) 
dan de gemiddelde afname voor het arrondissement Leuven (-36%). 
 
De totale oppervlakte cultuurgrond die door de landbouwers van Tervuren wordt beheerd, is op een 
decennium met 66 ha toegenomen of gestegen met ongeveer 8% t.o.v. het oorspronkelijke areaal. Onder 
deze cultuurgrond zijn naast de percelen die op het grondgebied van Tervuren liggen, ook de terreinen 
begrepen die door de landbouwers van Tervuren bewerkt worden in andere gemeenten. Deze toename is 
sterker dan de algemene trend voor het arrondissement Leuven, waar de oppervlakte cultuurgrond met 
ongeveer 3% is gestegen. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte in Tervuren steeg over het decennium met 6,4ha wat een ruime verdubbeling 
betekent ten opzichte van 1990. Deze absolute toename is even groot als de algemene trend binnen het 
arrondissement, maar relatief is de stijging veel sterker dan voor het arrondissement, met een gemiddelde 
stijging van 61%. 
 
Aard van de teelten 
Het akkerland neemt ruim 80% in van de landbouwgrond en de oppervlakte graslanden 12% van de 
cultuurgrond. 
 
6.4.2.2 Landbouw27 

Actieve bedrijven 
 
Tabel 12 geeft een doorlichting van het aantal bedrijven dat actief is per teelt of productie. 

Tabel 12:     Bedrijven actief in de landbouwsector per teelt of productie 

Tervuren aantal bedrijven oppervlakte in ha 
teelt of productie: 1990 2000 in % tov 1990 1990 2000 in % tov 1990 
weiden en grasland 38 25 65,8 86,64 113,43 130,9 
Granen  76 66 86,8 515,48 596,52 115,7 
(Groen)voedergewassen 18 6 33,3 4,82 1,93 40,0 
Nijverheidsgewassen 18 12 66,7 73,77 96,96 131,4 
Aardappelen 41 14 34,1 23,77 45,59 191,8 
Groenteteelt in open lucht 42 7 16,7 95,26 9,73 10,2 
Totaal  168 80 47,6 799,74 864,16 108,1 
 
Hoofdkenmerken naar bodembezetting 
Wat betreft de bodembezetting, wordt in 2000 het grootste deel (81%) ingenomen door akkerteelten. Deze 
bestaan hoofdzakelijk uit granen (597 ha), nijverheidsgewassen - vooral suikerbieten - (97 ha) en 
aardappelen (46 ha). Daarnaast wordt er nog 10 ha ingenomen door groenteteelt (witloof). 
Ten opzichte van 1990, valt vooral de afname (-85 ha) van de oppervlakte groenteteelt op, wat een terugval 
betekent van 90% ten opzichte van 1990.  
Toename van de beteelde oppervlakte is daarentegen te noteren voor de aardappelteelt, die bijna verdubbeld 
is (een stijging van 92%). Weiden en grasland zijn met 27 ha of 31% toegenomen, evenals de 
nijverheidsgewassen (+ 23 ha). Het aandeel van granen is in tien jaar met 81 ha vermeerderd (+16%). 
 
Wordt de evolutie van het aantal bedrijven bekeken, dan kan gesteld worden dat deze in tien jaar tijd meer 
dan gehalveerd zijn: van 168 naar 80. De afname van actieve bedrijven geldt voor alle teelten. Voornamelijk 
                                                      
26 Bron: Land- en tuinbouwtellingen NIS 1990 en 2000, Arrondissement Leuven  
27 Bron: land- en tuinbouwtelling NIS 1990 en 2000, gemeente Tervuren 
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het aantal bedrijven met groenteteelt (-83%), (groen)voedergewassen (-67%) en aardappelen (-66%) is zeer 
sterk afgenomen. 
 
Wanneer de afname van bedrijven gesteld wordt tegenover de evolutie in oppervlakte, dan tekent er zich toch 
een andere trend af naargelang de aard van de teelten: 

- voor de groenteteelt en de (groen)voedergewassen hangt de sterke afname aan oppervlakte samen 
met een afname van het aantal bedrijven, die ongeveer dezelfde tred houdt. Beide teelten kennen 
bijgevolg een duidelijke achteruitgang; 

- de toename (+ 31%) van de oppervlakte graslanden en nijverheidsgewassen gaat echter gepaard 
met een afname (-33%) van het aantal bedrijven; 

- een gelijkaardige, maar minder sterke trend tekent zich af voor de graanteelt: bedrijfsafname van 
13% tegenover oppervlaktetoename van 16%; 

- voor de aardappelteelt tenslotte, zorgt nog een derde van de bedrijven voor een bijna verdubbelde 
bebouwde oppervlakte; 

- voor laatstgenoemde teelten heeft zich het laatste decennium dus een schaalvergroting voorgedaan, 
die voor de aardappelbedrijven zelfs zeer uitgesproken is. 

 
De veestapel 
De veestapel in het algemeen is niet zo belangrijk in de gemeente Tervuren. Dit bleek reeds uit de 
oppervlakten wei- en grasland, die in 2000 slechts 12% bedroeg van de cultuurgrond. 
 
6.4.2.3 Tuinbouw 

Tabel 13:     Bedrijven actief in de tuinbouwsector 

Tervuren 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

 abs. oppervlakte 
[are] rel. oppervlakte [%] abs. aantal 

bedrijven rel. aantal bedrijven

in open lucht  9910,70 1231,00 100 12,4 44 9 100 20,5 
Extensieve 
groenteteelt* 

9526,00 973,00 100 10,2 42 7 100 16,7 

Intensieve groenteteelt* 82,70 0,00 100 0,0     

fruitteelt   12,00 4,00 100 33,3 1 0 100 0,0 
Sierteelt 0,00 6,00    1   

boomkwekerijen 290,00 248,00 100 85,5 1 1 100 100,0 
serreteelt  1222,80 392,52 100 32,1 117 44 100 37,6 
Groenteteelt 241,40 62,80 100 26,0 25 7 100 28,0 
Fruitteelt 879,40 272,72 100 31,0 89 35 100 39,3 
Sierteelt 102,00 57,00 100 55,9 3 2 100 66,7 
* extensieve groenteteelt = in vruchtwisseling met akkerbouwgewassen 
* intensieve groenteteelt = in vruchtwisseling met andere groenten 
 
Tervuren, en meer bepaald deelgemeente Duisburg, wordt gekenmerkt als (glas)tuinbouwgemeente. Het 
belang van de tuinbouwsector blijkt vooral uit de cijfers van 1990, toen 111 ha ingepalmd door 
tuinbouwteelten, waarvan 99 ha in openlucht en 12 ha in serres. Voor de openluchtteelten werd het gros van 
de oppervlakte ingenomen door extensieve groenteteelt op 42 bedrijven: 66 ha voor groen geoogste erwten 
en 28 ha voor witloof (wortelen) die op het bedrijf geforceerd werden. 
De teelt in serres betrof in 1990 voornamelijk (voor 72%) druiventeelt met een totale oppervlakte van 879 are 
en 89 bedrijven. Daarnaast was er nog 241 are ingenomen door groenten (25 bedrijven) en 102 are door 
snijbloemen (3 bedrijven). Het belang van de (glas)tuinbouw blijkt ook uit het aantal bedrijven: 117 bedrijven 
deden aan serreteelt. Dit was 70% van het totale aantal bedrijven. 
De situatie in 2000 toont een totaal ander beeld: de tuinbouwteelten namen nog slechts 16 ha in beslag! 
Dit betekent een terugval tot nauwelijks 15% van het oorspronkelijke areaal in 1990. 
Deze spectaculaire achteruitgang is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de drastische oppervlakteafname (-
90%) van de extensieve groenteteelt (in vruchtwisseling akkerbouwgewassen); in 2000 is er nog slechts 973 
are in gebruik voor witloof (wortelen) die niet op het bedrijf geforceerd worden en de andere teelten zijn 
volledig stopgezet. Ook de intensieve witloofteelt werd compleet beëindigd. Dit betekent ook dat het aantal 
bedrijven in de groenteteelt teruggevallen is van 42 op 7. Wat betreft het aantal tuinbouwbedrijven met teelten 
in open lucht, stelt men een terugval vast tot 20% van het aantal in 1990 (nl. van 44 naar 9). 
 
De serreteelt kende eveneens een aanzienlijke terugval: in 2000 nam deze nog slechts 32% in van de 
oorspronkelijke oppervlakte in tov 1990. De resterende 392 ha wordt voor 69 % (of 273 are) ingenomen door 
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druiventeelt en voor 16 % (63 ha) door groenteteelt. De relatieve oppervlakteafname voor de sierteelten (-
44%) is minder groot dan voor de fruitteelt (-69%) en de groenteteelt (-74%). 
Het aantal bedrijven met serreteelten is in een decennium dan ook afgenomen van 117 tot slechts 44 in 2000. 
Voor de druiventeelt betrof het een stopzetten van 61% van de bedrijven (van 89 naar 35) en voor de 
groenteteelt 72% (van 25 naar 7). In totaal doet nog slechts 55% van de bedrijven aan glastuinbouw. 
 
6.4.2.4 Zekerheid over de bedrijfsopvolging 

In 2000 is voor 53 bedrijven bekend dat er geen opvolger zal zijn. Dit betekent 66% van het totale aantal 
landbouwbedrijven. Indien hierbij de bedrijven geteld worden die “het nog niet weten” komt men zelfs aan 
72% die waarschijnlijk geen opvolging kennen. Slechts 5 landbouwbedrijven (of 6%) hebben een 
vermoedelijke opvolger. Over de rest van de bedrijven werd geen informatie verstrekt. 
 

6.4.3 Knelpunten en kwaliteiten 
Kaart 10:     Synthesekaart ruimtelijke knelpunten 
Kaart 11:     Synthesekaart ruimtelijke kwaliteiten 
 
6.4.3.1 Knelpunten 

Dreigende versnippering landbouwareaal 
Tervuren beschikt slechts over een beperkt landbouwareaal: in 2000 is slechts 28% van de totale oppervlakte 
in gebruik als cultuurgrond. Het westelijk deel van de gemeente, en grotendeels het grondgebied van 
deelgemeente Tervuren, is ingenomen door het Zoniënwoud. De overige gronden in deelgemeente Tervuren 
zijn erg versnipperd. Door de nabijheid van de hoofdstad hebben deze gronden sterk te lijden onder 
bouwdruk. Enkel in deelgemeente Duisburg, het zuidelijk deel van Vossem en in Moorsel, op de grens met 
Sterrebeek, komen nog relatief grote aaneengesloten stukken landbouwgrond voor. Maar ook hier dreigt de 
uitbreiding van de (lint)bebouwing de landbouwgronden verder te versnipperen. Grootschalige terreinen zijn 
echter vereist om tegemoet te komen aan de schaalvergrotende trend die zich steeds verder zet. 
 
Erosieproblematiek 
Bij langdurige en/of hevige regenval worden er vaak grote hoeveelheden erosiemateriaal afgevoerd die voor 
problemen zorgen voor aangrenzende woningen en wegen. Deze problematiek komt voornamelijk voor in het 
open agrarisch gebied van Tervuren op de glooiende hellingen en plateaugronden. Bepalende determinanten 
voor de ernst van het probleem zijn het hellingspercentage, het landgebruik (erosiegevoelige teelten) en de 
karakteristieken van de ondergrond.  
 
Onstabiliteit van de landbouwsector 
Het aantal bedrijven in de landbouwsector is meer dan gehalveerd in tien jaar tijd, met daarnaast de 
vaststelling dat 66% van de nu nog bestaande bedrijven geen opvolging zullen kennen. Bovendien stijgt de 
grondprijs wat voor bijkomende problemen zorgt voor grondgebonden bedrijven. Dit werkt de onstabiliteit van 
de opvolging verder in de hand. 
 
Teloorgang van de tuinbouwsector 
De achteruitgang van de tuinbouwteelten rond de eeuwwisseling was schrijnend; deze kenden een terugval 
tot 15%. Het betreft zeer arbeidsintensieve teelten en vermits ook hier de opvolging niet verzekerd is, dreigt 
het einde voor de tuinbouwsector van de gemeente Tervuren. Met name de serreteelt en specifiek de 
‘druiventeelt onder glas’ neemt zeer sterk af. De oppervlakte aan serres is sinds de jaren ’60 meer dan 10x 
verkleind. 
 
Achteruitgang van de land- en tuinbouw 
Algemeen mag gesteld worden dat de landbouw sterk achter uit ‘boert’ in Tervuren. Het aantal landbouwers 
en het aantal bedrijven is de laatste tien jaar zelfs sterker gedaald dan het gemiddelde voor het 
arrondissement. Ook de toekomst ziet er niet echt rooskleurig uit aangezien bijna drie vierde van de 
landbouwbedrijven waarschijnlijk geen bedrijfsopvolging heeft. De achteruitgang van de landbouw kan op 
termijn grote consequenties hebben voor het gebruik van de belangrijke oppervlakten open ruimte in 
Tervuren. 
 
6.4.3.2 Kwaliteiten 

Beschikbare ruimte voor landbouw 
Uit de juridische randvoorwaarde voor de landbouw blijkt dat wanneer men een vergunning wil krijgen of een 
vergunning wil hernieuwen grondgebonden mestafzet noodzakelijk is. Daar de leemplateaus van Moorsel, 
Duisburg en Vossem momenteel nog over ruimte beschikken voor deze invulling is blijvende 
landbouwexploitatie mogelijk.  
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Grootschalige agrarische gebieden 
Zowel op het gewestplan als op het terrein vallen de grootschalige agrarische gebieden op in Duisburg, in 
Vossem, ten zuiden van de Voervallei en ten oosten en westen van de kern van Moorsel. Deze terreinen zijn 
vereist om tegemoet te komen aan de schaalvergrotende trend die zich nog steeds verder zet. 
 
Herwaarderen serregebieden 
De druiventeelt is lange tijd een belangrijke economische stimulator geweest in de regio rond Tervuren en 
Overijse. Na een diepgaande crisis wil het Landinrichtingsproject Brabants Plateau deze sector opnieuw 
leven in blazen door de druiventeelt te stimuleren en door de serrecomplexen te heroriënteren. 
Voor elk type serregebied werden afzonderlijke visies opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar de gewenste 
ruimtelijke structuur van de betreffende deelruimte. 
 
Opties provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant 
Het provinciaal ruimtelijke structuurplan neemt opties om vanuit het provinciaal beleid de landbouw te 
versterken door ruimte voor gestuurde diversificatie en verbreding binnen de landbouwbedrijfstakken te 
voorzien.  
De maximale uitbouw van de natuurlijke en agrarische structuur staat voorop. Er wordt gestreefd naar grote 
aaneengesloten natuurlijke en agrarische structuren. 
 
Herwaarderen landbouwsector 
Waar tot begin van deze eeuw de landbouwsector een neerwaartse trend kende, dient zich nu een trendbreuk 
aan. Internationale ontwikkelingen en groei scherpen de vraag naar voedsel weer aan in de ontwikkelde 
landen.  De trend naar braakligging en afbouw van de productie wordt omgebogen en landbouwers worden 
weer aangezet om meer te produceren.  Dit kan een belangrijke impact hebben  op de bodembezetting en het 
grondgebruik evenals op het vrijkomen van beschikbare ruimte voor niet-landbouwsectoren. 
 

6.5 De aanwezigheid van diepe tuinpercelen 
De gemeente Tervuren kent op verschillende plaatsen op haar grondgebied een groot aantal diepe 
tuinpercelen. Dergelijke percelen zijn aan de straatkant gelegen in woongebied en lopen verder door binnen 
een zachte bestemming (hetzij agrarische gebieden, parkgebieden, groenzones, natuurgebieden of 
bosgebieden zoals bepaald door het vigerende gewestplan). Gezien het perceel deels in woongebied 
gelegen is wordt het perceel vaak in zijn totaliteit met antropogene functies ingevuld. Naast de 
woonbebouwing langsheen de straatkant wordt de tuin vaak tot ver in het perceel (bijvoorbeeld 50 tot 200 m 
diep) ingevuld met private tuin, moestuin, zwembad, tuinhuizen… Dit zijn functies en activiteiten die vaak niet 
in overeenstemming zijn met de betrokken bestemming van het gewestplan (voorbeeld natuurgebied). Op 
deze wijze wordt het landschap, de landbouwfunctie, de natuur vaak aangetast en ondergraven. De diepe 
tuinpercelen komen vooral voor: 

- te Tervuren langsheen de Jezus Eikstraat, Beukenlaan, Ringlaan, Wolvenweg en 
Tervuursesteenweg; 

- te Moorsel langsheen de Moorselstraat, Schapenstraat, Pachthofstraat, Boslaan en 
Nachtengaelenlaan; 

- te Vossem langsheen de Jagerslaan, Edelweisslaan, Hertstraat, Smisstraat, Steenputten, Lindsberg, 
Hondsbergen, Varenberg, Mechelsestraat, Vossemberg en Rootstraat; 

- te Duisburg in het binnengebied Achterstraat – Hertswegenstraat, het binnengebied Hulstraat en 
Ijzerstraat en langsheen de Tervuursesteenweg, Molenweg, Deromstraat, Huldenbergstraat, 
Ijzerstraat en Veeweidestraat. 

 
Bovenstaande lijst in niet- limitatief opgesteld. 
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7. Bestaande ruimtelijke nederzettingsstructuur 
 
De nederzettingsstructuur van een ruimte is het patroon dat gevormd wordt door het samenhangende geheel 
van grotere concentraties aan bebouwing, dorpen, lintbebouwing en verspreide bebouwing in een bepaald 
gebied. Het begrip ‘bebouwing’ kan zowel opgevat worden als woningen, bedrijfs- of industriële gebouwen, 
toeristisch-recreatieve bebouwing als bebouwing voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen. 
De bestaande nederzettingstructuur van Tervuren wordt in beeld gebracht door gebruik te maken van 
demografische gegevens, een morfologische analyse met aandacht voor voorzieningen, handelsapparaat, 
urbanisatiegraad, het bebouwingspatroon en het woning- en percelenpatrimonium. 
 

7.1 Demografische kenmerken28 

7.1.1 Bevolking 
Op 01.01.2007 telde Groot-Tervuren 20.816 inwoners. In het laatste decennium kende de gemeente een 
bevolkingstoename met 827 inwoners (+4%). In de periode 1997-2002 bleef de bevolking nagenoeg stabiel. 
Sinds 2002 groeit de bevolking echter gemiddeld met 130 inwoners aan. De grootste bevolkingstoename 
werd gerealiseerd in 2003 (+170 inwoners).  
De bevolking groeide het sterkst in deelgemeente Duisburg (+ 389 inw.; +14,6%). Vossem (+74 inw.; +2,2%) 
en Tervuren (+186 inw.; + 1,3%) kenden relatief een veel lichtere toename van de bevolking. 
 
Het gesloten bevolkingsscenario geeft aan dat de groei uit het verleden zich verder zal zetten (cf. infra 
hoofdstuk 12 – prognoses demografische ontwikkelingen).  

7.1.2 Loop van de bevolking 
De bevolkingsgroei/afname is steeds het resultaat van twee fenomenen: het natuurlijk saldo en het 
migratiesaldo. Het natuurlijk saldo of het geboorteoverschot is het verschil tussen het aantal geboorten en het 
aantal overlijdens. Het migratiesaldo daarentegen is gelijk aan het verschil tussen de immigratie (inwijking) en 
de emigratie (uitwijking). De som van het natuurlijk saldo en het migratiesaldo levert de loop van de bevolking. 
 
Het natuurlijk saldo van Groot-Tervuren bleef over de hele periode 1996-2006 positief met een gemiddelde 
jaarlijkse aangroei van 63 personen. Jaarlijks worden er gemiddeld 208 geboorten en 145 sterfgevallen 
genoteerd. 
 
Opvallend zijn de hoge natuurlijke saldi van 2000 en 2006. In 2000 is dit uitsluitend een gevolg van een 
stijging van het aantal geboorten (236). In 2006 echter is het hoge natuurlijk saldo mede het gevolg van een 
relatief laag sterftecijfer (128).  
 
Het migratiesaldo van Groot-Tervuren kende, ondanks een gemiddeld positief saldo van 5, eerder een 
wisselvallig verloop: in de periode 1997 tot en met 2001, en in 2005 was het migratiesaldo negatief met een 
dieptepunt in 2001 (-107). Daarnaast kende het migratiesaldo een piek in 2003 (+ 104). De migratiecijfers 
liggen aan de hoge kant, wat wijst op een groot verloop van de bevolking. Jaarlijks verlaten gemiddeld 1479 
inwoners de gemeente en komen er 1484 nieuwe inwoners bij. 
 
Besluit: Tervuren kende in de periode 1996-2006 een duidelijke groei. De loop van de bevolking is tijdens het 
decennium overwegend positief gebleven. Enkel in 1997, 1998 en 2001 kende de loop van de bevolking een 
negatief saldo, te wijten aan de zeer negatieve migratiesaldi. Daarnaast kende de loop van de bevolking 
gedurende de periode ook enkele pieken: in 1996 met 163, in 2002 met 158, in 2003 met 156 en in 2006 met 
151 (tegenover een gemiddeld saldo van de loop van de bevolking van +69).  

7.1.3 Bevolkingsdichtheid 
De bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt in het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer. Dit wordt 
bekomen door de verhouding te nemen van het totaal aantal inwoners van de betreffende (deel)gemeente tot 
de respectievelijke oppervlakte van deze (deel)gemeenten. 
 
De gemiddelde bevolkingsdichtheid voor Groot-Tervuren is gedurende het voorbije decennium met 20 
inw/km² gestegen tot 631 inw/km² in 2006.  

                                                      
28  Bron: gemeente Tervuren, gegevens 1996-2006. 
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Deelgemeente Tervuren kent de grootste bevolkingsdichtheid, namelijk 725 inw/km² in 2006. In 
deelgemeente Vossem bedroeg de bevolkingsdichtheid 548 inw/km². De bevolkingsdichtheid is het laagst in 
deelgemeente Duisburg, namelijk 441 inw/km². Toch valt op te merken dat de bevolkingsdichtheid in Duisburg 
zeer sterk gestegen is sinds 1996. De stijging van 56 inw/km² ligt ver boven die van de andere 
deelgemeenten (Vossem: +11 inw/km², Tervuren: + 9 inw/km²).  

7.1.4 Leeftijdsstructuur van de bevolking: Groot–Tervuren 
In de periode 1996-2006 evolueerde de bevolkingssamenstelling van Groot-Tervuren als volgt: 

• het aandeel van de jongste groep inwoners (jonger dan 15 jaar) stijgt beperkt over de betrokken 
periode met 1% (van 19% naar 20%). In absolute cijfers bedraagt deze toename 321 personen. De 
bevolking van Tervuren kent dus een verjonging; 

• het aandeel van de oudste groep inwoners (65 jaar en ouder) neemt over dezelfde periode toe met 
3% (van 14% naar 17%), wat overeenkomt met een absolute toename van 630 personen. De 
gemeente wordt met andere woorden geconfronteerd met een duidelijke vergrijzing van de bevolking; 

• de stijging van het aandeel van deze twee bevolkingsgroepen werd gecompenseerd door een afname 
van het aandeel van de middengroep (actieve bevolkingsgroep) met 4% of in absolute cijfers 303 
personen. 

7.1.5 Gezinnen 
In de periode 1996-2006 kende Tervuren een toename van het aantal gezinnen. Deze toename bedraagt 
14,5% (of 1011 gezinnen). De relatieve toename is het sterkste in deelgemeente Duisburg (namelijk 28,2% of 
245 gezinnen). In deelgemeenten Vossem en Tervuren bedraagt deze toename respectievelijk 19,19% (207 
gezinnen) en 11% (559 gezinnen). De gezinsverdunning is, naast de bevolkingstoename, dé verklarende 
factor voor de relatief sterke stijging van het aantal gezinnen. 
 
De gemiddelde gezinsgrootte in de verschillende deelgemeenten van Tervuren daalde tussen 1996 en 2006. 
De gemiddelde gezinsgrootte in Groot-Tervuren nam over deze periode af met 10%. De grootste afname 
werd opgetekend in deelgemeente Vossem, namelijk een afname met bijna 15%. De afnames in 
deelgemeenten Tervuren en Duisburg bedroegen respectievelijk 9% en 11%.  
 

7.2 Nederzettingspatroon 
De invloed van het Brussels grootstedelijk gebied en de drang naar ‘wonen in het groen’ hebben in Tervuren 
een ingewikkeld en sterk verdicht nederzettingspatroon tot stand gebracht waarin oude nederzettingen 
expandeerden en bijna aan elkaar ‘verlintten’. De landelijke kernen Vossem en Duisburg ontsnapten tot voor 
kort aan deze groei en hebben een zekere landelijkheid bewaard. De aanleg van de sociale woonwijk 
‘Keiberg’ in Vossem heeft dit karakter voor een deel aangetast. 
 
Het nederzettingspatroon kan in 4 kenmerkende groepen worden uitgesplitst. 

7.2.1 Kern met volwaardig uitrustingsniveau (Tervuren-centrum) 
Tervuren-centrum kent een lange en rijke historische groei. Het centrum wordt beschouwd als het 
zwaartepunt van de gemeente. Het centrum verschilt van de andere kernen door de aanwezigheid van een 
grote diversiteit aan voorzieningen op het niveau van de gemeente. Dit voorzieningennet wordt aangevuld 
met woonvoorzieningen met een stedelijk karakter.  
Sterk vereenvoudigd kan men stellen dat Tervuren-centrum in 2 richtingen uitwaaiert: naar het zuiden 
langsheen de Jezus-Eiklaan en de Maasdellelaan en naar het oosten langsheen de Duisburgsesteenweg. De 
barrières van het Park en de Tervurenlaan hebben de ruimtelijke ontwikkelingen in de andere richtingen sterk 
geremd. 

7.2.2 Kernen met meer beperkte voorzieningen (Moorsel, Duisburg, Vossem) 
De dorpskern van Moorsel situeert zich ter hoogte van de Sint-Jozefkerk, op het kruispunt van de 
Moorselstraat en de Schoolstraat. Het is hier dat de (lint)bebouwing (rijwoningen) en de meeste 
voorzieningen (bank, lagere school, supermarkt, bakkerij, slager, dagbladhandelaar, apotheek,…), worden 
aangetroffen.  
De dorpskern van Duisburg heeft zich in het verleden vanuit het centrum (kruispunt van Rootstraat, 
Heidestraat, Merenstraat en Mechelsestraat) parallel met deze kam ontwikkeld langsheen de Heide- en 
Rootstraat. De meeste voorzieningen (café, apotheek, bakkerij, slager, lagere school, …) situeren zich dan 
ook in deze straten en rond de kerk met bijhorend plein. De bebouwing bestaat hier hoofdzakelijk uit een 
gesloten bebouwing langsheen de invalsstraten (lees: rijwoningen en verlinting). In een latere fase heeft de 
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bebouwing zich verder ontplooid langs zijwegen in de richting van Tervuren, Vossem en Eizer (Overijse). 
Hierdoor ontstaat een sterstructuur met langgerekte armen. In de kern komen nog een aantal vrije 
binnenruimte voor met woonbestemming. 
De dorpskern van Vossem (kerk, gemeentehuis, plein, …) bevindt zich langs de noordelijke oever van de 
Voer rondom het Dorpsplein, de Dorpsstraat en de Stationsstraat. Tegelijk zijn hier ook de meeste 
voorzieningen op het niveau van de kern (kapper, bakkerij, slager, school, café, …) aanwezig. Het 
nederzettingspatroon heeft zich nadien verder ontwikkeld parallel met de Voer (Smisstraat, Voerhoek, …) en 
in noordelijke richting langsheen de Stationsstraat tot voorbij de hoeve Oudevoorde die tegen een steilrand 
gelegen is. De bebouwing bezit een zeer gemengd karakter. 

7.2.3 Verkavelingen 
Typisch voor gemeenten aan de rand van Brussel zijn de talrijke verkavelingen. De woonwijken worden al 
dan niet gekenmerkt door een sociaal karakter. Het voorkomen van voorzieningen, aanvullend aan de 
woonfunctie is quasi nihil. Er kan naar dichtheid en afwerking onderscheid gemaakt worden tussen de 
residentiële en de sociale verkavelingen. Aansluitend bij Tervuren-centrum komen volgende verkavelingen 
voor: Luizeplein, Eike, Kisteveld, de Leopold II wijk, de Rotselaarswijk, de Ravensteinwijk (sociaal) en 
Hoogvorst. Rondom Vossem komen Keiberg (sociaal), Galgenberg en Galgenveld voor, in Moorsel zijn dit 
Bleukenveld, Hoogbos en Groenveld (sociaal). 

7.2.4 Woonlinten 
Verspreid over de gemeente komen woonlinten voor. In deze linten primeert de woonfunctie. In Duisburg zijn 
de woonlinten het duidelijkste zichtbaar. Ze vormen een uitbreiding van de kern naar de omliggende open 
ruimte. In Vossem is de verlinting van de kern met de Tervuursesteenweg ontstaan door de afwerking van de 
woonlinten zoals die op het gewestplan zijn aangeduid.  
Langsheen de belangrijke Leuvensesteenweg krijgt het woonlint een meer gemengd karakter. Omwille van de 
bereikbaarheid en de zichtbaarheid worden deze percelen regelmatig ingenomen door bedrijven en 
handelszaken. 
 

7.3 Woningpatrimonium 

7.3.1 Ouderdom en comfort woningbestand 
Groot-Tervuren kent een redelijk recent woningpatrimonium. De recent gebouwde woningen (gebouwd na 
1970) maken meer dan 30% uit van het woningbestand; de woningen gebouwd na WOII maken reeds meer 
dan 65% uit. De woningen die meer dan 50 jaar oud zijn, worden gerekend tot de risicogroep. Deze 
risicogroep maakt hier ongeveer 25% uit van het woningbestand. 
Deelgemeente Duisburg kent het oudste woningbestand: de groep van woningen die dateren van voor 1946 
maakt hier 32% uit van het woningpatrimonium. In deelgemeenten Vossem en Tervuren maakt deze groep 
van woningen respectievelijk 23% en 24% uit van het woningpatrimonium. 

7.3.2 De woningtypologie 
Groot-Tervuren wordt gekenmerkt door een groot aandeel open bebouwing (47%). Open en halfopen 
bebouwing vertegenwoordigen samen zelfs meer dan 60% van het totale woningpatrimonium. Daarnaast is 
21% van het woningpatrimonium van het gesloten type en ongeveer 16% zijn appartementen en studio’s. Het 
aandeel van de andere woonvormen is te verwaarlozen. 
 
Deelgemeenten Vossem en Duisburg kennen het meest landelijke karakter door de open en halfopen 
bouwwijzen die er samen respectievelijk 83% en 85% van het woningpatrimonium uitmaken. 
Deelgemeente Tervuren heeft een iets minder landelijk karakter. Toch vertegenwoordigen de open en 
halfopen bouwwijzen in deze deelgemeente nog meer dan 50% van het woningpatrimonium. De gesloten 
bouwwijze maakt 27% uit van het woningpatrimonium; appartementen en studio’s 19%. 

7.3.3 Sociale woningbouw29 
Groot-Tervuren beschikte eind 2006 over 354 sociale huurwoningen, waarvan 124 eengezinswoningen en 
230 appartementen.  

                                                      
29 Bron: www.vmsw.be 
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7.3.4 Leegstand 
Voor het inventariseren van de huidige leegstand en verkrotting wordt gebruik gemaakt van de 
vermoedenslijst die ter beschikking gesteld werd door de gemeente Tervuren.  
De gemeente Tervuren telde op datum van 07.05.2007 slechts 4 woningen die leegstonden; daarnaast waren 
2 woningen leegstaand én verwaarloosd en 1 woning verwaarloosd. Tenslotte is 1 woning onbewoonbaar 
verklaard. Deze leegstand is geenszins problematisch. 

7.3.5 Prijzen onroerende goederen  
De prijzen in de regio Tervuren liggen een stuk hoger dan de gemiddelde prijzen in het arrondissement 
Leuven. Voor woonhuizen bedraagt het verschil gemiddeld 32%; de prijzen van kleine en middelgrote 
woningen, grotere woningen en appartementen liggen gemiddeld respectievelijk 20%, 9% en 20% hoger. Ook 
de prijzen van bouwgronden liggen ruim 36% hoger dan in de rest van het arrondissement. 
 

7.4 Reservegebieden voor bouwmogelijkheden 
Onderstaande tekst geeft een beschrijvend overzicht van alle reservegebieden met bouwmogelijkheden 
binnen Tervuren. De evaluatie van de bouwmogelijkheden is gebaseerd op de woningbehoeftenstudie. Het 
overzicht omvat alle braakliggende gronden met een aanzienlijke omvang binnen de bestemming 
woongebied, woonpark, woonuitbreidingsgebied, woonaansnijdingsgebied en woongebied met landelijk 
karakter volgens het gewestplan of BPA. Reeds ingevulde gebieden werden niet geanalyseerd. 
 
WA1 betreft de voormalige (militaire) kazerne Lempereur. De kazerne sluit aan op de Brusselsesteenweg en 
behoort tot het centrumgedeelte van de kern van Tervuren. Het gebied wordt op het gewestplan als 
woonaansnijdingsgebied ingekleurd en komt dan ook in aanmerking voor een inbreidingsproject. De sociale 
huisvestingsmaatschappij Elk zijn huis plant hier een concreet project voor invulling met ondermeer sociale 
woongelegenheden. 
 
Het gebied WG2 maakt deel uit van het centrum en mag beschouwd worden als een ingesloten restruimte 
tussen de bestaande gesloten bebouwing langsheen de Peper-, de Hoornzeel-, de Van der Achter- en de 
Rozendalstraat. Het binnengebiedje ligt binnen het verstedelijkte weefsel van Tervuren. Het gebiedje komt in 
aanmerking voor een beperkt inbreidingsproject en kan ontsloten worden langs de Van der Achterstraat en de 
Peperstraat. De sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn huis plant hier een concreet project 
 
De zone WG 3 situeert zich achter de bestaande woonbebouwing langsheen de Lindeboom-, de 
Paardemarkt- en de O. De Pauwstraat. Het binnengebied wordt gekenmerkt door een rechthoekige vorm. Het 
behoort tot het verstedelijkte weefsel van Tervuren. Het gebied kan zowel op de Paardemarktstraat als de 
Lindeboomstraat aangesloten worden. Het gebied ligt evenwel in de vallei van een oude zijtak van de Voer, 
wat gevolgen heeft voor het reliëf. Momenteel wordt het gebied vooral ingenomen door moestuinen. 
 
Het woonuitbreidingsgebied WU 4 ligt langsheen de Jezus-Eiklaan en wordt begrensd door de golfterreinen, 
het rusthuiscomplex en de sociale woonwijk “Ravensteinwijk”. Het terrein wordt momenteel gebruikt als 
landbouwgrond en kent een aflopend reliëf vanaf de weg. Het gebied behoort tot het verstedelijkte gebied.  
 
Het woonuitbreidingsgebied WU 5 (Maesdelle) situeert zich grotendeels achter de bebouwing langsheen de 
Eikestraat, de O. De Pauwstraat, de Jezus-Eik- en de Maesdellelaan. Dit grootschalige binnengebied wordt 
momenteel ingenomen door weiland, een boomgaard, een zone met middelhout of hoogstammig loofhout, 
struiken, moestuinen, bomenrijen en akkerland. Het gebied kent een glooiend karakter. 
 
WU 6 is een woonuitbreidingsgebied (binnengebied) dat zich bevindt tussen de woonbebouwing langsheen 
de Eikestraat, Vierboomstraat en de Dennenlaan. Het gebied onderscheidt zich door de aanwezigheid van 
moestuinen, weilanden, zones met heesters en struiken, ruigte, bomenrijen en opgetrokken 
bouwconstructies. Het gebied sluit aan bij het verstedelijkte weefsel van Tervuren. Het terrein kent een relatief 
vlak verloop. 
 
Het gebied WP7 situeert zich achter de landelijke bebouwing langs de K. Van Lorreinenlaan. De zone, die 
hoofdzakelijk bestaat uit landbouwgrond, sluit aan bij de kasteelparken op het grondgebied van Wezenbeek-
Oppem. 
 
WG8 is een gebied dat enerzijds aansluit bij een zone met landelijke bebouwing langsheen de Parklaan en 
Bijlkensveldstraat en anderzijds bij het groot, maar ingesloten open ruimtegebied van Sterrebeek en 
Wezenbeek-Oppem. Het gebied wordt gekenmerkt door weilanden, landbouwgronden en sportinfrastructuur 
(voetbal-, hockey- en rugbyveld). Het betreft een relatief vlak gebied met een vergezicht over de open ruimte. 
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WU9 is een woonuitbreidingsgebied dat voor een groot gedeelte ingenomen is door landelijke 
woonbebouwing (open en halfopen bebouwing). Het gebied omvat een restgebied tussen de bestaande 
bebouwing en de Leuvensesteenweg. Het bestaat momenteel uit ruigtevegetatie en landbouwgrond. 
 
WU10 betreft een groot binnengebied dat begrensd wordt door de bestaande woongebouwen langsheen de 
Hert- en Stationsstraat, de Sint-Pauluslaan en het Dorpsplein. Het gebied sluit aan op de landelijke kern van 
Vossem. Het gebied wordt gebruikt als weiland, moestuin en landbouwgrond. Aansluitend worden zones 
aangetroffen met struikgewas, heesters en struweel. Het terrein kent een aflopend reliëf in oostelijke richting. 
 
Het woonuitbreidingsgebied WU11 speelde in het verleden een belangrijke rol met betrekking tot de druiven- 
en witloofteelt (teelt onder glas). Door de teloorgang van de serreteelt komt het gebied weer in de actualiteit 
voor woonuitbreiding. Het gebied sluit aan bij de kern van Duisburg en wordt omgeven door de landelijke 
woonbebouwing langsheen de Heide-, Schonenboom- en Merestraat. Het terrein vertoont een licht glooiend 
karakter. 
 
WG 12 is een gebied gelegen in woongebied volgens het gewestplan en sluit aan bij de structuur van een 
bestaande woonwijk.  
 
WG 13 is gelegen in woongebied, aan de rand van de kern van deelgemeente Tervuren. Het gebied ligt 
langsheen de begraafplaats en heeft aansluiting op de Kisteveldlaan. Momenteel ligt het gebied braak. Het 
gebied is eigendom van de gemeente en ongeveer 86 are groot. 
 
WG 14 is gelegen in het centrum van de landelijke kern van Moorsel en wordt ontsloten door de Vinkenlaan. 
Het gebied is nu ingevuld met het lokale voetbalveld. Ook dit gebied is gelegen in woongebied. 
 
Het gebied WG 15 heeft de bestemming woongebied, is gelegen in deelgemeente Moorsel en is slechts 
beperkt ontsloten door de uitgeruste infrastructuur van de Leeuwerikenlaan. Dit gebied is momenteel deels in 
gebruik als zonevreemd voetbalterrein. 
 
In Duisburg vinden we WLK 16, gelegen in woongebied met landelijk karakter. Het gebied, dat momenteel 
niet gelegen is aan uitgeruste infrastructuur, behelst delen van de langgerekte percelen aan de Achterstraat 
met een diepte van meer dan 140 m.  
 
In het binnengebied van diezelfde Achterstraat en de Tervuursesteenweg ligt WLK 17. Dit gebied is dichter bij 
het centrum van Duisburg gelegen en is bestemd als woongebied met landelijk karakter.  
WG18 omvat de terreinen met de bibliotheek en het GC en aanpalende parking te Papeblok. 
 
WU 19 en WU 20 zijn reeds ingevuld. 
 

Tabel 14:     Overzicht theoretische bouwmogelijkheden voor reservegebieden 

Woningen per hectare Naam 
gebied 

GRS 2006 

Naam 
gebied 

GRS 2008 

Opper-
vlakte 
(ha) 15 25 

 
Opmerkingen 

WA1 WA 1 0,64 10 16 Kern Tervuren – omgeving met hoge bouwdichtheid, 
inbreidingsproject 

WG2 WG 2 0,49 7 12 Kern Tervuren, klein binnengebied 

WG3 
NVT 
reeds 
ingevuld 

    

WG4 WG 3 1,88 28 47 Kern Tervuren, grootschalig binnen-gebied 
WU5 WU 4 3,00 45 75 Kern Tervuren 
WU6 WU 5 12,79 192 319 Kern Tervuren, groot binnengebied met landelijk karakter  
WU7 WU 6 3,12 47 78 Kern Tervuren, restruimte 

WP8 
NVT 
reeds 
ingevuld 

    

WP9 WP 7 3,89 58 97 Hoogvorst, binnengebied, enkel een lage bouwdichtheid 
mogelijk 

WG10 WG 8 4,14 62 110 Landelijk gebied 

WU11 WU 9 2,75 41 69 Kern Vossem, resterend braakliggend gedeelte van het 
grotendeels ingevuld woonuitbreidingsgebied  

WU12 WU 10 6,65 100 166 Kern Vossem, binnengebied, landelijk karakter 

WLK13 
NVT 
reeds 
ingevuld 

    

WU14 WU 11 11,71 176 293 Kern Duisburg, grootschalig gebied met landelijk karakter 
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WG15 WG 12 0,82 12 20 Rand kern Tervuren, klein restgebied 
 WG 13 0,86 12 21 Rand kern Tervuren, klein restgebied 
 WG 14 1,22 18 30 Kern Moorsel, huidig voetbalveld Vinkenlaan 
 WG 15 0,91 13 23 Rand Moorsel, agrarisch gebruik 
 WLK 16 1,73 26 43 Kern Duisburg, landelijk karakter 
 WLK 17 2,09 31 52 Kern Duisburg, landelijk karakter, binnengebied 
 WG 18 0,42 142 60 Kern Tervuren, afwerking woonweefsel (Papeblok) 
WG = woongebied    WU = woonuitbreidingsgebied  
WA = woonaansnijdingsgebied  WP = woonpark 
WLK = woongebied met landelijk karakter 
 

7.5 Zonevreemde woningen 
Onder zonevreemde woning wordt verstaan: “elk gebouw dat (om)gebouwd is in functie van wonen en dat in 
een niet-geëigende zone (dus: geen ‘rode’ zone) gelegen is op het gewestplan30 of bijzonder plan van aanleg 
en niet in een vergunde nog geldige verkaveling is gelegen”. 

7.5.1 Inventarisatie 
Kaart 12:     Overzichtskaart zonevreemde woningen 
Er werd een niet-limitatieve inventaris van de zonevreemde woningen opgemaakt (cartografische basis – 
kadaster, afgetoetst aan het analoge gewestplan). Bij de analyse van ‘het zonevreemde woonpatrimonium” 
blijkt dat: 

• de totale oppervlakte aan percelen, waarop een zonevreemde woning gelegen is, ruim 28 ha 
bedraagt; het gaat om 167 woningen, verdeeld over 98 clusters; 

• het merendeel van deze oppervlakte, namelijk 24ha of 86%, niet in een vergunde verkaveling 
gelegen is. Het betreft een totaal van 136 woningen. Dit zijn de eigenlijke zonevreemde woningen; 

• er diverse groepen met zonevreemde woningen, zogenaamde woonkorrels, aanwezig zijn (31%); 
• één woonkorrel met 5 woningen binnen het BPA “Centrum” gelegen is; 
• het merendeel van de percelen met zonevreemde woningen volgens het gewestplan in agrarisch 

gebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen is (76%). Deze percelen liggen 
voornamelijk verspreid in de deelgemeenten Vossem en Duisburg. Enkele percelen situeren zich in 
deelgemeente Tervuren aan de noordelijke grens met Sterrebeek en enkele in het ingesloten 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied langs de Jezus Eiklaan; 

• een aanzienlijk aantal percelen (20%) in natuur- of parkgebied gelegen is; 
• ruim 3% van de percelen in een zone ligt voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
 

Rekening houdende met het GNOP ligt: 
• slechts 20% in bebouwde zone, 
• 24% op de plateaus van Duisburg en Leefdaal, 
• 26% in het serrelandschap van Duisburg, 
• 6% van de totale oppervlakte van de percelen in het akkerbouwgebied van Sterrebeek, 
• 15% in Zoniënwoud, Moorselbos en park van Tervuren, 
• 5% in de Voervallei, 
• 3% in het Golfterrein Ravenstein. 
 

Tabel 15:     Analyse zonevreemde woningen in de gemeente 

  oppervlakte 
  

aantal 
woningen 

aantal 
clusters ha a ca 

relatief 
aandeel 

agrarisch gebied 73 38 12 40 17 44,0% 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied 53 34 8 63 44 30,7% 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied + natuurgebied 2 2 0 47 48 1,7% 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied + woongebied 
met landelijk karakter 1 1 0 8 95 0,3% 

Natuurgebied 7 7 3 15 12 11,2% 
openbaar nut  19 8 0 93 29 3,3% 
Parkgebied 12 8 2 48 54 8,8% 

Totaal 167 98 28 16 99 100,0% 

                                                      
30 Geëigende zones: woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebied en woonreservegebied 
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7.6 Percelenpatrimonium 

7.6.1 Absoluut aantal onbebouwde percelen 
De grondreserve (en dus het potentieel woonaanbod) wordt berekend vertrekkende van de gekende toestand 
van onbebouwde percelen op datum van 31.12.2006. 

Tabel 16:     Onbebouwde percelen langs infrastructuur gelegen (per deelgemeente) 

 Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 
geen extra bepaling 226 83 164 473 
enkel BPA 8 12 0 20 
enkel verkaveling 253 120 127 500 
BPA + verkaveling 22 0 0 22 
totaal 509 215 291 1015 

Bron : eigen inventarisatie + verwerking 
 
Er is minimaal een totale reserve van 1015 percelen. De grootste reserve komt voor in deelgemeente 
Tervuren (509 percelen). Hierbij valt bijna de helft binnen de bepalingen van een vergunde verkaveling, 
slechts 6% binnen de contouren van een goedgekeurd BPA. De laagste reserve komt voor in deelgemeente 
Vossem, namelijk 215 percelen. Hiervan zijn 12 percelen (5%) gelegen binnen de bepalingen van een 
goedgekeurd BPA en 56% (120 percelen) is gelegen binnen een vergunde verkaveling. Deelgemeente 
Duisburg heeft een reserve van 291 percelen, waarvan geen enkel gelegen is binnen de bepalingen van een 
goedgekeurd BPA. Van deze 291 percelen is 44% gelegen binnen een vergunde verkaveling. 
 
De 1015 onbebouwde percelen zijn als volgt verdeeld : 

• woongebied :    524  (51,63%) 
• woongebied met landelijk karakter : 325  (32,02%) 
• woonpark :    83  (8,18%) 
• buiten de woonzone :   40  (3,94%) 
• woonuitbreidingsgebied :  43  (4,24%) 

 
De overgrote meerderheid van de onbebouwde percelen, bijna 92%, ligt in bestemmingen die onmiddellijk 
voor wonen kunnen worden aangewend. Deze voorraad bestaat dus uit effectief voor bebouwing bestemde 
en bruikbare percelen.  

7.6.2 Perceelsmogelijkheden 
Tabel 17:     Samenvatting perceelsmogelijkheden (in absolute cijfers) 

 Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 
geen extra bepaling 445 198 259 902 
enkel BPA 2 1 0 3 
enkel verkaveling 31 12 35 78 
BPA + verkaveling 0 0 0 0 
totaal 478 211 294 983 
Bron : eigen inventarisatie + verwerking 
 
Indien een actueel onbebouwd perceel zodanig groot is dat er potentieel meerdere woningen op kunnen 
gebouwd worden, biedt dit bijkomende perceelsmogelijkheden op het actuele perceel. Deze bijkomende 
mogelijkheden worden eveneens in de telling opgenomen. 
 
Naast de 1015 onbebouwde percelen, beschikt Groot-Tervuren als dusdanig nog over 983 bijkomende 
perceelsmogelijkheden. Het totaal aantal theoretische bouwmogelijkheden klimt hiermee op tot 1998 
perceelsmogelijkheden. Van deze 983 bijkomende perceelsmogelijkheden is een minderheid (20% of 200 
stuks) gelegen aan uitgeruste infrastructuur.  
 
De 983 bijkomende perceelsmogelijkheden zijn als volgt verdeeld: 

• woongebied :    278  (28,28%) 
• woongebied met landelijk karakter : 160 (16,28%) 
• woonpark :    47  (4,78%) 
• woonuitbreidingsgebied :   498  (50,66%) 

 
We stellen vast dat meer dan de helft van de perceelsmogelijkheden zich bevinden in de 
woonuitbreidingsgebieden van de gemeente. Deze perceelsmogelijkheden zijn niet onmiddellijk bruikbaar. 
Meestal dient hier nog een afzonderlijke procedure te worden gevolgd zoals de opmaak van een RUP of van 
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een dossier volgens omzendbrief aansnijding woonuitbreidingsgebieden, alvorens de gebieden kunnen 
aangesneden en verkaveld worden. 

7.7 Ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen: GITO/CVO 
De gemeente Tervuren wenst blijvend garant te staan voor het ter beschikking stellen van gemeentelijke 
infrastructuur voor het GITO31-Tervuren en het CVO32. De onderwijscluster aan de Brusselsesteenweg heeft 
dringend nood aan meer ruimte. De gemeente heeft onderzocht wat de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
scholeninfrastructuur ter plaatse zijn en of een herlokalisatie aangewezen is. 

7.7.1 Bestaande ruimtelijke toestand 
De scholensite bevindt zich in het bouwblok gevormd door de Brusselsesteenweg, de Wijngaardstraat, de 
Puttestraat en de Vestenstraat in het centrum van Tervuren. De randen van het bouwblok worden gevormd 
door voornamelijk aaneengesloten woonbebouwing met hoofdzakelijk 2 bouwlagen en een schuine dakvorm.  
De bestaande schoolgebouwen zijn niet specifiek waardevol of historisch merkwaardig te noemen. Het 
hoofdgebouw werd gebouwd omstreeks 1900. Later volgden (bij)gebouwen in 1972, 1978, 1982 en 1990. 
Recent werden op het pas aangekochte perceel 316X 4 nieuwe klaslokalen in prefabcontainers 
ondergebracht. Deze prefabcontainers zijn een tijdelijke oplossing voor het nijpende ruimtetekort. De daken 
en het buitenschrijnwerk (dubbel glas) van het hoofdgebouw werden recent totaal vernieuwd. De prefab 
klaslokalen van 1972 kregen recent een nieuwe dakbedekking. Binnenin zijn de lokalen goed onderhouden. 
Ondanks deze onderhoudswerken zijn de gebouwen gedateerd. Uitsluitend dankzij dit permanent (en duur) 
onderhoud kunnen ze in gebruik blijven. 
 
De site heeft een oppervlakte van ca. 5570 m², waarvan reeds 59.4% bebouwd is33. De onbebouwde zones 
zijn verhard en fungeren als: 

- parkeerruimte langsheen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat; 
- speelruimte al dan niet overdekt met een luifel; 
- circulatieruimte; 
- toegangsplein langsheen de Brusselsesteenweg; 
- fietsenstallingen aan de zijde van de Puttestraat. 

 
De site wordt naar het hogere wegennet ontsloten langsheen de Brusselsesteenweg die aantakt op de N3 
(Tervurenlaan). Parkeervoorzieningen zijn schaars in de directe omgeving van de school, randparkings zijn 
op wandelafstand aanwezig (ca. 700m tov. parking Wandelaar en de parkings rond het gemeenteplein). 
Parkeervoorzieningen op de site zelf komen voor langsheen de Brusselsesteenweg (10-tal plaatsen inclusief 
kiss&ride en schoolbushalte) en langsheen de Puttestraat (7-tal plaatsen gereserveerd voor leerkrachten van 
het GITO en CVO). Op de Brusselsesteenweg en in de Puttestraat zijn bewonersparkeerplaatsen voorzien.  
 
De schoolbussen stationeren zich vlak voor de hoofdingang en het fietsverkeer wordt afgeleid naar de 
toegang aan de achterzijde waar de fietsenstallingen zich bevinden. In de directe buurt van de school is er 
een halte van de Lijn aanwezig die de lijnen 558 en 559 bedient (Tervuren – Moorsel – Leefdaal). Op 
wandelafstand liggen de haltes van de tramlijn 44 (Brusselsesteenweg en Oppemstraat). De school bevindt 
zich in het centrum van Tervuren en in de directe nabijheid van de belangrijkste centrumvoorzieningen.  
 

 
↑figuur. ontsluiting van de scholensite 
 
figuur. situering van de scholensite op luchtfoto (Google Earth)  

                                                      
31 Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 
32 Centrum voor volwassenenonderwijs 
33 Bebouwde ruimte: 3307 m² (bruto) / onbebouwde ruimte 2262,5 m² (bruto) 
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7.7.2 Onderwijsaanbod op de site Brusselsesteenweg 
De scholensite aan de Brusselsesteenweg huisvest twee schoolgroepen, namelijk het GITO-Tervuren en een 
deel van het aanbod van het CVO Hoeilaart-Tervuren.  
 
Het GITO-Tervuren biedt een volledig uitgebouwde eerste graad secundair onderwijs en daarnaast secundair 
tweede en derdegraad technisch en beroepsonderwijs. Volgende studierichtingen worden er aangeboden: 
 
Het CVO Hoeilaart-Tervuren biedt een gevarieerd lessenpakket (informatica, kleding, koken en talen) aan in 
lokalen op diverse locaties. De Brusselsesteenweg is de hoofdlocatie waar ook de CVO- administratie 
gevestigd is. Gezien de bezetting van de lokalen overdag door het GITO, gaan hier enkel avondlessen door. 
Toch biedt de locatie het grootste aantal lesuren aan (informatica, koken en talen). 
 
7.7.2.1 Evolutie van het aantal leerlingen en cursisten 

Het Gito kende het laatste decennium een gestage groei. Vanuit het toekomstige onderwijsaanbod zal de 
groei zich zeker nog doorzetten. Vanaf het schooljaar 2008-2009 wordt immers een nieuwe richting (sociale 
en technische wetenschappen) verder uitgebouwd, een richting die momenteel in het onderwijsaanbod van 
de gemeente en de regio ontbreekt. Bovendien wordt vanaf 2008-2009 de specialisatie Thuis- en 
bejaardenzorg/Zorgkundige als vervolg op de BSO-richting Verzorging aangeboden. In de toekomst verwacht 
de school mee hierdoor zeker een aangroei met minimum 30 leerlingen over vijf jaren. 
 
Het CVO Tervuren-Hoeilaart tekent ten gevolge van het verhoogde inschrijvingsgeld een lichte achteruitgang 
van het aantal inschrijvingen op. Op de Brusselsesteenweg volgen meer dan 35% van het totaal aantal 
cursisten dat over de verschillende vestigingsplaatsen verspreid is les.  
 
De komende jaren verwacht het CVO in de eerste plaats een stagnatie van het aantal cursisten. Nadien wordt 
een lichte stijging verwacht op basis van de bijsturing die het CVO in haar aanbod zal doorvoeren. Aangezien 
er momenteel een programmeringsstop voor het volwassenenonderwijs geldt, zijn ingrepen op het 
organisatorische vlak op korte termijn niet mogelijk.  

7.7.3 Verplaatsingsgedrag 
Uit de enquête kan geconcludeerd worden dat ca. 62.6% van de leerkrachten en cursisten van het CVO zich 
individueel verplaatst met de wagen. Ca. 45% van de bevraagden van het CVO legt een afstand af van 
minder dan 5 km en ca. 77% een afstand van minder dan 10 km. Tevens kan afgeleid worden dat leerlingen 
van het GITO (secundair onderwijs) vaker het openbaar en collectief vervoer nemen (bus, schoolbus, tram), 
terwijl de leerkrachten zich vaker op een individuele manier verplaatsen. Dit verschil werd niet teruggevonden 
in de enquêteresultaten van het CVO, waarbij de leerlingen zowel als de leerkrachten, ook bij korte afstanden, 
de wagen nemen (gewoontegebruik en ander publiek (volwassenen)). 
 
Voor het GITO en het CVO komt een relatief groot aandeel van de bevraagden uit de onmiddellijke omgeving 
van de school (respectievelijk 26,3% en 45,1%). Hieruit kan besloten worden dat de onderwijsinstellingen een 
belangrijke meerwaarde vormen voor het centrumgebied van Tervuren en dat de scholen integraal deel 
uitmaken van het voorzieningenniveau van de kern van Tervuren.  
 
Gezien de relatief korte afstand tot de school en het relatief grote aandeel individueel autogebruik bij de 
bevraagden van het CVO, bestaat voor het CVO de uitdaging erin de mensen (zowel leerlingen als 
leerkrachten) aan te zetten zich minder met de auto, en meer te voet of met de fiets te verplaatsen.  

7.7.4 Ruimtebehoefte  
7.7.4.1 Ruimtebehoefte GITO  

Op basis van de genormaliseerde oppervlakken die afhankelijk zijn van het aantal leerlingen, het aantal 
lesuren specialisatievakken en de ouderdom van de gebouwen heeft de directie en de dienst 
infrastructuurwerken (IW) van het GITO de benodigde oppervlaktes berekend.  Het GITO zit nu uitermate 
krap in ruimte. De school voldoet niet eens aan de helft van de door onderwijs opgelegd normering. Zelfs 
zonder bijkomende groei moet de school meer ruimte hebben om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden. 
 

Pakket 
bestaande oppervlakte 

absoluut in m² 
benodigde oppervlakte 

absoluut in m² 
relatieve 
aangroei 

1 algemene en technische vakken 1513 1856 +23% 
2 lichamelijke opvoeding 538 805 +50% 
3 pedagogisch en andere 1413 3091 +119% 
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4 technische lokalen 139 139 0% 
 totaal bebouwde ruimte 3603 5891 +64% 

     
5 parkeerruimte personeel 225 1176 +423% 
6 Fietsenberging 64 48 -25% 
7 open speelplaats 1060 942 -11% 
8 overdekte speelplaats 205 376 +83% 

 totaal onbebouwde ruimte 1554 2542 +64% 

│ tabel. ruimtebehoefte voor het GITO (netto vloeroppervlakte) 
 
Uit het bovenstaande cijfermateriaal blijkt dat zowel voor de bebouwde als voor de onbebouwde ruimte een 
gewenste aangroei vereist is van ca. 64%. Deze broodnodige ruimteaangroei is berekend aan de hand van 
de genormaliseerde oppervlakten die gehanteerd dienen te worden vanuit de Vlaamse overheid. Deze 
oppervlakten worden eveneens gehanteerd bij de subsidiëring van het patrimonium van scholen (bouwen, 
herbouwen, verbouwen). Ze worden berekend vanuit de netto- oppervlakte per pakket uitgaande van een 
theoretisch ideaal model. Dit maakt dat bestaande oppervlaktes aan gangen, trappenhallen, circulatieruimte, 
sanitair… niet voor 100% gedekt worden (verouderde toestand versus hedendaagse normen). 
 
In afwachting van een eventuele uitbreiding werden recent op een nieuw aangekocht perceel (613x) vier 
nieuwe klaslokalen ondergebracht in tijdelijke prefabcontainers.  
 
7.7.4.2 Ruimtebehoefte CVO 

De ruimtebehoefte van het CVO is gebaseerd op het aantal lokalen dat momenteel zowel overdag als 's 
avonds wordt gebruikt gedurende de week. Ze bestaat uit: 

- 10 gewone klaslokalen van gewone grootte 
- 2 lokalen uitgerust voor kledinglessen 
- 2 keukens 
- 4 computerlokalen 
- 1 secretariaat met inschrijfbalie 
- 2 aparte directieruimtes 
- 1 leraarslokaal 
- stockageruimte + ruimte voor archivering 
- aula  
- voldoende toiletten  
- parkeergelegenheid 
- douches  
 

Met deze behoeften moet zeker rekening gehouden worden bij de uitbreiding van het scholencomplex. Extra 
aandacht moet gaan naar voldoende parkeerplaatsen. Dit dient samen te gaan met een 
sensibiliseringscampagne die de cursisten en leerkrachten moet aanzetten tot het gebruik van alternatieve 
vervoerswijzen van en naar de lessen. 
Momenteel wordt een deel van de bovenstaande ruimtes gedeeld met het GITO. Het secretariaat, de 
directieruimtes, het leraarslokaal en de stockageruimte dienen echter apart voor het CVO voorzien te worden. 
Er zijn momenteel geen gegevens bekend over de benodigde oppervlaktes voor deze ruimtes.  
 
Belangrijk is dat dit een minimumbehoefte is, verrekend aan de hand van de huidige toestand. Er dient 
rekening gehouden te worden met het feit dat het CVO op middellange termijn een lichte stijging verwacht op 
basis van een bijsturing van het aanbod.   
 
Gezien het GITO de lokalen overdag echter volledig bezet, heeft men het dagonderwijs van het CVO 
ondergebracht op alternatieve locaties. Toch is het CVO ervan overtuigd dat een (andere) locatie met 
modernere apparatuur en een vaste stek voor alle vakken en klassen de homogeniteit zeer sterk zou 
verhogen, ook op het vlak van cursistvriendelijkheid. 
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7.7.5 Impact van uitbreiding ter plaatse op de omgeving 

 
 
De scholensite ligt midden in het centrum van Tervuren. Kenmerkend zijn hier de smalle straten, het 
fijnmazige stratenpatroon en de lage bouwhoogtes (gemiddeld 2 bouwlagen). Een vermeerdering van het 
aantal bouwlagen van de schoolgebouwen zou daarom het bestaande weefsel verstoren. Een uitbreiding zou 
bovendien de reeds bestaande parkeerdruk enkel verhogen.  
Ruimtelijk gezien zou een uitbreiding dus een negatieve invloed hebben op het centrum. 
 
In de huidige configuratie van de schoolgebouwen is een uitbreiding dus geen mogelijkheid. Een volledige 
reorganisatie waarbij de site wordt heringericht is wel mogelijk. Op de bestaande vloeroppervlakte (5548 m²) 
kan de benodigde bebouwde oppervlakte (5.891 m² ) in twee verdiepingen van 2.950 m² gerealiseerd worden, 
naast de benodigde onbebouwde ruimte (2542 m²). Dit scenario brengt echter een groot probleem met zich 
mee aangezien de school tijdens de werken op een andere locatie moet worden ondergebracht, die niet 
voorhanden is. Bovendien is de ruimte-invulling zeer nipt. Als de school verder zou groeien, kan slechts een 
maximale uitbreiding van 100 m² voorzien worden (over de twee verdiepingen). Praktisch is dit dus geen 
haalbare kaart. 

7.7.6 Besluit  
Reeds 59,4% (bruto) van de huidige schoolsite tussen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat is bebouwd. 
Een groot deel van de schoolgebouwen beslaat reeds 2 bouwlagen. Binnen de huidige ruimteconfiguratie is 
een bijkomende ruimtebehoefte van ca. 64% aangroei (netto) dus niet kwalitatief realiseerbaar. Niet alleen is 
er te weinig vloeroppervlakte, ook het gevoelig optrekken van de huidige schoolgebouwen kan niet aan de 
orde zijn. Het merendeel van de woonbebouwing die het bouwblok vervolmaakt, bestaat immers ook slechts 
uit 2 bouwlagen. De omringende woonstraten hebben ook een smal stratenprofiel. Het optrekken van de 
schoolgebouwen tot drie en meer bouwlagen zou een te sterkte degradatie inhouden van de 
omgevingskwaliteit.  
 
Bovendien is de ontwikkelingsruimte voor het GITO binnen de bestaande site aan de Brusselsesteenweg, 
gezien de huidige parkeerdruk, het huidige ruimtegebruik, de ruimteconfiguratie van de bestaande gebouwen, 
de aanwezigheid van de prefabgebouwen en de gewenste uitbreidingsbehoeften quasi onbestaande.  
 
Wanneer er geopteerd wordt om de bestaande gebouwen van de site aan de Brusselsesteenweg te 
verbouwen tot een ruimtelijk meer efficiënte indeling, zal dit niet voldoende ruimtewinst opleveren om te 
voldoen aan de genormaliseerde oppervlaktes zoals omschreven in de ruimtebehoefte binnen de huidige site. 
Vooral de vrije speelruimte zal moeten opgeofferd worden. 
 
Zowel het GITO als het CVO verwachten ten slotte op korte tot middellange termijn een stijging van het aantal 
leerlingen.  Op deze wijze wordt het ruimteprobleem nog prangerder. 
 
Alles wijst er op dus dat een herlokalisatie aangewezen is indien de gewenste ruimtebehoefte voor het 
GITO gerealiseerd moet worden.  
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7.8 Begraafplaatsen 
Tervuren, Moorsel, Duisburg en Vossem beschikken elk over een eigen begraafplaats.  
 
In Moorsel en Duisburg is het aantal begraafwijzen beperkt: enkel niet-geconcedeerde grond, niet-
geconcedeerd columbarium en asuitstrooïng zijn hier beschikbaar. Er is geen ruimte voor uitbreiding met alle 
begravingsvormen (zie Tervuren).  
 
In Vossem worden volgende begraafwijzen aangeboden: niet-geconcedeerde grond, niet-geconcedeerd 
columbarium, geconcedeerde grond met kelder, geconcedeerd columbarium en asuitstrooiing. Deze 
begraafplaats heeft wel uitbreidingspotentieel.  
 
In Tervuren (begraafplaats Kisteveld) worden alle begraafwijzen aangeboden: niet-geconcedeerde grond, 
niet-geconcedeerd columbarium, niet-geconcedeerd urnenveld, geconcedeerde grond zonder kelder, 
geconcedeerde grond met kelder, geconcedeerd columbarium, geconcedeerd urnenveld en asuitstrooiing. 
Om echter alle vormen van lijkbezorging te kunnen behouden, is een uitbreiding nodig van minstens 60 are. 
De gemeente opteert om het aanpalend woongebied in te vullen met wonen gezien de grote vraag naar 
nieuwe wooneenheden.  Dit impliceert dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn voor de begraafplaats. 
 

7.9 Knelpunten en kwaliteiten 

7.9.1 Knelpunten 
Kaart 10:   Synthesekaart ruimtelijke knelpunten 
 
7.9.1.1 Prijzen 

Tervuren behoort tot een regio die algemeen gekenmerkt wordt door zeer hoge prijzen voor onroerende 
goederen. Door de hoge grondprijzen emigreren jonge gezinnen. Sociaal zwakkeren en de middenklasse 
komen niet meer aan bod. Dit heeft sociale segregatie tot gevolg. De gemeente heeft tot taak om binnen het 
woonweefsel voldoende differentiatie naar woningen in te bouwen opdat er een goede bevolkingsmix kan 
ontstaan en (wijk)concentraties worden vermeden. 
 
7.9.1.2 Verstedelijkingsdruk 

De deelgemeente Tervuren ondergaat een sterke verstedelijkingsdruk vanuit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, waardoor de deelgemeente dreigt te veranderen in een ‘slaapstad’ met weinig ‘leven’. 
 
7.9.1.3 Vergrijzing 

De huidige trend van vergrijzing in Tervuren zal zich in de toekomst nog duidelijker manifesteren. Deze 
steeds groter wordende groep van 65-plussers neemt een belangrijk deel van de bevolking in en men dient 
hiermee rekening te houden op vlak van huisvesting, zorg en infrastructuur.  
 
7.9.1.4 “Eurocratisering” 

Het aantal buitenlanders in Tervuren neemt een aandeel in van 23,7% op de totale bevolking. Tevens is het 
merendeel (bijna 85%) van deze vreemdelingen afkomstig uit een Europees land. Bijgevolg is een term als 
“Eurocratisering” op zijn plaats. Deze vaststelling gaat samen met een algemene suburbanisatiedruk vanuit 
Brussel en heeft gevolgen voor de evolutie van de arbeidsmarkt, de veranderingen en speculaties op de 
woningmarkt en de sociale en ruimtelijke polarisatie.  
De hoge migratiesaldi, gekoppeld aan de stijging van de natuurlijke aangroei en de blijvende groei van het 
aantal buitenlanders bevestigen de druk die het voor de autochtone bevolking steeds moeilijker maakt om 
zich in Tervuren te handhaven. Ze worden gedwongen de stadsrand te ontvluchten om zich in de stad of op 
het platteland te vestigen. 
 
7.9.1.5 Begraafplaatsen 

De begraafplaatsen van Moorsel, Duisburg en Tervuren hebben onvoldoende ruimte ter beschikking om alle 
begravingswijzen te kunnen aanbieden. De begraafplaats van Vossem moet uitgebreid worden om alle 
begravingswijzen te kunnen blijven aanbieden.  
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7.9.1.6 Geluidshinder door de luchthaven 

De hinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem en het daaraan gebonden vliegverkeer legt een 
hypotheek op de woonkwaliteit in Tervuren 
 
7.9.1.7 Onbebouwde percelen 

Hoofdstuk 13 (zie infra) toont de prognose en de confrontatie tussen vraag en aanbod voor de periodes 2006-
2011, 2011-2016 en 2016-2021. Hieruit blijkt dat het aantal onbebouwde percelen en perceelsmogelijkheden 
de bevolkingsdruk niet kan dragen. Voor deze drie periodes geldt dat in de gemeente een tekort is aan 
actueel onbebouwde percelen, zowel tegen 2011, 2016 als 2021. De bijkomende perceelsmogelijkheden 
kunnen dit probleem slechts gedeeltelijk opvangen. Het nemen van sturende beleidsopties is hier dan ook 
prioritair.  
 
7.9.1.8 GITO/CVO 

Bij het begin en het einde van de schooldag (GITO) wordt een aantal leerlingen (ca. 13% volgens de enquête) 
met de wagen aan de schoolpoort afgezet of opgehaald. Dit resulteert in een goed waarneembaar 
doorstromingsprobleem (op- en afrijdende wagens, dubbel parkeren, niet gereglementeerd parkeren etc.) op 
de Brusselsesteenweg. 
 
De parkeerdruk komende van de scholensite veroorzaakt in de late namiddag en ‘s avonds overlast in en 
rond de school. Voornamelijk het autoverkeer van de docenten en de cursisten van het CVO veroorzaakt een 
sterke parkeerdruk in de woonbuurt. (ca. 63% van de bevraagden van het CVO verplaatst zich individueel 
met de wagen). Er is geen tot weinig parkeermogelijkheid in dit deel van het centrum. De meeste 
parkeerplaatsen zijn nodig voor bewonersparkeren. 
 
Een verdere aangroei van leerlingen en leerkrachten van zowel het GITO als het CVO zal de parkeerdruk in 
de omliggende woonbebouwing nog gevoelig verhogen.  
 
Omwille van de geringe ruimte die aanwezig is aan de Brusselsesteenweg dient de schoolbus van het 
gemeenschapsonderwijs zich te parkeren in de beperkte ruimte tussen de uitgang van de school en het 
zebrapad over de Brusselsesteenweg. Deze situatie is verkeersonveilig omdat de overstekende voetgangers 
niet opgemerkt kunnen worden door het doorgaande verkeer op de straat.  
 
Het huidige ruimtegebruik van de scholensite is zeer intensief, uitbreidingsmogelijkheden zijn nauwelijks 
aanwezig tenzij men het aantal bouwlagen gevoelig kan verhogen. Voor de bestaande prefabgebouwen dd. 
1972 dient op korte termijn een oplossing gezocht te worden. De gebouwen zijn quasi volledig versleten. 
 
Er is geen ruimte om uit te breiden op de nog onbebouwde oppervlakte. Deze fungeren als speelruimte en 
zijn nu al ondermaats. 
 
De bestaande gebouwen zijn niet aangepast aan de hedendaagse genormaliseerde oppervlaktes die door de 
Vlaamse overheid gehanteerd worden. Omwille van de huidige ruimteconfiguratie van de bestaande 
gebouwen biedt een herinrichting waarschijnlijk weinig soelaas om de genormaliseerde oppervlaktes te halen. 
 

7.9.2 Kwaliteiten 
Kaart 11:     Synthesekaart ruimtelijke kwaliteiten 
 
7.9.2.1 Nabijheid van Brussel 

De nabijheid van deze grootstad moet niet enkel negatief beschouwd worden De stad heeft ook een 
grootstedelijk uitrustingsniveau dat het uitrustingniveau van Tervuren aanvult. Dit brengt regionale 
voorzieningen binnen handbereik van de Tervuurse bevolking.  
 
7.9.2.2 Recent woningpatrimonium 

Tervuren kent een redelijk recent woningpatrimonium. De recent gebouwde woningen (gebouwd na 1970) 
maken ongeveer 37% uit van het totale woningbestand, de woningen jonger dan 54 jaar (gebouwd na 1945), 
maken reeds meer dan 68% uit. 
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7.9.2.3 Woningcomfort 

Het comfort van de woningen in Tervuren ligt redelijk hoog: meer dan 60% van het woningpatrimonium betreft 
woningen met een groot comfort, daarnaast ligt 19% van de woningen in de klasse van woningen met 
middelmatig comfort. 
 
7.9.2.4 Kwalitatief voorzieningenniveau 

Tervuren, met inbegrip van alle deelkernen, is zeer goed uitgerust inzake verzorgende, dienstverlenende, 
educatieve, administratieve en socio-culturele voorzieningen. Daarnaast kent Tervuren een behoorlijk 
handelsapparaat en een fraai toeristisch-recreatief aanbod. Met name het museum en het park op 
wandelafstand van het centrum geven een duidelijk meerwaarde aan het lokale voorzieningenniveau. 
 
7.9.2.5 Gedifferentieerd woonmilieu  

Tervuren wordt gekenmerkt door een zeer verscheiden woonmilieu: zowel open, halfopen, gesloten 
bebouwing als appartementen en studio’s komen veel voor in Tervuren. Tervuren-Centrum kent een meer 
verstedelijkt karakter. De overige deelgemeenten zijn veeleer landelijk.  Als belangrijke troef kan Tervuren 
nog een rustig en landelijk woonmilieu aanbieden in de directe nabijheid van Brussel. 
 
7.9.2.6 Leegstand en verkrotting 

Het centrum van Tervuren kent slechts een zeer beperkte leegstand en verkrotting. In de kernen van de 
deelgemeenten komt dit probleem niet voor. 
 
7.9.2.7 Begraafplaats Vossem 

De begraafplaats te Vossem heeft uitbreidingsmogelijkheden. 
 
7.9.2.8 GITO/CVO 

De scholensite van het GITO en het CVO is sterk verweven in het omliggende woonweefsel en biedt een 
grote meerwaarde aan het kerngebied van Tervuren. Uit de enquête waarbij het verplaatsingsgedrag van 
leerlingen en leerkrachten werd nagegaan, blijkt dat ca. 11% van de ondervraagden te voet naar de scholen 
komt en dat ca. 45% van de verplaatsingen naar het CVO op minder dan 5 km gebeuren. Tevens blijkt dat ca. 
77% van de bevraagden van het CVO zich minder dan 10 km verplaatst van en naar de school.  
 
Aangezien de fietsstallingen zich aan de achterzijde van de school bevinden en de fietsers enkel langs de 
Puttestraat de school binnenkomen en verlaten, wordt het fietsverkeer sterk gescheiden van het autoverkeer. 
Dit verhoogt de verkeersveiligheid. De schoolomgeving ter hoogte van de Brusselsesteenweg is op een 
verkeersveilige en snelheidsremmende manier ingericht.  
 
De scholensite aan de Brusselsesteenweg wordt goed ontsloten door het openbaar vervoer.  
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8. Bestaande ruimtelijk-economische structuur 
 
De ruimtelijk-economische structuur onderzoekt de ruimtelijke elementen die bijdragen aan de organisatie van 
onze economische structuur. Dit hoofdstuk wordt ingeleid met de socio-economische kencijfers van Tervuren. 
Hoewel deze gegevens slechts beperkte ruimtelijke informatie leveren, bieden ze een kijk op de 
karakteristieken, de kracht en de evolutie van de lokale economie. Daarna focust de ruimtelijk-economische 
structuur op alle gebieden waar de economische functies overwegen. De ruimtelijke kenmerken van deze 
gebieden, hun onderlinge relaties en de interactie met andere deelstructuren worden belicht. 
 

8.1 Socio-economische kencijfers34 

8.1.1 Beroepsbevolking  
Tervuren kende in 2005 een beroepsbevolking van 7.843 personen. Dit houdt in dat de beroepsbevolking 
aangroeide met 292 personen of 3% ten opzichte van het jaar 2000. In 2005 waren effectief gemiddeld 7.409 
personen aan het werk op de arbeidsmarkt. Het aandeel niet werkende werkzoekenden bedroeg met andere 
woorden 434 personen of 5% van de totale beroepsbevolking.  

8.1.2 Tewerkstelling per sector 
Met 55 landbouwbedrijven vertegenwoordigde de primaire sector in 2005 een equivalent van 68 voltijdse 
arbeidsplaatsen. In totaal werden 94 personen op regelmatige basis deeltijds of voltijds tewerkgesteld. De 
oppervlakte cultuurgrond groeide ten opzichte van het jaar 2004 zeer licht (van 879,5 tot 887,5 ha). Ten 
opzichte van het jaar 2000 (923,19 ha) is echter een opvallende daling in cultuurgrond zichtbaar. De 
tewerkstelling volgt deze dalende trend (-20% t.o.v. 2000). 
 
In 2005 beschikte Tervuren over 121 arbeidsplaatsen in de secundaire sector (industrie). De tewerkstelling 
in deze sector bleef de laatste jaren nagenoeg stabiel, met een lichte daling sinds het piekjaar 2001 (145 
arbeidsplaatsen). 
 
Met 2.237 arbeidsplaatsen vormde de tertiaire sector (diensten) in 2005 nadrukkelijk de belangrijkste 
werkgever. Binnen de tertiaire sector werden 425 arbeidsplaatsen ingedeeld bij de kennisintensieve beroepen 
en 126 in de creatieve sector.35 1.424 arbeidsplaatsen situeerden zich in het kader van de diensten zonder 
winstoogmerk, ook aangeduid als de quartaire sector.36 
 
In 2006 bedroeg het aantal zelfstandigen en helpers in hoofdberoep 1.306 personen. 312 personen 
oefenden een zelfstandige activiteit uit in bijberoep. 152 personen bleven ook op pensioensgerechtigde 
leeftijd actief als zelfstandige. Het aantal zelfstandigen en helpers in hoofdberoep is licht gestegen in de 
periode 2000-2006 (+ 142; + 12%). In dezelfde periode 2000-2006 groeide het aantal zelfstandigen in 
bijberoep sneller aan (+ 32; + 11%). Daartegenover staat dat  -in verhouding tot het aantal zelfstandigen-  het 
aantal actieve zelfstandigen op pensioensgerechtigde leeftijd daalde. 

8.1.3 Werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en werkzaamheidsgraad  
Tabel 18:     Werkgelegenheids-, werkloosheids- en werkzaamheidsgraad in 2000 en 2005.  

Werkgelegenheidsgraad Werkloosheidsgraad Werkzaamheidsgraad 
 

2000 2005 2000 2005 12.2007 2000 2005 
Gemeente Tervuren 32,2% 30,2% 3,8% 5,5% 4,5% 58,4% 60,2% 
Arr. Leuven 54,1% 55,5% 5,0% 6,6% 4,7% 67,4% 69,5% 
Prov. Vlaams - Brabant 61,7% 62,5% 4,5% 6,4% 4,9% 68,2% 69,7% 
Vlaams Gewest 63,2% 65,0% 6,4% 8,3% 6,1% 65,9% 67,8% 

Bron: Vlaamse Regering, samenwerkingsverband 'Lokale Statistieken', 2007. 

                                                      
34 Bron: Vlaamse Regering, samenwerkingsverband 'Lokale Statistieken', 2007. http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm 
35 Kennisintensieve diensten: vervoer over water, luchtvaart, post en telecommunicatie, financiële instellingen, verzekeringswezen, 
hulpbedrijven van financiële instellingen, verhuur en handel in onroerende goederen, verhuur zonder bedieningspersoneel, informatica, 
speur- en ontwikkelingswerk, zakelijke diensten. 
Creatieve sector: uitgeverijen, technisch advies, architecten en ingenieurs, reclamewezen, activiteiten op het gebied van film en video, 
radio en televisie, overige amusementsactiviteiten (kunstenaars, culturele centra, pretparken), persagentschappen, overige culturele 
activiteiten (bibliotheken, musea, tuinen) 
36 Quartaire sector is de enige economische sector zonder winstoogmerk. In deze sector vallen onder andere de door de overheid 
gesubsidieerde diensten als ziekenhuizen en verpleeghuizen, openbare besturen,... 



Informatief deel 

D+A Consult  Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren  Versie GR2 - 2008 

65

8.1.3.1 Werkgelegenheidsgraad 

De werkgelegenheidsgraad (=totale werkgelegenheid/bevolking op beroepsactieve leeftijd) geeft een indicatie 
van het werkgelegenheidsaanbod in een bepaald gebied. Tervuren heeft in 2005 een opvallend lagere 
werkgelegenheidsgraad (30,2%) dan het arrondissement (55,5%). Ook de provincie (62,5%) en het Vlaamse 
Gewest (65%) scoren beter. Dit kan verklaard worden door de beperkte aanwezigheid van industriële 
werkgevers, het residentiële karakter van de gemeente en de nabijheid van Brussel als tewerkstellingspool. 
Ten opzichte van het jaar 2000 (32,2%) daalde de werkgelegenheidsgraad in Tervuren lichtjes. Deze trend 
gaat in tegen de algemene evolutie in het Vlaamse Gewest. 
 
8.1.3.2 Werkloosheidsgraad 

In 2005 stond de werkloosheidsgraad (=aantal werkzoekenden/totale beroepsbevolking) voor Tervuren 
(5,5%) op een beduidend lager (en dus beter) niveau dan het arrondissement (6,6%) en Vlaams-Brabant 
(6,4%). De regio scoorde gemiddeld beter dan het Vlaamse Gewest (8,3%). Tot december 2007 daalde de 
werkloosheidsgraad in alle regio’s. De daling verliep in Vlaanderen (-2,2%), Vlaams-Brabant (-1,5%) en het 
arrondissement (-1,9%) echter sneller dan in Tervuren (-1,0%). 
 
8.1.3.3 Werkzaamheidsgraad 

In 2005 ligt de werkzaamheidsgraad (=aantal werkenden/bevolking op beroepsactieve leeftijd) in Tervuren 
(60,2%) opvallend lager dan het Vlaamse gemiddelde (67,8). Net als in Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het 
arrondissement stijgt de werkzaamheidsgraad in Tervuren wel lichtjes sinds 2000. 
 

8.2 Economische dynamiek 
Om inzicht te krijgen in de economische dynamiek van Tervuren werd gebruik gemaakt van het onderzoek ‘de 
economische slagkracht van de ondernemingen in Vlaanderen’ (2005).37 Naast een analyse van de 
economische kencijfers biedt dit onderzoek ook inzicht in de ruimtelijke evolutie van de Economic Decision 
Power38. Met andere woorden, de economische slagkracht wordt geografisch gesitueerd. In het RSV werden 
zeven ruimtelijke structuurgebieden bepaald. Bij de behandeling van de economische indicatoren, wordt 
Tervuren behandeld in de cluster Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel. 
 

8.2.1 Bruto toegevoegde waarde per werknemer 
Deze ratio geeft weer hoeveel waarde de werknemers van een onderneming toevoegen aan aangekochte en 
verbruikte goederen en diensten. De waarde is met andere woorden een aanduiding voor de productiviteit 
van een bedrijf. Voor Vlaanderen was de bruto toegevoegde waarde per werknemer in 2003 het hoogst in het 
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. De mediaan39 bedroeg er 60.806 euro per werknemer. Tervuren 
scoorde hier minder goed met een gemiddelde bruto toegevoegde waarde van 53.500 € per werknemer. 
Tussen 2001 en 2003 klom de waarde op tot het gemiddelde van het Vlaamse Gewest (+5,0%), om dan naar 
2003 slechts licht te stijgen (+0.9%). 

Tabel 19:     Toegevoegde waarde (mediaan) per werknemer voor de periode 1999-2003 

 1999 
(in €) 

Index 
1999 = 100 

2001 
(in €) 

Index 
1999 = 100 

2003 
(in €) 

Index 
1999 = 100 

Gemeente Tervuren 50.500 100 53.000 105,0 53.500 105,9 
Vlaamse Gewest 51.000 100 53.000 103,9 56.600 111,0 

Bron:  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, De Economische slagkracht van de ondernemingen in Vlaanderen. Economic 
Decision Power, evolutie en ruimtelijke spreiding, Strativaria 35 (2005). 

 

8.2.2 Bruto toegevoegde waarde / omzet 
Deze indicator, ook bruto toegevoegde waardemarge genoemd, geeft aan hoeveel toegevoegde waarde 
wordt gecreëerd voor een bepaalde waarde. Een hoge waarde duidt op de productie van goederen of 
diensten met relatief veel toegevoegde waarde en die weinig concurrentiegevoelig zijn. In 1999 lag de 
gemiddelde toegevoegde waardemarge voor de Tervurense bedrijven zeer hoog (33,6%). Naar 2001 (23,2%) 
was er echter een zware terugval die zich tot 2003 (32,3%) nog niet hersteld had. Toch ligt de gemiddelde 
bruto toegevoegde waardemarge terug hoger dan in het Vlaamse Gewest (26,6%). Deze situatie wordt 

                                                      
37 Inge Brunello, Michael Goethals en Thierry Vergeynst, De enonomische slagkracht van de ondernemingen in Vlaanderen. Economic 
Decision Power, evolutie en ruimtelijk spreidingspatroon, Stativaria 35, uitg. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, (09-2005). 
38 Economic Decision Power (EDP) meet de economische slagkracht van ondermemingen binnen een bepaald gebied. 
39 Mediaan: middelste van de naar grootte gerangschikte waarnemingen 
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algemeen bevestigd in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, waardoor de gemeenten hier hun 
koppositie versterken. 

Tabel 20:     Bruto toegevoegde waardemarge voor de periode 1999-2003 

 1999 
(in %) 

Index 
1999 = 100 

2001 
(in %) 

Index 
1999 = 100 

2003 
(in %) 

Index 
1999 = 100 

Gemeente Tervuren 33,6 100 23,2 69,2 32,3 96,1 
Vlaamse Gewest 26,1 100 26,1 100 26,6 101,9 

Bron:  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, De Economische slagkracht van de ondernemingen in Vlaanderen. Economic 
Decision Power, evolutie en ruimtelijke spreiding, Strativaria 35 (2005). 

8.2.3 Investeringen / bruto toegevoegde waarde 
Dit is een algemene maat voor de omvang van de investeringen. De investeringen geven inzicht in de 
toekomstverwachtingen op bedrijfseconomisch vlak. In 1999 lag het niveau van de investeringen in Tervuren 
hoger (20,9%) dan in het Vlaamse Gewest (19,9%). Door een zware terugval van de investeringen scoorde 
Tervuren in 2003 echter lager (14,3%) dan het Vlaamse Gewest (16,9%), waar ook al een terugval van de 
investeringen werd opgetekend. Deze terugval was ook uitgesproken voor het Vlaams Stedelijk Gebied rond 
Brussel, waar de investeringsgraad in 2003 nog gemiddeld 11,9% bedroeg. Tervuren vormt hierop dus geen 
uitzondering. De ‘investeringsmalaise’ in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel moet echter vooral in de 
industriële polen ten noorden van de hoofdstad gesitueerd worden (Vilvoorde, Machelen, Zaventem). Ook 
Drogenbos scoort erg laag. (10 % in 2003). 

Tabel 21:     Investeringsgraad (mediaan) voor de periode 1999-2003 

 1999 
(in %) 

Index 
1999 = 100 

2001 
(in %) 

Index 
1999 = 100 

2003 
(in %) 

Index 
1999= 100 

Gemeente Tervuren 20,9 100 20,2 96,6 14,3 68,3 
Vlaamse Gewest 19,9 100 19,9 100 16,9 84,9 

Bron:  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, De Economische slagkracht van de ondernemingen in Vlaanderen. Economic 
Decision Power, evolutie en ruimtelijke spreiding, Strativaria 35 (2005). 

8.2.4 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen 
Deze ratio geeft aan hoeveel winst de gemiddelde onderneming op haar eigen vermogen genereert. Tervuren 
scoort hier algemeen beter dan het Vlaamse Gewest. Deze situatie wordt algemeen bevestigd in het Vlaams 
Stedelijk Gebied rond Brussel. Vooral in 2001 werd voor Tervuren een opvallende toename van de 
nettorendabiliteit vastgesteld, tot 2003 werd dit cijfer behouden.  

Tabel 22:     Nettorendabiliteit (mediaan) voor de periode 1999-2003 

 1999 
(in %) 

Index 
1999 = 100

2001 
(in %) 

Index 
1999 = 100 

2003 
(in %) 

Index 
1999 = 100

Gemeente Tervuren 9,9 100 13,6 137,5 13,6 137,5 
Vlaamse Gewest 7,5 100 7,3 97,3 8,0 106,7 

Bron:  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, De Economische slagkracht van de ondernemingen in Vlaanderen. Economic 
Decision Power, evolutie en ruimtelijke spreiding, Strativaria 35 (2005). 

8.2.5 Conclusie: Tervuren economisch gepositioneerd 
Het volledige onderzoek naar de Economic Decision Power analyseert een veel uitgebreider scala van 
economische kencijfers en indicatoren (arbeidsintensiteit, kapitaalintensiteit, personeelskost per werknemer, 
brutorendabiliteit van het totaal actief voor belastingen, zelffinancieringsgraad, en schuldgraad). Algemeen 
worden de bedrijven in Vlaanderen gekenmerkt door een gezonde financiële structuur. De bedrijven doen het 
ook, wat geleverde output betreft, steeds beter. Op basis van de economische kencijfers van 2003 konden 5 
clusters van gemeenten met specifieke economische kenmerken onderscheiden worden.  
 
Voor het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel wordt aan de mediaan-onderneming een specifiek profiel 
toegekend. De bruto toegevoegde waarde per werknemer is er hoog, evenals de loonkost. Toch is het geen 
kapitaalintensieve regio. De investeringen zijn er bovendien naar verhouding het laagst. Toch scheert de 
winstgevendheid hoge toppen. De schuldgraad is er eerder aan de hoge kant.  
 
Dit beantwoordt echter slechts gedeeltelijk aan de werkelijkheid in Tervuren. Hier valt de hoge 
arbeidsproductiviteit op en de hoge zelffinancieringsgraad. De financiële situatie is hier gezond, maar er is 
minder investeringsbeleid.  
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Enkel de nabijgelegen gemeente Hoeilaart wordt in dezelfde cluster als Tervuren onderverdeeld. De 
buurgemeenten Bertem, Huldenberg en Overijse vallen in de cluster met een hoge zelffinancieringsgraad en 
een lage schuldgraad. Op de rest van de parameters scoren zij gemiddeld. 
 

8.3 Ruimtelijke analyse van de bedrijvigheid 

8.3.1 Concentratiegebieden van socio-economische activiteiten 
De gemeente Tervuren heeft een zeer goed uitgebouwde lokale handels- en dienstenstructuur en de nodige 
gemeenschapsvoorzieningen. Deze concentreren zich hoofdzakelijk in en nabij het centrum van Tervuren. 
Hoge concentraties treffen we aan op en rond de markt en in de Brusselsesteenweg. Vossem, Duisburg en 
Moorsel hebben meer beperkte, primaire handelsvoorzieningen aangevuld met een enkele eerstelijns 
voorziening.  
 
Op de Leuvensesteenweg vinden we een beperkte concentratie van bedrijvigheid terug (cf. infra 
steenwegontwikkeling).  
 
Op grondgebied Tervuren zijn momenteel geen echte bedrijvenzones ontwikkeld maar de gemeente plant de 
ontwikkeling van de zone Keiberg (cf. infra). Er komen geen grote concentraties met (regionale) bedrijvigheid 
voor binnen Tervuren.  

8.3.2 Overzicht en aanbod bedrijvenzones  
Kaart 13:     Bedrijvenzones + zonevreemde bedrijven 

Tabel 23:     Overzicht bedrijvenzones (ha) 

Bedrijven-
terreinen 

Totale opp. 
ha. 

Ingenomen 
bebouwd. 

Infrastr. en 
restruimten Reserve Realiseerbare 

oppervlakte 
Niet- realiseerbare 

oppervlakte* 
Totaal Tervuren 21,97 0,41 0,71 14,02 13,47 7,27 
Gebied ‘Keiberg’ 8,05 0,41 0,71 0,10 - 6,82 
Gebied ‘Everberg’40 34,87 9,22 5,42 15,26 19,78 0,45 
* niet realiseerbaar zonder inrichting van infrastructuur en bouwrijp maken van de terreinen 
Bron: GOM Vlaams-Brabant, Inventaris bedrijventerreinen provincie Vlaams-Brabant, 01.12.2000. 
 
Volgens de inventaris van de GOM beschikt Tervuren over bijna 22 ha bedrijventerreinen. De bedrijvenzone 
Everberg beslaat in totaal 34,87ha. waarvan slechts 13,6ha. gelegen op het grondgebied van Tervuren en 
21,27ha. in Kortenberg.  De relatief grote totaaloppervlakte van de bedrijventerreinen staat in contrast met de 
bebouwde oppervlakte (1%). Tevens kan gesteld worden dat slechts 0,6% van het grondgebied van Tervuren 
als bedrijventerrein ingekleurd is. 

8.3.3 Beschrijving van de bedrijvenzones 
8.3.3.1 Bedrijvenzone Keiberg 

De bedrijvenzone Keiberg is een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Deze zone bevindt zich 
langsheen de Leuvensesteenweg aan de grens van Bertem (Leefdaal). Het bedrijventerrein wordt voor een 
klein deeltje ingevuld door een groothandel in ijzerwaren. Vanuit ruimtelijk standpunt valt weinig aan te 
merken op de ligging en de ontsluitingsmogelijkheden. Wel moet er over gewaakt worden dat de bestaande 
landschappelijke elementen bewaard blijven en/of worden opgenomen in het ontwerp van het terrein teneinde 
de bestaande open ruimtecorridor te vrijwaren. Langsheen de zuid- en de westkant wordt een bufferstrook 
voorzien. De plannen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn momenteel in opmaak. 

8.3.3.2 Bedrijvenzone Everberg 

De bedrijvenzone Everberg is in industriegebied gelegen. Deze zone wordt bijna alleen gebruikt door het 
internationale bedrijf Huntsmans. Op het grondgebied van de gemeente Tervuren (13,92 ha) is geen activiteit 
of bebouwing gesitueerd. Slechts ¼de is als bedrijfsterrein ingericht. Het andere gedeelte wordt volledig 
ingenomen door bos en akkers. Huntsman wil op deze terreinen kunnen uitbreiden. 

 

                                                      
40 34,87ha. waarvan slechts 13,6ha. gelegen op het grondgebied van Tervuren en 21,27ha. in Kortenberg. 
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8.3.4 Steenwegontwikkeling - analyse van bestaande commerciële voorzieningen 
 

 
 
 

 
 

horeca en aanverwanten 6 autohandel en carrosserie 5 

grootwarenhuis 1 groothandel 1

tankstation en aanverwanten 6 veilinghuis 1

tuincentra 1 andere kleinhandel en diensten 4

hairstyle en beauty 4 totaal 29 
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Hieronder worden de zones langsheen de Leuvensesteenweg uitgelicht waar nu reeds een bundeling van economische activiteiten voorkomt. 
 

 
 
Deze zones hebben nood aan een herstructurering opdat behoud en verdere ontwikkeling gestuurd kan gebeuren waarbij zowel de ontsluiting als de verdere ontwikkeling 
bekeken moet worden.  
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8.3.4.1 Lokale voorzieningen 

Op de Leuvensesteenweg vinden we een zeer beperkte concentratie van bedrijven terug ten aanzien van 
het volledige voorzieningsapparaat van de gemeente Tervuren. Het gaat hier om een aantal diensten en 
kleinhandel, enkele garages, een groter aantal benzinestations, één grootschalige detailhandel en enkele 
horecavoorzieningen. Globaal komen er geen grote concentraties voor met lokale bedrijvigheid op de 
Leuvensesteenweg. De horecavoorzieningen concentreren zich in belangrijke mate in de onmiddellijke 
omgeving van het museum en het park van Tervuren (voornamelijk Museumlaan). Op grondgebied van 
Wezembeek-Oppem komt tevens een hotel voor.  

Een opvallend gegeven langsheen de Leuvensesteenweg is de aanwezigheid van een relatief groot aantal 
garages en tankstations. De vestiging van deze bedrijven en andere handelsactiviteiten langsheen deze 
belangrijke invalsweg wordt in belangrijke mate bepaald door de autobereikbaarheid. 

 

8.3.4.2 Bovenlokale voorzieningen 

Langsheen de Leuvensesteenweg komt een flink aantal bovenlokale voorzieningen voor; het Afrikamuseum, 
BSB, en een aantal kantoorvoorzieningen of kantoorachtigen (FOD Financiën, diensten in relatie tot het 
Afrikamuseum, het federaal labo voor voedselveiligheid en het centrum voor onderzoek in de 
dierengeneeskunde). Deze cluster van bovenlokale voorzieningen is geënt op het groene karakter van het 
park van Tervuren en bevat een sterke potentiële dynamiek. 

8.3.5 Zonevreemde en omgevingszonevreemde bedrijven 
De gemeente Tervuren heeft een enquête georganiseerd om een inschatting te kunnen maken van de 
problemen en behoeften van de bedrijven. In kader van het onderzoek reageerden 71 bedrijven op de 
enquête. 
 
8.3.5.1 Zonevreemde bedrijven 

Uit de enquête werd duidelijk dat binnen Tervuren 8 bedrijven zonevreemd gelegen zijn. Binnen de categorie 
van zonevreemde bedrijven wordt een onderscheid gemaakt tussen volledig zonevreemde bedrijven (6), 
gedeeltelijk zonevreemde bedrijven (2) en bedrijven die zonevreemd komen te liggen door uitbreiding (0). 
Van dit laatste type komen er geen bedrijven voor binnen Tervuren. 
 

Tabel 24:     Overzicht zonevreemde bedrijven 

Bemerkingen: 
1. BVBA Vander Elst (40) en Ragoen Francis (72) zijn gelegen langsheen de Leuvensesteenweg in Vossem. 
2. Garage Bruno (46) wenst uit te breiden maar kan dit niet op de huidige locatie, omwille van de zonevreemdheid. 

Er is een zekere bereidheid de uitbreiding op een andere locatie te laten plaatsvinden. Het bedrijf beschikt niet 
over een milieuvergunning klasse II. 

3. Door de aanwezigheid van SAS Institute (48) werd een belangrijk deel van het Tervuurse patrimonium 
gerestaureerd en wordt het ook in stand gehouden. Het bedrijf wenst op haar huidige locatie te blijven en wenst 
het op middellange termijn uit te breiden. Het bedrijf heeft een regionaal karakter. 

4. Het bedrijf Spreutels (74) heeft aan de gemeente te kennen gegeven dat het bedrijf met grote waarschijnlijkheid 
niet zal verder gezet worden. 

5. Garage Vandenplas (18) is gelegen langs de Leuvensesteenweg en ligt deels in woonuitbreidingsgebied en 
wordt bijgevolg als gedeeltelijk zonevreemd beschouwd. Dit woonuitbreidingsgebied is reeds grotendeels 
aangesneden. 

Code Bedrijf Adres Activiteit Opp. 
(m²) 

Bestem-
ming Zonevreemdheid 

18 Garage 
Vanderplas NV 

Leuvensesteenweg 
139 

Garage 1443 W+WU Gedeeltelijk 
zonevreemd 

40 BVBA Vander 
Elst 

Leuvensesteenweg 
135 

Land- en 
tuinbouwmachines 

972 AG Volledig 
zonevreemd 

46 Garage Bruno Morrenweg 28 Garage 3753 AG Volledig 
zonevreemd 

48 SAS Institute nv Hertenbergstraat 6 Softwareverkoop  25289 PG Volledig 
zonevreemd 

72 Ragoen Francis Leuvensesteenweg 
131 

Plaatsen van 
afsluitingen 

AG Volledig 
zonevreemd 

74 Spreutels Rootstraat Aannemer LWA + 
WLK 

Volledig 
zonevreemd 
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8.3.5.2 Omgevingszonevreemde bedrijven 

Diverse bedrijven zijn in woongebied gelegen. Door hun omvang en/of aard van de activiteiten zijn ze echter 
goed verweefbaar met de woonfunctie. Volgende bedrijven worden nu reeds als omgevingszonevreemd 
ervaren of zouden dit worden ingeval van verdere uitbreiding. Indien omgevingszonevreemde bedrijven de 
ruimtelijke draagkracht in het gedrang brengen, is herlokalisatie aangewezen. 
 

Tabel 25:     Overzicht omgevingszonevreemde bedrijven  

Code Bedrijf Adres Opp. (m²) Gewestplan Activiteit 
44 Rudy Ruiten BVBA Kleine Keiberg 9 935 W ruitenwasserij - schoonmaak 
49 VANDIEST bvba Hertenbergstraat 6 726 W brandstoffenhandel 
53 NV Quatre Bras Lindeboomstraat 125 1287 W garage 
54 M. Depage nv Markt 8 829 W+GGO garage 
66 La Capucina Kapellestraat 95 223 W artisanale likeurstokerij 
75 Agro Kumps Dorpsplein 10 8308 WG Veevoederbedrijf en 

graanhandel 
 
Bemerkingen: 
1. Rudy Ruiten (44) is gevestigd midden een sociale woonwijk en krijgt klachten van de buren in verband met 

parkeerproblemen. 
2. Vandiest (49) beschikt over een milieuvergunning klasse I. Ondanks herhaaldelijke uitnodigingen voor een 

gesprek met de gemeente, daagde niemand van dit bedrijf op. Het bedrijf wordt dan ook behouden in de lijst 
van omgevingszonevreemde bedrijven. 

3. NV Quatre Bras (53): de zaakvoerder is zich er van bewust dat zijn activiteiten voor de nodige hinder kunnen 
zorgen in de buurt. Er worden de nodige inspanningen gedaan om deze hinder tot een minimum te beperken. 
Hij wenst de depannage-activiteiten op de huidige locatie te behouden. 

4. Garage Depage (54) is midden in het centrum van Tervuren gelegen. Het bedrijf deelt mee dat de importeur 
van Volkswagen-Audi de verkoop gaat scheiden. Dit betekent dat de verkoop van Audi-wagens nog enkel in 
Overijse zal plaatsvinden en dat het bijhuis in Tervuren wordt ingeperkt tot Volkswagen. Het bedrijf zal in 
Tervuren niet verder uitbreiden. 

5. La Capucina (66) erkent de wrevel van de buurtbewoners en de transportproblemen (smal stratenpatroon, 
vrachtverkeer) die er zijn. 

6. Agro Kumps (75) produceert veevoeders en is gelegen in de kern van Vossem.  De aard van de activiteiten 
brengt zwaar verkeer met zich mee met piekmomenten in de oogstperiodes. 

8.3.6 Uitbreidingsproblematiek bedrijven 
Uit het gevoerde onderzoek bleek ook dat een aantal bedrijven een duidelijke uitbreidingsbehoefte kent. Niet 
alle bedrijven hebben voldoende ruimte op hun huidige locatie om daar te kunnen uitbreiden. In dit geval 
dringt een herlokalisatie zich op. Van de 14 bedrijven die een uitbreidingsbehoefte te kennen geven, zijn er 6 
die geen ruimte hebben om uit te breiden op hun huidige locatie (nr 6, 37, 46, 56, 69 en 76 in onderstaande 
tabel). Voor deze bedrijven zal een oplossing gezocht moeten worden via herlokalisatie. Voor die bedrijven 
die in aanmerking komen voor vestiging op een KMO-zone kan een oplossing worden geboden bij het 
ontwikkelen van de bedrijvenzone Keiberg. 
 

Tabel 26:     Bedrijven met uitbreidingsproblematiek 

Code Bedrijf Activiteit Opp. 
(m²) 

Uitbreidingsbehoefte + problematiek 

6 Foto Video Bert BVBA fotohandel 280 De winkel is te klein. Er zijn geen 
uitbreidingsmogelijkheden binnen het 
bestaande gebouw. Deze winkel hoort 
wel degelijk thuis in de kern en het is 
dan ook aangewezen om binnen het 
centrum een ruimer pand te zoeken. 

25 B&B Interior BVBA interieurdecoratie 896 Mogelijk op lange termijn (5 à 10 jaar). 
Geen uitbreidingsbehoefte op korte 
termijn. 

31 BVBA 't Hof Ter Balct tea room – snack 794 Veranda + terras op persoonlijke 
eigendom. 

37 Het Gulden Spoor ruiterschool 3.736 Uitbreiding ruiterschool wegens 
plaatsgebrek – te behandelen in 
recreatieve structuur. 

44 Rudy Ruiten BVBA ruitenwasserij - 
schoonmaak 

935 Uitbreidingsnood voor het stallen van 
wagens en opslaan van materialen.  
Het bedrijf is gevestigd midden een 
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sociale woonwijk.  Het is niet 
aangewezen dat de activiteit zich hier 
nog verder uitbreidt. 

46 Garage Bruno41 garage, onderhoud en 
herstellingen + verkoop 
auto’s 

3.753 Vraag voor vergroting toonzaal, 
burelen, eetruimte en werkplaats. 
Uitbreiding is ruimtelijk niet mogelijk op 
huidige locatie.  Het bedrijf ligt ook 
zonevreemd. 

48 SAS Institute nv42 software: verkoop aan 
bedrijven en organisaties 

25.289 Op middellange termijn uitbreiding 
burelen door renovatie aanpalend 
gebouw. Het bedrijf blijft binnen de 
globale site. Er moet wel een oplossing 
komen voor het zonevreemde karakter. 

56 Tuinen Vervueren tuinaanleg en onderhoud 914 Huidige loods is te klein. Moeilijke 
toegang tot loods voor vrachtwagen en 
aanhangwagen. Er is geen uitbreiding 
mogelijk. 

73 Jeroom Wijnants BVBA Tuinaanleg en 
sierbestrating 

1233 Behoefte aan een loods. 

76 Van Lancker Tuinaanleg 1443 Uitbreiding voor opslag. 

8.3.7 Ruimte voor bedrijven die niet in de kmo-zone noch in het woonweefsel thuishoren. 
Tervuren krijgt aanvragen voor inplanting van bijkomende economische activiteiten waar de gemeente geen 
ruimte voor vindt in het hoofddorp Tervuren. Deze activiteiten kunnen omwille van hun aard en activiteit niet 
altijd worden ondergebracht in een gebied voor ambachten en kmo zoals bestemd volgens de 
gewestplanvoorschriften.  Deze bedrijven horen echter ook niet thuis in het woonweefsel. Hieronder vallen 
ondermeer: 

• vestiging van meer grootschalige bedrijven; 
• vestiging van autogerichte bedrijven; 
• bedrijven die in een geëigende bestemming liggen en willen uitbreiden maar dit omwille van 

ruimtegebrek niet ter plaatse kunnen doen en dus nood hebben aan een nieuwe locatie; 
• omgevingszonevreemde en zonevreemde bedrijven die omwille van hun aard en/of omvang dienen 

te herlokaliseren. 
 

8.4 Knelpunten en kwaliteiten 

8.4.1 Knelpunten 
Kaart 10:     Synthesekaart ruimtelijke knelpunten 
 
8.4.1.1 Zonevreemde en omgevingszonevreemde bedrijven 

Tervuren kent een aantal zonevreemde en omgevingszonevreemde bedrijven die een oplossing moeten 
krijgen hetzij op de eigen site hetzij door herlokalisatie. 
 
8.4.1.2 Ruimtegebrek bedrijven 

Een aantal bedrijven worden geconfronteerd met ruimtegebrek op hun eigen site en kunnen ter plaatste niet 
uitbreiden . Herlokalisatie is vaak de enige oplossing. 
 
8.4.1.3 Tuinaanleggers 

De tuinaanleggers kennen hun eigen problematiek. Tuinaanleg is meestal wel verenigbaar met de 
woonomgeving of het agrarisch gebied waarbinnen de vestigingen zich bevinden. De activiteit vindt immers 
elders plaats en het betreft hoofdzakelijk stockage en stalling van voertuigen en machines. Maar vanuit het 
toenemende belang voor tuinonderhoud stijgt de vraag naar ruimte voor stockage evenals de vraag naar 
verwerking van tuinafval door tuinaannemers. De activiteiten zijn dan naar schaal en aard vaak niet meer 
verenigbaar met bijvoorbeeld de woonomgeving. 
 

                                                      
- 41 Garage Bruno = zonevreemd bedrijf (cf. supra) 
- 42 SAS = zonevreemd bedrijf (cf. supra) 



Informatief deel 

D+A Consult  Ontwerp Structuurplan 
Gemeente Tervuren  Versie GR2 - 2008 

73

8.4.1.4 Specifiek karakter gemeente Tervuren 

Tervuren heeft zich in de loop der jaren sterk geprofileerd als een woongemeente met een zeer groen 
karakter. Nieuwe en grootschalige activiteiten zijn moeilijk verenigbaar met het imago van de gemeente. Het 
groene en historische karakter bepaalt tevens dat een groot deel van het grondgebied niet in aanmerking 
komt voor eventuele uitbreidingen. 
 
8.4.1.5 Ongestructureerde vermenging van functies en activiteiten 

Langsheen de Leuvensesteenweg hebben zich een aantal autogerichte bedrijven (tankstations, garages) en 
handelszaken gevestigd, voornamelijk omwille van de goede autobereikbaarheid van deze gebieden. Het 
verder zetten van de ongestructureerde inplanting van functies en activiteiten langsheen de 
Leuvensesteenweg doet een zeer onduidelijke ruimtelijke toestand ontstaan. Een goede ruimtelijke ordening 
en een functionele verweving dringt zich op waarbij de diverse ruimtelijke entiteiten worden afgebakend met 
eigen specifieke ontwikkelingskansen. 
 
8.4.1.6 De aanwezigheid van weinig kwalitatieve steenwegontwikkeling  

Sommige autogerichte bedrijven (tankstations, garages) werken imagoverlagend en komen het straatbeeld 
niet ten goede. Omwille van hun negatieve visuele impact op het geheel van de Leuvensesteenweg ontstaan 
ongestructureerde en onaantrekkelijke randen op de steenweg. Tevens vragen deze bedrijven veel 
parkeerruimte en is bij sommige handelszaken van een weinig kwalitatieve buiteninrichting en architectuur 
sprake. Deze handelssites hebben hierdoor weinig uitstraling en versterken het ‘baanwinkeleffect’.  
 
8.4.1.7 Weinig identiteit en herkenbaarheid 

De steenwegontwikkeling langsheen de Leuvensesteenweg oogt veelal weinig aantrekkelijk. Algemeen 
ontbreken identiteit en herkenbaarheid voor het verloop van de steenweg. Tevens kan het Afrikamuseum 
beter ‘gepresenteerd’ worden bij een herinrichting van de N3. Globaal is het publieke domein weinig 
kwalitatief ingericht. Daarom oogt de steenweg ook weinig attractief voor vestiging van nieuwe 
imagoverbeterende activiteiten. 
 
8.4.1.8 Geen ruimte buiten zone Keiberg 

Bij de analyse van de zonevreemde en omgevingszonevreemde bedrijven evenals bij de bedrijven die 
omwille van plaatsgebrek dienen te herlokaliseren komt duidelijk tot uiting dat er voor een aantal van deze 
bedrijven geen ruimte is in de zone Keiberg.  Deze zone is niet alleen beperkt in omvang maar daarenboven 
ook bestemd als een gebied voor kmo en ambachten.  Verschillende activiteiten zoals garages hoofdzakelijk 
gericht op verkoop en nevendiensten, kunnen binnen deze bestemming geen plaats krijgen. Naast de zone 
Keiberg heeft Tervuren momenteel geen zones die dergelijke bedrijven kunnen opvangen. 
 

8.4.2 Kwaliteiten 
Kaart 11:     Synthesekaart ruimtelijke kwaliteiten 
 
8.4.2.1 De nabijheid van internationale verkeersaders 

Tervuren wordt langs 2 zijden omklemd door belangrijke internationale verkeerassen (R0 en E40). Hierdoor 
kan relatief eenvoudig ontsloten worden zonder bijkomende verkeershinder binnen de woonkernen. 
 
8.4.2.2 Toeristische troeven nabij het centrum van Tervuren 

Het historische Park van Tervuren vormt een belangrijke toeristische troef bij het centrum van Tervuren, 
zowel omwille van het ‘groen’ recreatief potentieel in de schaduw van de hoofdstad als door de 
aanwezigheid van het internationaal gerenommeerde Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Het masterplan 
voor de renovatie van het museum legt meer nadruk op de relaties met Tervuren. Hierdoor ontstaan 
mogelijkheden voor de versterking van horeca en commercieel apparaat in het centrum van Tervuren. 
 
8.4.2.3 De Leuvensesteenweg als drager een cluster van bovenlokale functies 

Langsheen de steenweg liggen verschillende persoonsintensieve voorzieningen: het Afrikamuseum, de 
Britse School van Brussel,  het federaal labo voor voedselveiligheid, het FOD Financiën, … Deze 
bovenlokale ontwikkelingen maken deel uit van de bestaande parkstructuur. De aanwezigheid van deze 
ontwikkelingen in het groene parkkader kan fungeren als katalysator voor het aantrekken van andere 
hoogwaardige diensten en voorzieningen, zoals beperkte kantoorvoorzieningen, spin-off vestigingen van het 
Afrikamuseum en de BSB, hoogwaardige toepassingen van wetenschappelijk onderzoek, … 
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8.4.2.4 De Leuvensesteenweg als potentiële vestigingplaats voor bedrijvigheid 

Opvallend is de vermenging van de bedrijvigheid, wonen en recreatie in het gebied. Deze functiemenging 
kan worden beschouwd als een specifieke kwaliteit van de Leuvensesteenweg. Het naast elkaar voorkomen 
van deze functies levert verschillende gebruiksvormen op die een meerwaarde vormen in de gemeente. 
Deze verbindingsas tussen Brussel en Leuven vormt met zijn gemengde functies en nog beschikbare 
ruimtes een potentiële vestigingsplaats voor autogerichte functies en bedrijven die behoeften hebben aan 
grotere oppervlaktes waaraan de kern van Tervuren geen plaats kan bieden.  
 
8.4.2.5 Differentiatie binnen bebouwde gebieden 

Langsheen de Leuvensesteenweg komen diverse bedrijfspanden (vaak handelsruimten) voor die een vrij 
groot verloop kennen (verandering van type bedrijvigheid, leegstand, onaangepaste bebouwing, …). Deze 
sites bieden mogelijkheden naar een betere verweving met de woonomgeving. In bepaalde gevallen kan de 
verweving versterkt worden. Waar nodig kan een herbestemming van deze sites overwogen worden ten 
voordele van de versterking van het plaatselijke karakter. 
 
8.4.2.6 Bedrijventerrein Keiberg 

Het bedrijventerrein Keiberg is op het gewestplan bestemd als KMO-zone. Momenteel is hier één bedrijf 
gevestigd. Deze zone biedt mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en kan een oplossing bieden voor enkele 
lokale bedrijven 
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9. Bestaande verkeers- en vervoersstructuur43 

9.1 Omschrijving 
De verkeersinfrastructuur bepaalt in grote mate de relaties tussen nederzettingsstructuren. De lineaire 
structuur van verkeerswegen, heeft een groot structurerend vermogen voor de open ruimte. Niet alleen de 
aanwezigheid van dergelijke (lijn)infrastructuren, maar ook de aard en de diversiteit, zijn in veel gevallen de 
bepalende factor (geweest) voor de ontwikkeling van nederzettingsstructuren, activiteiten en functies. 

9.2 Kenmerken 

9.2.1 Woon-werkverplaatsing 
9.2.1.1 Aantallen verplaatsingen en herkomst/bestemming 

Volgens de beschikbare gegevens werkten er in 1991 3.051 personen te Tervuren, waarvan 870 (ofwel 
28,5%) uit Tervuren zelf. In totaal werkten er 5.719 Tervurenaren buiten de gemeente. Met andere woorden 
de uitgaande woon-werk pendel is groter dan de ingaande. 
 
Er van uitgaande dat een woon-werkverplaatsing een heen- en een terugrit omvat, werden ingevolge de 
tewerkstelling minimaal: 
- 1.740 interne woon-werkverplaatsingen; 
- 2.562 extern inkomende en 
- 11.438 extern uitgaande woon-werkverplaatsingen gegenereerd. 
Dit komt neer op een totaal van 15.740 woon-werkverplaatsingen. 
 
De volgende tabel verschaft inzicht in de belangrijkste herkomst-gemeenten van de werknemers welke 
buiten Tervuren wonen en de bestemming van de belangrijkste buurgemeenten van de inwoners van 
Tervuren welke buiten de gemeente werken. 

Tabel 27:     Overzicht belangrijkste relaties woon-werkverkeer 

Gemeente Wonen in Tervuren – 
werken buiten Tervuren 

Wonen buiten Tervuren – 
werken in Tervuren 

Bertem 46 130 
Huldenberg 40 41 
Kortenberg 59 43 
Kraainem 76 16 
Oudergem 113 8 
Overijse 234 65 
Sint-Pieters-Leeuw 203 20 
Wezembeek-Oppem 73 50 
Zaventem 425 43 
Brussel 1.497 14 
Leuven 269 125 
Schaarbeek 201 22 
Sint-Lambrechts-Woluwe 242 15 
Overige 2.241 689 

 
Uit de tabel 26 blijkt ook het grote verschil tussen de inkomende pendel naar Tervuren en de uitgaande 
pendel naar de andere gemeenten; het aantal werkenden dat vanuit Tervuren naar Brussel gaat om te 
werken is 107 maal (!) groter dan de omgekeerde stroom werkenden. Voor Oudergem is dit toch ook nog 14 
keer. 
 
9.2.1.2 Verplaatsingswijze 

Op basis van de gegevens uit het mobiliteitsplan tekent zich duidelijk het belang van het privé-vervoermiddel 
af in het woon-werkmotief: 69% als auto-bestuurder, terwijl 8% meerijdt als passagier. In het algemeen kan 
dan ook worden gesteld dat van alle woon-werkverplaatsingen drie vierde met de auto wordt gerealiseerd. 

                                                      
- 43  Voor gegevens in verband met mobiliteit en verkeer werd beroep gedaan op de oriëntatienota, de conceptnota en het beleidsplan 

van het mobiliteitsplan van de gemeente Tervuren, opgemaakt tussen 2000 en 2002. 
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Dit aandeel wordt vooral verklaard door alle woon-werkverplaatsingen, maar bovenal door de extern 
ingaande relaties. Het aandeel van het autoverkeer in de interne woon-werkverplaatsingen (wonen en 
werken in Tervuren) ligt (in verhouding) lager met 55%. 
Het aandeel van de langzame vervoerwijzen ligt uiteraard het hoogst bij de interne woon-
werkverplaatsingen. Hier gaat 13% te voet en 15% met de (brom)fiets, dat is samen 31%. 
Opmerkelijk is verder het relatief grote aandeel 17% voor bus, tram en metro in de extern uitgaande 
verplaatsingen (met name naar Brussel), terwijl dit maar 3% is voor de intern uitgaande verplaatsingen. 

9.2.2 Woon-schoolverplaatsing 
9.2.2.1 Aantallen verplaatsingen en herkomst/bestemming 

In 1991 liepen er 1.677 leerlingen in Tervuren school, waarvan 979 die eveneens uit Tervuren afkomstig 
waren. 698 leerlingen volgden eveneens school te Tervuren maar kwamen van buiten de gemeente, 
waarvan de meeste vanuit Overijse (165), Bertem (96) en Wezembeek-Oppem (70). 
2.834 leerlingen woonden in Tervuren maar volgden elders school. De belangrijkste bestemmingen werden 
gevormd door de scholengroepen in Leuven (327 leerlingen), Sint-Pieters-Woluwe (323) en Wezembeek-
Oppem (313). 
Het totaal aantal woon-schoolverplaatsingen kan minimaal geraamd worden op:  
(1.677 + 689 + 2.834) x 2 = 10.400 verplaatsingen. 
 
9.2.2.2 Verplaatsingswijze 

Op basis van de cijfers in het mobiliteitsplan blijkt dat het aandeel van de langzame vervoerwijzen in de 
binnengemeentelijke verplaatsingen relatief hoog is. 25% van de leerlingen uit Tervuren komt te voet en nog 
eens 25% komt met de fiets naar school. Dit is samen goed voor vijf op tien verplaatsingen. 31% van de 
leerlingen wordt als autopassagier met de wagen naar school gebracht. 
Bij de extern uitgaande woon-schoolverplaatsingen speelt het vervoer per auto wederom een grote rol; 40% 
van de Tervuurse leerlingen die buiten Tervuren school lopen wordt gebracht of gaat zelf naar de school. 
Zo’n 29% maakt de verplaatsing naar een school buiten Tervuren met het openbaar vervoer (bus, tram, 
metro). Nagenoeg geen enkele verplaatsing gebeurt met de trein.  
Bij de fietsverplaatsingen naar andere gemeenten komt met name Wezembeek-Oppem naar voor. Deze 
gemeente neemt 32% van alle fietsvervoer voor haar rekening. 
 

9.3 Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 
Kaart 14:     Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

9.3.1 Aanwezige bovenlokale verkeers- of vervoersvoorzieningen 
9.3.1.1 Verkeerswegen 

Tervuren wordt omringd door een dicht infrastructurennetwerk. Opvallend bij dit netwerk is de radiale 
gerichtheid op de belangrijkste stedelijke concentratie (Brussel, Leuven, Mechelen). 
De ring rond Brussel fungeert als belangrijkste verdeelschakel van het autoverkeer over de verschillende 
bestemmingen in en rond Brussel. Iets ten westen ligt één van de belangrijkste infrastructurenbundels van 
Europa. Deze noord-zuidas verbindt de grootsteden Parijs, Brussel, Rotterdam, … met elkaar en dit via 
hoogwaardige spoorwegen (hst), waterwegen (kanaal Brussel-Charleroi en Willebroekse Vaart) en 
autowegen (E19, A12, en A1/E19). 
Een tweede infrastructurenbundel situeert zich ten noorden van het studiegebied op de as Brussel-Leuven-
Tienen en bestaat uit de N2 en de N3, de autosnelweg A3/E40 (Brussel-Luik) en de spoorlijn Brussel-
Leuven-Luik. 
Ten zuiden van Tervuren ligt nog een derde infrastructurenbundel die vanuit Brussel verstrekt in de richting 
van Namen en Luxemburg. Het gaat hier om de autosnelweg A4/E411, de N4 en de spoorlijn richting 
Namen. 

9.3.2 Aanwezige lokale verkeers- en vervoersvoorzieningen 
9.3.2.1 Wegverkeer 

De gemeente wordt van oost naar west doorkruist door een belangrijke ontsluitingsas: 
− de Leuvenssteenweg en de Tervurenlaan (N3) hebben een belangrijke functie op lokaal niveau. De weg 

verdeelt de gemeente in twee en bepaalt de ontwikkeling van de aanliggende kernen. 
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De overige gemeentelijke structuurwegen (= belangrijkste verkeersdragers op gemeentelijk niveau) kunnen 
als volgt geïdentificeerd worden: 
− De Mechelsesteenweg (N227) begint aan de kruising van de Tervurenlaan met de Ring. En vormt 

eigenlijk het verlengde van de Sint-Jansbergsesteenweg. Deze weg heeft duidelijk een lagere intensiteit 
dan de Tervurenlaan, maar vormt op piekmomenten een veelgebruikte sluiproute om de files op de ring 
te vermijden; 

− De Duisburgsesteenweg en de Tervurensesteenweg vormen een belangrijke ontsluitingsweg voor het 
centrum van Tervuren richting Duisburg. Met name het stuk naast de warande kent een grote intensiteit 
(1500 pae per uur); 

− De Moorselstraat vormt de verbinding van de Leuvensesteenweg met de oprit van de E40 in Sterrebeek. 
Met name ter hoogte van Hoogbos verschilt de intensiteit van de weg met deze van naburige 
ontsluitingswegen. Dit is vooral door het grote aantal verkavelingen in de directe omgeving; 

 
Wat parkeren betreft is er enkel in het centrum van Tervuren een specifiek parkeerregime 
(parkeerduurbeperking, betalend parkeren, blauwe zone). In de overige straten gelen geen maatregelen en 
is het vrij parkeren toegestaan. 
De gemeente beschikt niet over sterk parkeerbehoevende activiteiten. Een uitzondering hierop is het 
Koninklijk Museum van Midden-Afrika dat duidelijk en bovenlokale uitstraling en aantrekkingskracht heeft. 
 
9.3.2.2 Busvervoer 

De gemeente Tervuren wordt zowel bediend door het openbaar vervoersnet van De Lijn als dat van de 
MIVB. 
De Lijn doet met de volgende lijnen de gemeente Tervuren aan: 

315, 316, 317 (Kraainem – Leuven) 
318 (Brussel – Vrebos) 
410 (Snelbus Brussel – Leuven) 
526, 553, 554, 555, 556, 558, 559 (Schoolbussen ) 
610 (marktbus Duisburg - Leuven ) 
616 (Leuven - Zaventem ) 
830 (Groenendaal – Machelen) 

 
Tervuren-centrum en Moorsel worden bediend om het uur. In de spits ligt de frequentie hoger. 
Verder zijn er ook de schooldiensten die de scholen van Tervuren en de omliggende gemeenten aandoen. 
 
Binnen het Regionet worden er een aantal busverbindingen voorgesteld die de gemeente zullen aandoen: 

− lijn Leuven – Tervuren – Brussel (sneldienst met beperkte aantal stopplaatsen): deze dienst sluit in 
Tervuren aan op de tramlijn 44. Op deze assen worden doorstromingsfaciliteiten voorzien, die een 
performantie waarborgen die kan concurreren met de auto. Een voorbeeld is de toepassing van 
verkeersbeïnvloeding op de kruispunten van de assen; 

− Binnen het netwerk wordt een ringverbinding rond Brussel voorgesteld waarbij de lijn tussen 
Groenendaal - Tervuren (Vier Armen) – Wezembeek-Oppem – Sterrebeek – Nossegem – 
Steenokkerzeel deel uitmaakt van deze ringverbinding. 

Deze lijnen moeten een bijkomend aantal reizigers genereren op de werkdagen. 
 

De M.I.V.B. heeft één enkele lijn in exploitatie op het grondgebied van de gemeente Tervuren: de tramlijn 44. 
Deze tramlijn loopt evenwijdig met de Tervurenlaan. 
Ook lijn 39 is belangrijk voor Tervuren omdat deze een eindhalte heeft op nog geen 800 meter van het 
Museum. Zowel lijn 39 als 44 worden om de twintig minuten bediend, in de piekuren is dit zelfs om de tien 
minuten. 
 
De lijn 44 wordt ook door toeristen en wandelaars gebruikt. Traditionele bestemmingen zijn dan voornamelijk 
het Museum voor Midden-Afrika en het Zoniënwoud. Gezien het historische karakter van de tramlijn wordt 
deze ook gebruikt door de oude trams uit het museum van Woluwe. 
 
9.3.2.3 Langzaam verkeer 

Voorzieningen voor het langzaam verkeer zijn in Tervuren in zekere mate aanwezig. Fietspaden en -stroken 
zijn vooral te vinden langs de verbindingswegen als de Duisburgesteenweg, de Vossemberg, De 
Moorselstraat en de Huldenbergstraat. Andere wegen voor langzaam verkeer - de parkdreven en de 
boswegen - zijn wel uitgebreid aanwezig maar zijn eerder gericht op een recreatief gebruik. De verbindende 
functie is minder sterk ontwikkeld. 
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De voetwegen en fietspaden vormen samen geen gestructureerd netwerk en zorgen bijgevolg niet steeds 
voor de benodigde langzaam verkeersverbindingen tussen de deelkernen en het centrum. Toch moet de 
impact van het gemotoriseerd verkeer niet worden overschat in de gemeente. Het overgrote deel van de 
residentiële wijken en de verkavelingen hebben enkel een erffunctie. 
De bevolkingsgroep die toch nog uitgebreid gebruik maakt van de fiets is de schoolgaande jeugd. De 
aanwezige schoolinfrastructuur versterkt het gebruik van de fiets aanzienlijk waardoor men binnen de stad 
bepaalde piekuren ervaart. 
 

9.4 Knelpunten en kwaliteiten 
Kaart 10:     Synthesekaart ruimtelijke knelpunten 
Kaart 11:     Synthesekaart ruimtelijke kwaliteiten 

9.4.1 Knelpunten 
9.4.1.1 Grote hoeveelheid doorgaand verkeer - sluikverkeer 

De oververzadigde toestand van het nationale hoofdwegennet rondom het Brusselse geeft een directe 
afwenteling op het gemeentelijk wegennet, met de nodige gevolgen voor het gemeentelijk functioneren. De 
N3 vormt een duidelijk knelpunt daar deze weg niet uitsluitend gemeentelijk verkeer verwerkt, maar - door 
zijn parallelle ligging aan de hoofdwegen - ook verkeer van regionaal, bovenregionaal en mogelijk zelfs 
hoger niveau. De huidige Tervuurse hoofdwegenstructuur is niet bij machte om de verkeersproblemen op het 
gemeentelijke niveau te verwerken. 
 

9.4.1.2 Ruimtelijke barrièrewerking N3 

De N3 vormt door de intensiteit van het verkeer een belangrijke barrière tussen een aantal gebieden. De 
weg snijdt Moorsel ruimtelijk af van de rest van Tervuren en doorsnijdt ook Tervuren zelf. Met name het 
veiliger maken van de gevaarlijke kruispunten is van groot belang. De volledige herinrichting van de 
Leuvensesteenweg is op het moment van opmaak volop aan de gang. 
 

9.4.1.3 Barrièrewerking voor het zachte verkeer en weinig herkenbaarheid 

De Leuvensesteenweg - N3 vormt een zeer sterke fysische barrière voor het fiets- en voetgangersverkeer. 
Over het grootste deel van het wegtracé te Tervuren zijn geen fietspaden aanwezig en nauwelijks 
voetpaden. Voornamelijk vanaf de tweede sequentie (de Tervuurse woonwijken – cf. Deelruimten) tot aan de 
gemeentegrens zijn de voorzieningen voor het zachte verkeer ondermaats aanwezig. Ter hoogte van het 
Afrikamuseum en aan de tramhalte zijn de oversteekplaatsen voor voetgangers onvoldoende duidelijk 
aangegeven. ’s Avonds vallen deze oversteekplaatsen helemaal niet op en zijn niet veilig.  
 
9.4.1.4 Weinig identiteit en herkenbaarheid 

De steenwegontwikkeling langsheen de Leuvensesteenweg oogt veelal weinig aantrekkelijk. Algemeen 
ontbreken identiteit en herkenbaarheid voor het verloop van de steenweg. Tevens kan het Afrikamuseum 
beter ‘gepresenteerd’ worden bij een herinrichting van de N3. Globaal is het publieke domein weinig 
kwalitatief ingericht. 
 
9.4.1.5 Parkeerdruk 

De parkeerdruk op het centrum en de aanpalende straten veroorzaakt op een aantal momenten de nodige 
overlast. Dit hangt samen met het tijdstip van de dag en van het jaar.  Kermis en jaarmarkt veroorzaakt de 
nodige parkeerdruk.  Ook op zondag zorgt het museum met zijn bovengemeentelijke uitstraling voor een 
hele boel autoverkeer met de bijkomende parkeerdruk tot gevolg. Sommige delen van het centrum (zoals de 
omgeving van GITO/CVO) worden in het schooljaar frequent geconfronteerd met parkeeroverlast en 
verkeersdrukte. 
 
9.4.1.6 Gebrekkig openbaar vervoer 

De gemeente Tervuren wordt door en aanzienlijk aantal buslijnen bediend. Om een optimaal aanbod te 
creëren moet er voor een betere doorstroming in het verkeer worden gezocht, ook tijdens de spits. 
Aangezien dit nu niet het geval is, blijft de bus in gebreke. 
Alhoewel het openbaar vervoer in het verleden steeds een vraagvolgend beleid heeft moeten voeren en 
haar lijnen steeds maar heeft moeten uitrekken, dient bij de inplanting of het projecteren van nieuwe 
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werkgelegenheidsgebieden/projecten rekening te worden gehouden met de bestaande openbaar 
vervoerlijnen. 
 

9.4.2 Kwaliteiten 
9.4.2.1 Multimodale ontsluitingsmogelijkheden 

Tervuren wordt door zijn ligging goed ontsloten voor bijna alle vervoersvormen. Voor het wegverkeer zijn dit 
de hoofdwegen Ring R0 en E40/A3 autosnelweg waarop de gemeente rechtstreeks kan aantakken via de 
N3 Tervurenlaan en in mindere mate langs de Moorselstraat. 
 
9.4.2.2 De Tervurenlaan (N3) als voornaamste drager van doorgaand verkeer en als hoofdontsluiting naar 
het hoofdwegennet 

In de knelpunten werd reeds gewezen op de grote hoeveelheid doorgaand verkeer via de N3. Door een 
duidelijke classificatie van de wegen door te voeren is het mogelijk hieraan inrichtingsprincipes te koppelen. 
Op die wijze wordt het mogelijk om een duidelijke boomstructuur op te bouwen binnen het wegennet 
waardoor negatieve mobiliteitseffecten (sluikverkeer, verkeersonveiligheid, …) structureel kunnen worden 
tegen gegaan. 
 
9.4.2.3 Mogelijkheden voor langzaam verkeer 

De bestaande fietsvoorzieningen en voetwegen bieden potenties voor de uitbouw van een integraal 
langzaam verkeersnetwerk. Ze verbinden vaak woongebieden onderling en dit binnen het groene kader van 
het Zoniënwoud. Een aanpassing van de verharding en een verbeterd onderhoud van de paden zijn wel 
nodig. Toch biedt de bestaande ruimtelijke structuur van Tervuren een aantal potenties om door 
opwaardering van dit netwerk te voorzien in verbeterde en veilige verbindingen voor voetganger en fietser.  



Informatief deel 

D+A Consult  Ontwerp Structuurplan 
Gemeente Tervuren  Versie GR2 - 2008 

80

10. Bestaande recreatieve infrastructuur 

10.1 Omschrijving 
De ruimtelijke structuur van de bestaande recreatieve activiteiten wordt gevormd door de aanwezigheid van 
en de samenhang tussen de recreatieve voorzieningen in de ruimte. 

10.2 Recreatieve bestemmingen 
Kaart 15:     Overzicht bestaande recreatieve voorzieningen  

Tabel 28:     Overzicht recreatieve bestemmingen gewestplan en ‘bezettingsgraad’44 

Entiteit Aantal 
inwoners 

Oppervlakte 
grondgebied 
in ha 

Recreatie 
in % 

Oppervlakte 
recreatie  
in ha 

bezettings- 
graad’ 
in inw / ha 

Tervuren 20.181 3.292 0,06 2,26 8.923 

Arr. Leuven 456.484 116.322 0,8 931 491 

Arr. Halle-Vilvoorde 558.220 94.293 0,7 660 846 

Vlaams-Brabant 1.014.704 210.615 0,7 1.474 688 

Vlaams Gewest 5.940.251 1.352.225 1,4 18.931 314 

 
De provincie Vlaams-Brabant kent op zich een zeer hoge bezettingsgraad in vergelijking met het gemiddelde 
voor Vlaanderen. 1 ha recreatiebestemmingen op het gewestplan moet in de provincie Vlaams-Brabant (688 
inw/ha) en in het arrondissement Halle-Vilvoorde (846 inw/ha) meer dan het dubbel aantal mensen opnemen 
dan het gemiddelde in Vlaanderen (314 inw/ha). Ook de waarde voor het arrondissement Leuven (491 
inw/ha), waartoe Tervuren behoort, ligt ruim boven deze voor het Gewest. Binnen de arrondissementen 
Leuven en Halle-Vilvoorde behoort Tervuren, met 8.923 inwoners die gebruik moeten maken van 1 ha 
recreatie, tot de absolute top.  
Volgens het gewestplan wordt in de gemeente Tervuren slechts 1 recreatiezone aangeduid. Deze is gelegen 
in deelgemeente Duisburg en beslaat 2ha 26a 16ca. In de andere deelgemeente Vossem en Tervuren 
voorziet het gewestplan geen enkel recreatiegebied. 
 
Deze cijfers dienen wel genuanceerd te worden. Tervuren beschikt wel over een grote oppervlakte aan bos- 
en parkgebied die niet opgenomen is in deze cijferwaarden, maar die tevens een belangrijke, passieve 
recreatieve functie vervult.  De gemeente heeft ook sportvoorzieningen die gelegen zijn in gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Feit blijft dat het huidige gewestplan weinig tot geen ruimte biedt om (harde) 
recreatieve voorzieningen in te planten. Bestaande voorzieningen liggen vaak in gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen of woongebied en diverse voorzieningen liggen zonevreemd (cfr. infra). 

10.3 Recreatieve voorzieningen  
De infrastructuren voor intensieve recreatie omvatten de sporthallen en -terreinen, de musea, de historische 
bezienswaardigheden, de culturele centra, de verblijfsaccommodatie, enz. De openlucht sportaccommodatie 
en de ruimte voor extensieve recreatie is voornamelijk aanwezig in parken.  De overdekte voorzieningen zijn 
vaak terug te vinden in combinatie met andere functies (sporthal met polyvalent gebruik, scholen, e.d.). Ook 
het militaire domein beschikt over een eigen uitgebreide sportinfrastructuur. 
 

10.3.1 Sportvoorzieningen45 
In onderstaande tabellen wordt per deelgemeente een overzicht gegeven van de aanwezige 
sportvoorzieningen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de aanwezige infrastructuur, de oppervlakte, de 
ligging volgens het gewestplan en de juridische toestand. Tevens werd aangegeven of deze voorzieningen 
al dan niet liggen in zones die daartoe bestemd zijn volgens het gewestplan. Deze inventaris van de 
sportterreinen werd gemaakt op basis van terreinonderzoek. 

                                                      
44 Wegwijs in eigen regio. - Portret van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten, GOM Vlaams-Brabant, Tervuren 1994 
-  De cijfers ivm het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van de ‘Werkelijke bevolking op 1 januari 2000’ opgemaakt 

 door het N.I.S. 
45 Intensieve recreatie = vorm van recreatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of één 
grote voorziening en waar relatief veel mensen per oppervlakte-eenheid actief zijn 
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10.3.1.1 Sportvoorzieningen in de deelgemeente Tervuren 

Tabel 29:     Overzicht sportvoorzieningen in de deelgemeente Tervuren 

Bovenlokale voorzieningen (Bron: gemeente Tervuren en eigen verwerking) 
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Visvijver 
Warande 

Visvijver 12 ha Parkgebied Warandepark 
Vossemvijver 

 

British school of 
Brussels 

1 voetbalveld in kunstgras,  
1 hockeyveld, 
tennisinfrastructuur 

Parkgebied Leuvensesteenweg privaat 

Koninklijke 
Golfclub 

Terrein en diverse 
infrastructuur 

50ha Parkgebied Kasteel Ravenstein Private uitbating 

 
Lokale voorzieningen (Bron: gemeente Tervuren en eigen verwerking) 
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De Steenberg - polyvalente zaal 
- grote zaal 
- klimmuur 

100a Zone voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorziening 

Spechtenlaan   

Gemeentelijk 
instructiebad 

zwembadgebouw 60a Woongebied Paardenmarktstraat 1  

Vlonderse Hoek 1 voetbalterrein 
1 oefenterrein 
petanquebaan 
speelplein 
tijdelijk gebouw 
(verplaatsbaar) 

2ha 
50a 

Zone voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorziening 

Vlonderse hoek 
(Koninklijke 
moestuin) 

De terreinen worden 
gehuurd van de Koninklijke 
Schenking 

Sportcentrum 
Diependal 

1 voetbalterrein, sporthal 2ha 
50a 

Zone voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorziening 

Lindeboomstraat Sinds 1991 

KV Tervuren 1voetbalterrein, 
kleedkamers, kantine 
tribune 

1ha 
50a 

Parkgebied Termunt Sinds 1903 
Is momenteel in eigendom 
van de Kon. Schenking, de 
gemeente huurt de 
terreinen 

Skatepark Inline-skate-piste 50a Zone voor openbaar nut en 
gemeenschaps-
voorzieningen 

Bergestraat Reeds lange tijd verhard, 
recentelijk ingericht tot 
skatepiste 

Paddepoel 2 voetbalterreinen 
rugby 

2ha Woongebied Beylkensveld Eigendom van de Britse 
School, buiten de 
schooluren opengesteld 
voor extern gebruik  

GITO sportzaal 20a Woongebied Brusselsesteenweg 
106 

Eigendom van de 
gemeente, buiten de 
schooluren opengesteld 
voor extern gebruikt 

FC Moorsel 1 voetbalterrein 
kantine 
kleedkamer 
tribune 

1ha Woongebied Vinkenlaan Aansluitend bij 
recreatiecentrum ‘De 
Steenberg’. In eigendom 
van de gemeente. 

Het Gulden 
Spoor 

stallen, rijpiste 50a Gedeeltelijk openbaar nut 
en gemeenschapsvoor-
zieningen - woongebied 

Streekstraat 38 Aansluitend bij De 
Steenberg en FC Moorsel 

Lijsterlaan 2 voetbalterreinen 
kantine 

1ha Landschappellijk waardevol 
agrarisch gebied 

Lijsterlaan Oefenterreinen voor FC 
Moorsel, 
OCMW is de eigenaar 

Sportcentrum 
Electrabel 

1 voetbalterrein 
4 tennisterreinen 
1 basketbalterrein 

5ha Parkgebied Toegang via de 
Elisabethlaan - 
Wezembeek-Oppem 

Private uitbating 

Sint–Bastiaans-
gilde 

2 staande wippen 
kantine 

50a Parkgebied Broekstraat  
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Het golfterrein (50ha), de Britse school en de visvijver Warande (12ha) niet inbegrepen, beschikt de 
deelgemeente Tervuren over 17ha 80a recreatie-infrastructuur, waarvan volgens het vigerende gewestplan 
niets in recreatiegebied gelegen is.  
 
Het golfterrein en de vijvers kunnen ook gerekend worden onder de recreatiestructuur maar onderscheiden 
zich van de andere voorzieningen door hun bovenlokale uitstraling. Beide zijn gebieden die een grote 
oppervlakte innemen, namelijk 60% van de totale recreatie-oppervlakte. Het gebruik van de visvijver 
Warande en het golfterrein in parkgebied kan gezien worden als verenigbaar met de bestemming volgen het 
gewestplan omdat hun activiteit laagdynamisch is en ze bijdragen tot de diversiteit van het landschap.  De 
voorzieningen van de Bastiaansgilde doen geen afbreuk van het groene karakter van de omgeving en zijn 
door hun lage activiteitsgraad niet in tegenspraak met hun bestemming volgens het gewestplan. 
Omwille van de grootte van haar oppervlakte wordt Golfclub Ravenstein als een afzonderlijk deel behandeld, 
dit zou immers een te grote impact hebben op andere cijfergegevens. Deze ene club kent een ruimtegebruik 
dat 1,5 keer groter is dan alle andere sportvoorzieningen in deelgemeente Tervuren samen. Het verschil in 
grootte-orde is te groot om deze terreinen te vergelijken met de andere voorzieningen. 
 
In Tervuren-Centrum zijn 9ha 80a of 55% van de recreatievoorzieningen gelegen in woongebied of zone 
voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. Deze zones worden dus als behorende tot een 
geëigende zone gerekend. Een groot deel van de sportactiviteiten vindt plaats in scholen. Het medegebruik 
van sportzalen in scholen door sportgroeperingen wordt als een positief gegeven ervaren.  
 
8ha of 45% aan recreatie-infrastructuur ligt volledig zonevreemd (landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied of parkgebied).  
 
10.3.1.2 Sportvoorzieningen in deelgemeente Duisburg 

Tabel 30:     Overzicht sportvoorzieningen in de deelgemeente Duisburg (Bron: gemeente Tervuren en eigen 
verwerking) 
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Sportcentrum 
Landmacht 

1 voetbalterrein 
11 tennisvelden 
manege 
golf (9 holes) 
sportcomplex 

18ha Militair domein Hertswegenstraat Wordt op aanvraag 
opengesteld, maar in 
de praktijk wordt het 
intensief gebruikt en is 
daardoor steeds in 
eigen gebruik 

 
Lokale voorzieningen 
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VW Duisburg 1 voetbalterrein 2 ha 26a 
16ca 

Recreatiegebied Schonenboom Deels in woongebied. 
In eigendom van de 
gemeente. 

Sint-Katharina 
Wipschieters 

2 staande wip Zelfde 
terrein als 
VW 
Duisburg 

Woongebied met 
landelijk karakter 

Schonenboom Aansluitend bij VW 
Duisburg 

Manege stallen, rijpiste 1ha Gedeeltelijk 
woongebied met 
landelijk karakter – 
agrarisch gebied 

Mechelsestraat Bezit vergunning voor 
rijpiste  

Voetbalclub Eizer 1 voetbalterrein 1ha 10a 
61ca + 
31a 98ca 
parking 

Waardevol 
agrarisch gebied  

Overijsesteenweg 
51 

Privé - gehuurd door 
de club 

Pachthof Stroykens Polyvalente zaal 3,5 a Woongebied met 
landelijk karakter 

Merenstraat 19  
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De totale oppervlakte aan recreatie-infrastructuur bedraagt 22ha 71a, waarvan het grootste gedeelte (21ha 
61a of 95%) zich bevindt in een geëigende zone (recreatiegebied, woongebied met landelijk karakter…) of in 
militair domein. Het sportcentrum van de landmacht neemt daarbij de grootste oppervlakte in (18ha), mede 
door de aanwezigheid van een golfterrein. Het laagdynamische karakter van deze activiteit evenals de 
bijdrage tot de diversiteit van het landschap zorgt er wel voor dat dit gebied geïntegreerd is in zijn omgeving.  
 
Omwille van de grootte van haar oppervlakte wordt het sportcentrum van de landmacht ook als een 
afzonderlijk deel behandeld, dit zou immers een te grote impact hebben op andere cijfergegevens. Deze 
militaire voorzieningen kennen een ruimtegebruik dat meer dan 4 keer groter is dan alle andere 
sportvoorzieningen in deelgemeente Duisburg samen. Het verschil in grootte-orde is te groot om deze 
terreinen te vergelijken met de andere voorzieningen. Bovendien staat dit centrum niet vrij ter beschikking 
van de bevolking. 
 
Indien het militair sportcentrum uit de cijfers wordt geweerd, blijkt dat de deelgemeente Duisburg beschikt 
over: 
- ongeveer 4,4 ha aan sportvoorzieningen; 
- waarvan overeenkomstig het gewestplan 2 ha 26a 16ca als recreatiegebied is voorzien. 
Bijgevolg bedraagt de zonevreemde oppervlakte aan recreatievoorzieningen meer dan 50% bedraagt 
(51,4%).  
 
10.3.1.3 Sportvoorzieningen in deelgemeente Vossem 

Tabel 31:     Overzicht sportvoorzieningen in de deelgemeente Vossem 

Lokale voorzieningen 
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F.C. Greunsjotters 
Vossem 

1 voetbalterrein 
kantine 

1ha Woongebied Smisstraat In eigendom van de 
gemeente 

Varenberg 1 voetbalterrein 
verplaatsbare 
kleedkamers 

1ha Waardevol 
agrarisch gebied 

Dorreweg Oefenveld van F.C. 
Greusjotters 
Helft in eigendom van de 
club, de helft gehuurd van 
OCMW en Kerkfabriek. 

GBS gemeenteschool turn- en sport-
zaal 

20a Woongebied Dorpsstraat eigendom van gemeente, 
buiten schooluren 
opengesteld voor extern 
gebruik 

Bron: gemeente Tervuren en eigen verwerking 
 
Vooreerst kan gesteld worden dat Vossem met slechts 2ha 20a aan recreatieve infrastructuur het minst 
bedeeld is van de drie deelgemeentes. De zaal van de gemeenteschool en het voetbalterrein (samen 1ha 
20a of 55%) liggen in woongebied, waardoor ze in een geëigende zone gesitueerd zijn. De oefenvelden van 
de voetbalploeg FC Greunsjotters zijn echter gelegen in waardevol agrarisch gebied. 1ha of 45% ligt dus 
volledig zonevreemd. 
 
Besluit: 
De gemeente Tervuren heeft diverse zonevreemde recreatievoorzieningen Alle deelgemeenten hebben een 
tekort aan recreatieterreinen met een geëigende bestemming. 

10.3.2 Musea 
Tervuren bezit één van de drukst bezochte musea van België, namelijk het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika (KMMA). Dit museum heeft een regionale uitstraling. Het gebouw met aanliggend park, opgetrokken 
onder koning Leopold II door architect Girault is op zich al een toeristische trekpleister. Aan het museum is 
tevens een wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum gekoppeld. Het restauratie- en renovatieproject 
van het KMMA, dat momenteel in een vroege ontwerpfase zit, heeft tot doel het museum aan te passen aan 
de noden en behoeften van de 21ste eeuw. Het project moet van het KMMA het belangrijkste museum, 
kenniscentrum en wetenschappelijke instelling ter wereld maken met betrekking tot Afrika. Het Masterplan, 
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dat momenteel in opmaak is, zal een (midden)lange termijnvisie ontwikkelen voor de museumsite. De eerste 
steenlegging wordt gepland in 2010. 
 
Hiernaast bezit Tervuren nog drie kleinschalige musea, zijnde het Heemkundig Museum, het Schaakbord en 
het Hof van Melijn.  

10.3.3 Bestaande jeugdvoorzieningen 
In Tervuren is na jaren van een doorgedreven jeugdinfrastructuurbeleid de cirkel bijna rond. Alle 
jeugdverenigingen zitten reeds in gemeentelijke infrastructuur, maar deze is niet altijd aangepast aan hun 
noden. Er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van een aangepaste nieuwe infrastructuur voor het 
Jeugdhuis Den Troemel. Ook met Jokrimo (jeugdbeweging) wordt overleg gepleegd om te kijken welke 
investeringen daar eventueel nodig zijn of indien een andere locatie kan gevonden worden.  
Bovendien wenst de gemeente de gemeentelijke speelpleinen te herlokaliseren. Zij gebruiken nu immers de 
lokalen van de scouts, maar een eigen locatie zou aangewezen zijn.  
De jeugd heeft ook behoefte aan een echt speelbos dat niet om ecologische of cultuur-historische redenen 
moet worden afgeschermd. De speeltuinen voor de allerkleinsten zijn reeds aanwezig in enkele van de 
deelgemeenten, maar toch zou elke kern voor zichzelf over deze faciliteit moeten beschikken.  
 
Inzake de juridisch-planologische toestand zijn al de lokalen zone-eigen gelegen in woongebied, 
woongebied met landelijk karakter of in een zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. 

10.3.4 Zonevreemde weekendverblijven 
Langsheen de Rotweg bevinden zich een aantal zonevreemde weekendverblijven, waarvan enkele in 
permanent gebruik. Het gaat om 17 vaste constructies allen gelegen in agrarisch gebied of natuurgebied. 
Aan de westzijde sluit deze zone aan bij het bosrijke gedeelte van Hertenberg en het Kapucijnenbos. 

10.3.5 Wandelroutes 
Momenteel zijn er 11 verschillende wandelroutes in de gemeente Tervuren. 
Al deze wandelingen worden gekarakteriseerd door hun specifieke eigenheid. Deze routes lopen langs de 
belangrijkste ‘attractiepolen’ (dorpsgezichten, landschappen, belangrijke natuurelementen, …) die in 
onmiddellijke relatie staan tot het thema van de wandeling. De routes liggen gelijkmatig gespreid over de 
gemeente. 

10.3.6 Fietsroutes 
De gemeente beschikt over drie fietsroutes: 
1. Zoniënwoudroute 
2. Fietsnetwerk Dijleland 
3. Waranderoute (niet bewegwijzerd) 
 

De eerste twee routes zijn gemeenteoverschrijdend en kaderen in een veel ruimer netwerk. 
In het mobiliteitsplan46 wordt voorgesteld een hiërarchisch fietsnetwerk voor functioneel fietsverkeer uit te 
bouwen. 

10.3.7 Ruiterroutes 
Er zijn in en rond het Zoniënwoud ruiterroutes aanwezig in de gemeente. Dit wordt aanzien als een positief 
element, te meer omdat ze kaderen binnen een groter, bovenlokaal netwerk van routes en paden dat zich 
uitstrekt over het hele Zoniënwoud. Deze paden lenen er zich ook toe om door andere recreanten te worden 
gebruikt. 
 

                                                      
46 Mobiliteitsplan Gemeente Tervuren. – oktober 2002 
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10.4 Zonevreemde recreatie 
Tabel 32:     Overzicht van de zonevreemde infrastructuur in Tervuren 
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KV Tervuren 1 voetbalterrein 
kleedkamers 
Kantine 
Tribune 

1ha 50a  Parkgebied Termunt 

Lijsterlaan 2 voetbalterreinen 
verplaatsbare kantine 

1ha Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Lijsterlaan 

Sportcentrum 
Electrabel 

1 voetbalterrein 
4 tennisterreinen 
1 basketbalterrein 
 

5ha Parkgebied Toegang via de 
Elisabethlaan 
(Wezembeek-Oppem) 

Koninklijke golfclub Terrein en diverse 
infrastructuur 

50ha Parkgebied Kasteel Ravenstein (private 
uitbating)  

Manege stallen, rijpiste 1ha Gedeeltelijk woongebied met 
landelijk karakter – agrarisch 
gebied 

Mechelsestraat 

Voetbalclub Eizer 1 voetbalterrein 1ha 10a 61ca 
+ 31a 98ca 
parking 

Waardevol agrarisch gebied Overijsesteenweg 51 

Varenberg 1 voetbalterrein 
verplaatsbare 
kleedkamers 

1ha Waardevol agrarisch gebied Dorreweg 

 
24% van de bestaande terreinen voor openluchtrecreatie liggen volledig zonevreemd en hebben dus geen 
rechtszekerheid over het behoud van de activiteiten op hun huidige plaats. Het betreft hier hoofdzakelijk 
voetbalvelden evenals het sportcentrum Electrabel. 
 
De visvijver Warande en de schuttersgilde St-Bastiaan zijn gelegen in parkgebied. Deze functies zijn echter 
verenigbaar met de parkfunctie. Zij worden dan ook niet als zonevreemd ervaren. Er moet wel nagegaan 
worden hoe ze kunnen behouden blijven in de bestemming parkgebied. 
 

10.5 Analyse vraagzijde 

10.5.1 Sportverenigingen 
Om een duidelijk inzicht te krijgen in de specifieke behoeften naar sportinfrastructuur bij de bestaande 
recreatieve verenigingen uit Tervuren, werd een enquête opgesteld. Deze enquête werd opgestuurd naar 
alle verenigingen. Van de 133 aangeschreven sportverenigingen stuurden er in totaal 80 de ingevulde 
formulieren terug. Uit deze 80 verenigingen werden enkel deze (51) weerhouden en verwerkt die door hun 
activiteiten een ruimtelijke impact hebben op de gemeente. 
 
Tervuren is een zeer sportieve gemeenschap. De meeste sportverenigingen binnen de gemeente trekken 
ook mensen aan van buiten de gemeente. Vele clubs en sportverenigingen maken gebruik van 
gemeentelijke infrastructuur. Een minderheid van het aantal clubs bezitten infrastructuur en/of terreinen in 
eigen beheer die in het merendeel van de gevallen geheel of gedeeltelijk zonevreemd gelegen zijn en geen 
medegebruik (kunnen) toelaten. Niet alle clubs komen volledig aan hun trekken in de gemeente en moeten 
alternatieven zoeken buiten de gemeente. 
Een deel van de verenigingen klaagt over de gebrekkige infrastructuur, plaatsgebrek en andere 
ongemakken. 15 verenigingen hebben een uitbreidingsbehoefte in functie van hun sportactiviteiten (zie 
onderstaande tabel).  
Tervuren beschikt over een aantal voorzieningen voor sportrecreatie, doch niet genoeg om volledig aan de 
wensen van haar bevolking te kunnen voldoen.  
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Tabel 33:     (Uitbreidings)behoefte van de sportverenigingen in Tervuren 
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Badmintonclub Tervuren bijkomende terreinen stijgend aantal leden 
Volleybalclub Moorsel grotere zaal  
Tennisclub Moorsel bijkomende terreinen – vooral 

buitenterreinen 
onvoldoende ruimte voor 
huidig aantal leden + 
stijgend aantal leden 

Eurogym Tervuren grotere zaal zaal te klein voor stijgende 
aantal leden 

Badmintonclub Duisburg bijkomende terreinen huidig aantal terreinen is 
onvoldoende 

Volleybal Vossem Vooruit uitbreiding terreinen  het aantal terreinen is 
onvoldoende en is niet altijd 
beschikbaar 

VW Duisburg 2de voetbalterrein  
Thor Basket Tervuren bijkomend basketbalterrein onvoldoende ruimte voor 

huidig aantal leden + 
stijgend aantal leden 

Tennisclub Tervuren buitenterreinen  
Aerobics Duisburg grotere zaal huidige zaal is te klein 
Vossem turnt zaal drukke bezetting bestaande 

zalen 
VR Eizer 2de voetbalterrein stijgend aantal leden 
LEM openlucht volleybalterrein 

aansluitend bij Diependaal 
 

Renault jogging team aanleg atletiekpiste drukke bezetting bestaande 
sportzalen 

BGJG Vossem zaal voor rope skipping drukke bezetting bestaande 
zalen 

 
In hoofdzaak gaat het hier over indoorsporten waarbij de activiteit de afmetingen van de zaal overstijgt. Deze 
verenigingen zijn op zoek naar grotere en beschikbare zalen. 
 
Bij de overige verenigingen (niet opgenomen in bovenstaande tabel) heeft de behoefte te maken met een 
aanpassing van de bestaande infrastructuur om hun activiteiten vlotter te laten verlopen. Vaak gaat het hier 
om outdoorsporten met de vraag voor een verbetering van de pleinen en de bijhorende infrastructuur.  Dit 
impliceert eerder verbeteringen en aanpassingen aan het openbaar domein dan nieuwe recreatieve 
voorzieningen. In 2007 heeft de gemeente deze informatie nogmaals geactualiseerd. Hieruit kwam vanuit de 
verenigingen een duidelijke vraag naar de aanleg van een fit-o-meter, een Finse piste en een verlicht 
loopparcours naar voren. De gemeente moet hiervoor een geschikte locatie zoeken. 
 
Verder heeft de uitbreidingsbehoefte betrekking op het uitbreiden van het aantal buitenterreinen voor voetbal 
en tennis. 

10.5.2 Centrale sportinfrastructuur voor voetbal. 
In 2002 werd er een samenwerkingsverband VJT (Verenigd jeugdvoetbalteam Tervuren) aangegaan tussen 
de jeugdwerking van 3 clubs: New Start Tervuren, Voorwaarts Duisburg en FC Moorsel. In 2007 vond er een 
fusie plaats op clubniveau tussen Voorwaarts Duisburg en New Star Tervuren tot KV Tervuren. 
 
VJT pleit sinds 2002 voor een gemeenschappelijk voetbalcomplex om sportieve en organisatorische 
redenen. (zie schrijven VJT d.d. 08/03/03 in bijlage bij structuurplan).  
 
Deze behoeften dienen afgetoetst te worden aan het feit dat: 
- de (omgevings-)zonevreemde voetbalvelden aan de Berg van Termunt, Lijsterlaan en Vinkenlaan 

worden uitgedoofd. Zowel FC Moorsel en KV Tervuren verliezen dus hun infrastructuur en er dient naar 
een nieuwe locatie gezocht te worden. 

- een locatie wordt gezocht op het grondgebied van het hoofddorp en bij voorkeur tussen de kern van 
Moorsel en deze van Tervuren waarbij men rekening houdt met de toegankelijkheid van de locatie en de 
bereikbaarheid voor de spelers en supporters.  
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10.5.3 Jeugd en recreatie 
10.5.3.1 Speelpleinwerking Tervuren 

De huidige speelpleinwerking speelt zich af in en rondom “De Nettenberg”. De lokalen van de scouts worden 
hierbij ingeschakeld. Deze lokalen zijn in slechte staat. Het speelplein heeft echter geen eigen lokalen en er 
is hier ook geen buitenspeelruimte beschikbaar. Dit is vooral problematisch voor de kleinste groepen. 
Bovendien is de ligging aan de Hertenbergstraat niet verkeersveilig. De omvang van de activiteiten 
veroorzaakt ook al eens overlast voor de buurt. De gemeente zoekt een betere locatie waarbij veilige 
buitenspeelruimte kan geboden worden.  Deze locatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn en nabij de kern van 
Tervuren liggen.  
 
10.5.3.2 Prioriteit “Den Troemel” 

Het jeugdhuis is momenteel gehuisvest in een gebouw dat niet aan de behoefte van een jeugdhuis voldoet. 
Er zijn ernstige stabiliteitsproblemen op de verdiepingen, die sinds enkele jaren niet meer voor activiteiten 
worden gebruikt, en evenmin bruikbaar zijn voor berging of vergaderingen. 
 
De benedenverdieping is er beter aan toe, maar voldoet niet meer aan de behoefte van de 
jeugdhuisbezoeker van vandaag. Zo is de ruimte en de toog te klein om bepaalde activiteiten te organiseren. 
Er is geen deftige opslagplaats voor drank. De ruimte is slecht geïsoleerd tegen geluid. Het jeugdhuis 
beschikt over een minieme sanitaire voorziening. Daarenboven is het ook wettelijk nodig om over een deftige 
afzuiginstallatie te beschikken. 
 
De aanbesteding van een afzuiginstallatie en het nodige oplapwerk werd eerder uitgesteld omdat steeds 
andere plannen opdoken en de kost dan voor niets zou zijn. De optie die het meeste kans op slagen heeft, is 
nieuwbouw op een andere plek.  
 
De te krappe behuizing van de stripbib kan meegenomen worden in een oplossing voor “Den Troemel”; 
 
10.5.3.3 Scouts Vossem 

Indien het buurthuis naast de scoutslokalen in de Stationsstraat wordt gebouwd, moet er een nieuw 
speelterrein voor de scouts worden voorzien. De agrarische zone er naast is daar het meest voor 
aangewezen.  
 
10.5.3.4 Jokrimo 

De lokalen van Jokrimo aan de Steenberg in Moorsel bevinden zich in erbarmelijke staat. Er wordt aan 
gedacht om Jokrimo onder te brengen onder de Steenberg, indien de lokalen van de bibliotheek er zouden 
vrijkomen.  
 
10.5.3.5 Nieuwstraat 15 

Na verbouwing van dit pand is dit ook een nieuwe thuis voor de jeugdverenigingen die nu in de Oppemstraat 
gehuisvest zijn. Indien dit pand wordt verkocht moet er een oplossing gevonden worden voor de chiro en 
Cameleon die er nu ondergebracht zijn. 
 
10.5.3.6 Fuifruimte te Tervuren 

In de kern van Tervuren is er nood aan een ruimte waar een 10-tal maal per jaar een fuif kan gehouden 
worden voor een 300-tal personen. Dit hoeft niet per se een fuifzaal te zijn (d.i. waar theoretisch elke dag 
een fuif kan doorgaan) maar kan ook een polyvalente zaal zijn waar kan gefuifd worden. 

10.5.4 Problematiek speeltuinen 
10.5.4.1 Vossem 

De speeltuin aan de oude Pastorij werd verwijderd naar aanleiding van de heraanleg van het plein, de 
pastorij met tuin en het pad naar de Voer. Omwille van de ligging in natuurgebied kan de speeltuin hier niet 
terug worden ingericht. Vossem heeft wel behoefte aan een kleinschalige speeltuin. De locatie is zeker 
geschikt maar de bestemming is niet aangepast. 
 
10.5.4.2 Tervuren centrum - speeltuin Koninklijke moestuin 

Hoewel voor Tervuren-centrum de inrichting van de speeltuin langs de Boulengerlaan prioritair is, is er ook 
een sterke vraag om het behoud van een speeltuin op de site van de Koninklijke moestuin of in de 
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onmiddellijke nabijheid. Na de bouw van het ontmoetingscentrum moet er in die omgeving opnieuw een 
speelplein voorzien worden. 

10.5.5 Bovenlokale behoefte 
De provincie ervaart de grote boscomplexen in de rand rond Brussel als een belangrijke toeristisch-
recreatieve potentie. Deze uitgebreide bos-, park- en tuindomeinen hebben reeds vandaag de dag een 
duidelijke toeristische en recreatieve functie. Het huidig (vrije-)tijdsgebruik is echter zodanig gewijzigd in de 
afgelopen jaren dat de druk op deze gebieden enkel nog maar is toegenomen. Ook het KMMA ervaart deze 
tendens: een renovatie- en restauratieproject zit momenteel in de ontwerpfase. 
 

10.6 Knelpunten en kwaliteiten 
Kaart 10:      Synthesekaart ruimtelijke knelpunten 
Kaart 11:      Synthesekaart ruimtelijke kwaliteiten 

10.6.1 Knelpunten 
10.6.1.1 Algemeen 

Omwille van haar aangename groene karakter en mede door haar ligging nabij Brussel, is de gemeente 
Tervuren onderhevig aan een grote recreatiedruk. De druk vanuit de passieve recreatie is op het terrein 
merkbaar door de aanwezigheid van een groot aantal wandelaars, joggers, fietsers en mountainbikers, 
onder andere in het Arboretum en Zoniënwoud. Naar de toekomst toe (verdere toename van de 
recreatiedruk) dient met dit knelpunt rekening te worden gehouden. 

 
10.6.1.2 Behoefte aan ruimte voor buitensport 

Binnen het huidige aanbod aan sportvoorzieningen is er een gebrek aan buitensportlocaties. Dit maakt dat 
de locaties hun maximum capaciteit reeds bereikt hebben. Indien er zou overwogen worden om bestaande 
voorzieningen af te bouwen omwille van juridisch-planologische of ruimtelijke redenen, dient er over gewaakt 
te worden dat het sportaanbod minstens wordt behouden op andere plaatsen en bijkomend wordt aangevuld 
gezien de duidelijke behoeften van de clubs en de bevolking. 
 
10.6.1.3 Juridisch-planologisch 

In vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen (1,4%) bedraagt het procentueel aandeel van de zones 
voor recreatie in de provincie Vlaams-Brabant de helft (0,7%). In de gemeente Tervuren is er slechts één 
recreatiezone aangeduid op het gewestplan. Dit extreem lage aandeel (minder dan 0,1%) dient dan weer 
wel genuanceerd te worden door het grote aandeel parkgebied aanwezig binnen de gemeentegrenzen. 
 
Als belangrijk vermeldenswaardig knelpunt inzake het juridisch-planologisch kader dient aandacht te worden 
geschonken aan de aanwezigheid van de zonevreemde recreatie-infrastructuren.  
Met uitzondering van de voorzieningen in de plaatselijke scholen is er geen gemeentelijke infrastructuur 
voorzien voor binnensport in de deelgemeente Vossem, hiertoe moeten de bewoners naar de kernen 
Tervuren en Moorsel of dienen zij uit te wijken naar buurgemeenten.  
Het sportcentrum van de landmacht wordt in de praktijk zeer weinig opengesteld voor de Tervurense 
bevolking, dit ondanks het feit dat zij hier in principe gebruik van zouden mogen maken. 
Het golfterrein beslaat een grote oppervlakte, maar is door haar privé-karakter slechts toegankelijk voor een 
beperkt en meer gegoed publiek. 
De zonevreemde weekendverblijfjes aan de Rotweg vormen een inbreuk op de planologische bestemming 
en zijn niet verenigbaar met het groene karakter van de omgeving. 
 
10.6.1.4 Bestaande jeugdvoorzieningen 

Juridisch-planologisch bevinden de lokalen van de jeugdbewegingen zich zone-eigen in woongebied (met 
landelijk karakter) of in zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Deze voorzieningen zijn 
echter niet altijd in goede staat, onvoldoende gedimensioneerd en niet altijd in eigendom van de gemeente 
of de vereniging. 
Er ontbreekt ook een echt speelbos in de gemeente. 
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10.6.1.5 Bestaande paarden- en fietsroutes 

De bestaande fietsroutes, die voornamelijk kaderen in een hoger kader, kunnen best uitgebreid worden om 
de recreatiedruk te spreiden over de gemeente en haar omgeving. Dit geldt ook voor de ruiterroutes die zich 
nu beperken tot het Zoniënwoud en de onmiddellijke omgeving. 

10.6.2 Kwaliteiten 
10.6.2.1 Juridisch-planologisch 

De belangrijkste en meest gebruikte gemeentelijke sportinfrastructuur voor binnensporten (De Steenberg, 
Diependal en het gemeentelijke instructiebad) bevinden zich in een geëigende zone (respectievelijk voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en een woonzone) en sluiten aan bij de kernen van Moorsel 
en Tervuren. 
 
10.6.2.2 Bovenlokaal aanbod 

Heel wat van het recreatieve aanbod in de gemeente heeft een duidelijk bovenlokale uitstraling. Hoewel dit 
momenteel niet altijd volledig toegankelijk is voor de eigen bevolking biedt het bestaande aanbod potenties 
om een aanvulling te vormen voor de bestaande voorzieningen.  
 
10.6.2.3 Bestaande jeugdvoorzieningen 

De gemeente Tervuren kent verschillende jeugdverenigingen en jongerenorganisaties die zich situeren in 
verschillende deelgemeenten van Tervuren. 
 
10.6.2.4 Bestaande wandelroutes 

Er bestaat een gevarieerd aanbod aan wandelroutes die de verschillende woonkernen alsook de belangrijke 
bezienswaardigheden in de gemeente aandoen. 
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11. Deelruimten 

11.1 Inleiding 
Kaart 16:     Indeling in deelruimtes 
 
In het kader van de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur worden er naast de hoger beschreven 
sectoranalyses (deelstructuren) een analyse en beschrijving gemaakt van vier grote deelruimten. Deze 
deelruimten hebben hun typische karakteristieken.  
De volgende deelruimten worden op het grondgebied van Tervuren onderscheiden: 
 
Verstedelijkte ruimte met als subruimten: 

- Tervuren Centrum 
- Residentiële randzone 

 
Het Oostelijke Open Ruimte Gebied met de kernen van: 

- Moorsel 
- Duisburg 
- Vossem 

 
Het Groene Gebied 
 
Leuvensesteenweg 
 
Het mondaine Tervuren 

- De Tervuurse woonwijken 
- Het randgebied 

 
De Leuvensesteenweg overlapt met de deelruimte van de verstedelijkte ruimte en de oostelijke open ruimte. 
 

11.2 Verstedelijkte ruimte 

11.2.1 Tervuren Centrum 
Kaart 17:     Bestaande ruimtelijke structuur ‘Verstedelijkte ruimte’: centrum, residentiële randzone’ 
 
Tervuren Centrum vormt de verstedelijkte kern van Tervuren en wordt beschouwd als het hart van de 
gemeente. Het centrum van Tervuren situeert zich op een plateau (80 meter) langsheen de vallei van de 
Voer.  
 
Tervuren-centrum is historisch gegroeid en wordt beschouwd als het zwaartepunt van de gemeente. Het 
centrum onderscheidt zich van de andere deelruimten door haar duidelijk verstedelijkt weefsel met de 
aanwezigheid van een grote diversiteit aan voorzieningen op het niveau van Groot-Tervuren. Dit 
voorzieningennet ligt ingebed in een woonomgeving met een dense bebouwing. 
De omgeving van kerk en marktplein rond het kruispunt van de Leuvense- en Brusselsesteenweg, vormt het 
kloppende hart van het centrum. Hier vinden diverse activiteiten plaats en hier zijn ook de meeste winkels, 
diensten en horecavoorzieningen gevestigd die van Tervuren-centrum een aangenaam winkel-wandelgebied 
maken. Straten en pleinen in alle mogelijke vormen, zoals hoofdstraten, woonstraten en winkelstraten, maar 
ook het marktplein vormen een kerngebied binnen het centrum en zijn de ontmoetings- en leefruimten bij 
uitstek. Het geheel van deze ruimten staat borg voor een aangenaam verblijf en een gedifferentieerd 
verstedelijkt weefsel. Het zijn belangrijke dragers van het maatschappelijk leven binnen de bebouwde 
omgeving en daarbuiten. 
 
Het (handels)centrum bezit een voorzieningennet op het niveau van Groot-Tervuren. De meeste 
voorzieningen voor socio-culturele activiteiten, handel, onderwijs, administratieve en sociale dienstverlening 
situeren zich rondom het marktplein en langsheen de Brusselsesteenweg, de Kerkstraat en de 
Hoornzeelstraat (verlengde Leuvensesteenweg). Deze laatste profileren zich als kleinschalige winkelstraten. 
Aan de Brusselsesteenweg ligt eveneens de Kazerne Lempereur, een gewezen militaire kazerne die een 
nieuwe invulling als woongebied krijgt. 
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Het ruime gebied rond centrum is hoofdzakelijk ingevuld met een gesloten woonbebouwing met hoge 
bouwdichtheid.  
Aansluitend bij het centrum ligt het sportcentrum Diependal. Dit is een 2,5 ha groot domein waarop een 
sporthal, een voetbalveld en een kleine speeltuin zijn ingeplant.  
 
Zowel het nabijgelegen park als de vallei van de Voer (vijvers met bosstructuren op de valleigronden) zorgen 
voor de nodige groenpartijen in de directe omgeving van het centrum. 
De pleintjes in het centrum fungeren ook als "buurtpark". Hierdoor maken zij deel uit van de 
verblijfsgebieden. Zeker het marktplein fungeert als levendige en aangename verblijfs- en 
ontmoetingsruimte. De aanwezige functies en voorzieningen langsheen de pleinranden geven deze publieke 
ruimte een levendig en dynamisch karakter. 
 
Rond het historisch centrum zijn de laatste decennia een aantal wijken tot ontwikkeling gekomen 
(Ravensteinwijk, Luizeplein, Eike en Kisteveld).  
De wijk Ravenstein ligt ten westen van het centrum. Het karakter van de wijk wordt bepaald door een project 
voor sociale woningbouw (gemiddelde bouwdichtheid). De Ravensteinwijk wordt van de andere wijken 
afgesloten door het rusthuis en een nog niet ingevuld woonuitbreidingsgebied. De wijken Luizeplein en Eike 
bevinden zich ten zuiden van het centrum. In deze wijken wordt residentiële bebouwing (open bebouwing) 
aangetroffen. In het gebied liggen nog twee ingesloten restzones die in het gewestplan worden vermeld als 
woonuitbreidingsgebied. Tot slot ligt ten zuidoosten van het centrum de wijk Kisteveld (incl. Hertenberg). 
Deze wijk, die volledig in het groen ligt ingebed (Kapucijnenbos, Park van Tervuren en Voervallei), wordt 
gekarakteriseerd door residentiële woningbouw. Aansluitend ligt het kerkhof van Tervuren. 
 
Binnen deze verkavelingen komen nagenoeg geen ondersteunende voorzieningen voor. De bewoners zijn 
aangewezen op de voorzieningen in het centrum van Tervuren.  
 
Ten noorden van het centrum liggen, met betrekking tot het pendelverkeer naar Brussel, twee belangrijke 
verkeersinfrastructuren namelijk de Tervurenlaan (N3) en de tramlijn naar Brussel. 

11.2.2 De residentiële randzone 
Een groot gedeelte van de noordelijke helft van de gemeente wordt ingenomen door wijken met residentiële 
bebouwing (lagere bouwdichtheid) in een groene omgeving. Deze wijken situeren zich langsheen de 
Tervurenlaan en de Leuvensesteenweg en rondom de historisch gegroeide kernen van Tervuren en 
Moorsel. Zij zijn tot stand gekomen onder invloed van de suburbanisatie vanuit Brussel en de nabije ligging 
van landelijke gemeenten waaronder Tervuren. Hierdoor ontstond een residentiële randzone in de directe 
omgeving van Brussel. De bebouwing in deze zone bestaat voornamelijk uit open en halfopen bebouwing 
(zowel woningbouw als sociale woningbouw). 
De Tervurenlaan vormt de scheiding tussen het woonpark Hoogvorst en Tervuren-centrum. Hoogvorst, dat 
zich ten noorden van de Tervurenlaan bevindt, wordt voornamelijk gekenmerkt door een geringe 
bouwdichtheid en grote groene oppervlakten. Deze wijk sluit morfologisch meer aan bij wijken in 
Wezembeek-Oppem. 
 

11.3 Het Oostelijke Open Ruimte Gebied 
Het oostelijk deel van de gemeente maakt onderdeel uit van een groter open ruimtegebied gelegen ten 
oosten van de gemeente. De leemplateaus van het oostelijk open ruimtegebied worden op verschillende 
plaatsen doorsneden door wegen, waarlangs (lint)bebouwing gelegen is.  

11.3.1 De kern Moorsel 
Kaart 18:     Bestaande ruimtelijke structuur ‘Oostelijke open ruimte’: Moorsel 
 
De dorpskern van Moorsel ligt op de waterscheidingslijn van het Zennebekken en het Dijlebekken.  
Het historisch centrum situeert zich ter hoogte van de Sint-Jozefkerk. Deze kerk ligt op het kruispunt van de 
Moorselstraat en de Schoolstraat. Het is langs deze wegen dat de historische (lint)bebouwing (rijwoningen) 
en de meeste lokale voorzieningen (bank, lagere school, supermarkt, bakkerij, slager, dagbladhandelaar,…) 
zijn gesitueerd. De rest van de kern wordt gekarakteriseerd door residentiële woonwijken al dan niet met een 
sociaal karakter. Deze wijken (Hoogbos en Bleukeveld) bevinden zich ten noordoosten en ten zuidwesten 
van het centrum. Het woonuitbreidingsgebied ter hoogte van Groenveld is reeds volledig ingevuld met 
sociale woningbouw. Tussen de bebouwing in de wijk Hoogbos ligt ook het sportcomplex ‘Steenberg’. 
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Zowel ten zuiden als ten noordoosten van de kern liggen grotere boscomplexen, met name het Hoogbos 
(gelegen op grondgebied Kortenberg) en het Moorselbos. Vooral het Moorselbos staat onder grote 
bebouwingsdruk. Ondanks dit gegeven wordt dit deel van het bos als biologisch waardevol geëvalueerd. Het 
overige gedeelte van het Moorselbos wordt vooralsnog als biologisch zeer waardevol aanschouwd. Het bos 
bestaat in hoofdzaak uit een zuur eikenbos. 
Het Hoogbos kent een eerder gevarieerde opbouw en doet dienst als buffer ten opzichte van de verderop 
liggende autosnelweg (E40). 
Voor het overige wordt de deelgemeente omringd door grotere open ruimte-entiteiten. 
Ten noorden van de kern en op de grens van de open ruimte situeert zich de begraafplaats van Moorsel. 
Momenteel heeft deze haar bruikbare ruimte quasi volledig ingenomen. 

11.3.2 De kern Duisburg (met Veeweide) 
Kaart 19:     Bestaande ruimtelijke structuur ‘Oostelijke open ruimte’: Duisburg 
 
De dorpskern van Duisburg ligt op het plateau van Duisburg (85–103m). Dit plateau vormt de kom van de 
scheidingslijn tussen het stroomgebied van de Voer en de IJse. De bebouwing heeft zich in het verleden 
vanuit het centrum (kruispunt van Root-, Heide-, Meren- en Mechelsestraat) parallel met deze kam 
ontwikkeld langsheen de Heide- en Rootstraat. De meeste voorzieningen (café, apotheek, bakkerij, slager, 
lagere school,…) situeren zich dan ook in deze straten en rond kerk met kerkhof en bijhorend plein. Het 
kerkhof heeft zijn maximale capaciteit reeds bereikt en kan hier niet meer uitbreiden.  
 
De bebouwing bestaat hier hoofdzakelijk uit een overwegend gesloten bebouwing langsheen de 
invalsstraten (lees: rijwoningen). In een latere fase heeft de bebouwing zich verder ontplooid langs zijwegen 
in de richting van Tervuren, Vossem en Eizer (overschrijdend met Overijse). Hierdoor ontstaat een 
sterstructuur met langgerekte armen. Het gevolg is dat open ruimten ingesloten raken. Deze ruimten werden 
in het verleden en nu in mindere mate gebruikt voor teelten onder glas (serres). Typische voorbeelden van 
lintbebouwing met landelijk karakter kunnen teruggevonden worden langsheen de Tervurense- en 
Overijsesteenweg, de Achterstraat, Huldenbergsestraat en Mechelsestraat en de Vossemberg. 
 
Het lintdorp Veeweide kan beschouwd worden als een ‘appendix’ van Duisburg. Het dorp behoort tot het 
valleigebied van de Langegracht. De bebouwing, die langs de Veeweidestraat wordt aangetroffen, wordt 
gekenmerkt door gesloten bebouwing.  
 
Zowel Duisburg als Veeweide worden ‘omsingeld’ door open ruimtegebieden die deel uitmaken van een 
grote open ruimte corridor. 

11.3.3 De kern Vossem 
Kaart 20:     Bestaande ruimtelijke structuur ‘Oostelijke open ruimte’: Vossem 
 
De dorpskern van Vossem situeert zich volledig in de vallei van de Voer die zich als een groen lint doorheen 
de kern slingert. Het historisch centrum (kerk, gemeentehuis, plein, …) bevindt zich langs de noordelijke 
oever rondom het Dorpsplein, de Dorpsstraat en de Stationsstraat. Het is ook hier dat zich de meeste 
voorzieningen op het niveau van de kern (kapper, bakkerij, slager, school, café, …) bevinden. De bebouwing 
heeft zich nadien vanuit het centrum verder ontwikkeld parallel met de Voer (Smisstraat, Voerhoek,…) en in 
noordelijke richting langsheen de Stationsstraat tot aan de hoeve Oudevoorde die tegen een steilrand 
gelegen is. De bebouwing bezit een zeer gemengd karakter. Oude gebouwen worden afgewisseld met 
nieuwbouw en alleenstaande woningen staan naast gekoppelde woningen.  
 
De meer recente en grotere verkavelingen (Galgenveld, Galgenberg, …) situeren zich, met uitzondering van 
Keiberg, aanpalend aan de Leuvensesteenweg. Deze wijken worden gekenmerkt door een relatief hoge 
bouwdichtheid en een groen karakter. De zone Galgenberg heeft de voormalige open ruimte tussen de 
Leuvensesteenweg en Vossem-centrum grotendeels ingevuld.  Keiberg is gelegen op de steilrand ten 
noorden van Vossem-centrum en heeft een intern hoogteverschil van 20 meter. De sociale woningbouw 
heeft een dense structuur  
 
Ten zuiden van de Voer heeft de bebouwing zich verder verspreid en dit hoofdzakelijk langsheen de 
Varenberg, Lindenbergstraat en de Hondsbergenstraat die eveneens parallel liggen met de Voer. 
Aansluitend bij deze straten is de begraafplaats van Vossem gelegen. Deze zone sluit aan bij de open 
ruimte tussen Vossem en Duisburg. 
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11.4 Het Groene Gebied 
Het karakter van de gemeente wordt in grote mate bepaald door het aanwezige groen. Aaneengesloten bos- 
en groencomplexen zoals het Zoniënwoud, het Park van Tervuren en het Kapucijnenbos vormen een 
onderdeel van een veel groter geheel. De groene ‘halve maan’ zorgt als het ware voor een ‘groene 
omhelzing’ van de kern van Tervuren. Daarnaast werkt het als een soort van buffer tegen de residentiële 
bebouwing vanuit Brussel.  
Het is kenmerkend voor Tervuren dat alle parken en groenzones openbare domeinen zijn. 
Drie ‘groene entiteiten’ vervolledigen deze structuur, namelijk het golfcomplex ter hoogte van Ravenstein, het 
militair sportcomplex (in de oksel van het Kapucijnenbos en Park van Tervuren) en het groen ter hoogte van 
Termunt. 
De boscomplexen worden als biologisch zeer waardevol beschouwd. Het overgrote deel van deze reliëfrijke 
bossen bestaat uit majestueuze zure beukenbossen, aangevuld met voornamelijk eikenbestanden en 
coniferenaanplanten. In het Arboretum is het soortenaanbod een stuk gevarieerder. 
Bebouwing komt enkel voor langsheen de grote banen en op de voornaamste kruispunten aan de rand van 
het woud. Het woud wordt door brede lanen en talrijke dreven doorkruist en is erg in trek bij wandelaars, 
fietsers, mountainbikers en ruiters. 
Voor deze deelruimte werd geen aparte kaart opgesteld. 
 

11.5 De Leuvensesteenweg 
Kaart 21:     Bestaande ruimtelijke structuur Leuvensesteenweg 
 
De Leuvensesteenweg vormt de drager van een aantal verschillende activiteiten en functies. Deze 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn steeds afhankelijk van een divers ontwikkelingspatroon en tijdsgeest. Het 
onderzoeksgebied kan onderverdeeld worden in verschillende ‘segmenten’ met elk hun typerende functies, 
bouwmorfologie, dynamiek en wegprofiel. 

11.5.1 Het mondaine Tervuren 
Aansluitend op het kerngebied van Tervuren komt een cluster voor van bovenlokale functies langsheen 
de Leuvensesteenweg. Binnen deze omgeving die veel geschiedenis uitstraalt, gaat de aandacht in eerste 
plaats naar het park van Tervuren (1) en het Afrikamuseum (2). Andere activiteiten binnen dit segment zijn 
de Britse School van Brussel (BSB - 3), het federaal labo voor voedselveiligheid (4), centrum voor onderzoek 
in de dierengeneeskunde (4), de wetenschappelijke diensten i.f.v. het Afrikamuseum (4) en het FOD 
Financiën (5). Omwille van de uitgesproken groene omgeving treden de Britse school en de verschillende 
kantoorfuncties of kantoorachtigen niet onmiddellijk op de voorgrond. Deze functies zitten verscholen achter 
groenschermen of kleine bossages.  
 
Gekoppeld aan deze bovenlokale voorzieningen komen een aantal aanvullende functies voor zoals een 
aantal restaurants, tavernes en een hotel (deze functies komen hoofdzakelijk voor langsheen de 
Museumlaan). Binnen dit segment is de eindhalte gelegen van de tram 44 (Montgomery - Tervuren (6)). 
Tussen de tramsporen en de Leuvensesteenweg situeren zich de sportvelden van KV Tervuren (7).  
 
Woonzones komen binnen dit segment slechts in mindere mate voor; enkel langsheen de Museumlaam, de 
Oude Leuvense Baan en een aantal villa’s met grote tuinzones langsheen de Leuvensesteenweg 
(woonparken). 
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11.5.2 De Tervuurse woonwijken 
Dit segment komt voor tussen de Oude Leuvensebaan en de Sterrebeekstraat - St. Pauluslaan. Het wordt 
voornamelijk gekenmerkt door een aantal wijken die zich de laatste decennia hebben ontwikkeld langsheen 
de drukke Leuvensesteenweg, nl. de Rotselaarwijk (1), Leopold II-wijk (2), Galgenveld (3) en Galgenberg 
(4). De wijken zijn voornamelijk ontstaan door de stadsvlucht uit Brussel, de aantrekkelijke locatie ten 
aanzien van het hoofdwegennet en de landelijke ligging. Hierdoor ontstond een residentiële randzone in de 
directe omgeving van het Brussels Gewest. De bebouwing in deze zone bestaat voornamelijk uit een open 
en halfopen typologie met een relatief hoge bouwdichtheid en een groen karakter. Door de invulling van 
Galgenberg is de steenwegontwikkeling gaan aansluiten bij de kern van Vossem.   
 
De sterke planmatige ontwikkeling van de Rotselaarwijk, Leopold II-wijk en de wijk tussen de N3 en het park 
van Tervuren zorgden er voornamelijk voor dat de woonpercelen niet langsheen de Leuvensesteenweg 
ontsloten werden, maar door middel van parallel liggende woonstraten (Rotselaarlaan, Afrikalaan, 
Livingstonelaan, A. Vandijcklaan). Hierdoor hebben deze wijken een zeer aangenaam woonkarakter en zijn 
ze in tegenstelling tot de drukke Leuvensesteenweg relatief verkeersluw. 
 
Langsheen de Leuvensesteenweg hebben de woonontwikkelingen een meer gemengd karakter. Omwille 
van de bereikbaarheid en de zichtbaarheid worden regelmatig en puntsgewijs percelen ingenomen door 
autogerichte bedrijven en handelszaken. Een bundeling van economische activiteiten komt voor ter hoogte 
van de GB (grootwarenhuis en tuincentra (5)) en het kruispunt van de Vier Winden (garages, 
benzinestation(6)). 
 

            

11.5.3 Het randgebied 
Het laatste segment is gelegen tussen de Sterrebeeklaan-St.-Pauluslaan en de gemeentegrens met 
Leefdaal. Het gebied langsheen de Leuvensesteenweg komt zeer gefragmenteerd voor. Buiten de 
planmatige ontwikkeling van de wijk Galgenveld (1) bestaat het gebied uit een samenraapsel van 
woonlinten, verspreide bebouwingsvormen, kleine groengebiedjes en snippers landbouwgebied. De 
professionele landbouw komt voor op de ingesloten gebieden van Galgenberg (2), Keiberg (3) en het gebied 
aansluitend op Moorselbos (4). Een aaneengesloten landbouwgebied dat zich situeert op het plateau van 
Leefdaal, bestaat te Tervuren uit het Kooigeveld (5). Dit gebied wordt ter hoogte van de gemeentegrens 
versneden door het woonlint van de Coigesteenweg. Een ander woonlint, gedragen door de Jagerslaan (6), 
verdeelt de open ruimtegebieden van Galgenveld en Coigeveld.  
Een bundeling van commerciële activiteiten komt voor ter hoogte van het kruispunt met de Stationstraat 
(Jaguargarage - (7)). Deze Stationstraat vormt de toegangsweg tot Vossem-centrum en haar woonwijk ter 
hoogte van de hoeve Oudevoorde (8). 
 
De zone ter hoogte van Keiberg zal ontwikkeld worden als lokaal bedrijventerrein, tevens kan de gemeente 
hier ruimte voorzien voor haar containerpark en een gemeentelijke opslagplaats. Aansluitend op de zone 
Keiberg komt een woonuitbreidingsgebied voor (9). Deze zone is reeds voor een groot gedeelte ingenomen 
door landelijke woonbebouwing (open en halfopen bebouwing). Het gebied omvat een open restgebied 
tussen de bestaande bebouwing en de Leuvensesteenweg. De zone Keiberg wordt van de woonwijk ter 
hoogte van de hoeve Oudevoorde gescheiden door een voormalige trambedding.  
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12. Demografische ontwikkelingen 

12.1 Bevolking 

12.1.1 Inleiding en methodiek 
Om een inzicht te krijgen in de ruimtebehoeften inzake woningbouw is het noodzakelijk zich een beeld te 
vormen van de toekomstige evolutie van de bevolking. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gesloten 
bevolkingsprognose. Het gesloten bevolkingsscenario tracht na te gaan hoe de bevolking zal evolueren 
indien de evolutie enkel in het teken staat van de ontwikkeling van de eigen bevolking. Alle 
migratiebewegingen zouden als het ware wegvallen. Enkel de geboorte en sterfte vormen dan nog de basis 
voor de prognose. 
 
Bij het gesloten bevolkingsscenario worden de volgende gegevens gebruikt: 

− de bevolking (aantal inwoners) volgens geslacht en leeftijd op 31/12/2006; 
− de overlevingskansen volgens de NIS sterftetafels; 
− het aantal kinderen dat, volgens de gangbare vruchtbaarheidscijfers, bij vrouwen tussen 15 en 

45 jaar geboren wordt, berekend met de vruchtbaarheidscijfers volgens het NIS47. 
Samenvattend gebeurt de berekening als volgt:  

aantal inwoners volgens leeftijd en geslacht in jaar X; 
x de overlevingskansen per leeftijdscategorie en per geslacht; 
+  het aantal geboorten bij vrouwen tussen 15 en 45 jaar (verdeeld over jongens en meisjes 

volgens de laatste verhoudingen); 

= aantal inwoners volgens leeftijd en geslacht in jaar X+5 

12.1.2 Gesloten bevolkingsprognose voor de gemeente Tervuren 
Tabel 34 geeft een samenvatting van de bevolkingsprognose en een overzicht van de bevolkingsstructuur 
naar leeftijd tot 2021 voor de ganse gemeente. Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt naar geslacht. 
 

Tabel 34:     Gesloten bevolkingsprognose 2006-2011-2016-2021 

GEMEENTE TERVUREN: prognose totale bevolking tot 2021  
gesloten bevolking (basisjaar 2006) 

POPULATIE BEVOLKINGSINDEX 
JAAR mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal 

2006 10039 10709 20748 100% 100% 100% 
2011 10297 10946 21243 103% 102% 102% 
2016 10477 11106 21584 104% 104% 104% 

2021 10614 11229 21843 106% 105% 105% 

Evolutie + 575 + 520 +1095    

Index 105,7% 104,9% 105,3%    
 

GEMEENTE TERVUREN : overzicht leeftijdsstructuur tot 2021  

2011 2016 2021 
LEEFTIJD mannen vrouwen aandeel mannen vrouwen aandeel mannen vrouwen aandeel 

0 - 14 jaar 1776 1701 16,4% 1438 1344 12,9% 1275 1205 11,4% 
15 - 64 jaar 6655 6812 63,4% 6729 6899 63,1% 6623 6696 61,0% 

65-65+ 1865 2434 20,2% 2311 2863 24,0% 2717 3327 27,7% 

Totaal 10297 10946 100,0% 10477 11106 100,0% 10614 11229 100,0% 
Bron : verwerking gegevens Rijksregister 1998 
 

                                                      
47 Bron : NIS, Bevolkingsvooruitzichten 1995-2050 
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Uit de resultaten van de gesloten bevolkingsprognose blijkt dat de gemeente Tervuren een duidelijke stijging 
van het aantal inwoners mag verwachten naar het jaar 2016 toe. Volgens de prognose zal het 
bevolkingsaantal de komende 10 jaar toenemen met 836 personen tot 21.584. Dit komt neer op een 
gemiddelde jaarlijkse toename van ongeveer 84 personen.  
 
Deze stijgende trend verloopt evenwel niet gelijkmatig in tijd. Waar de jaarlijkse toename tijdens de eerst vijf 
jaar (2006-2011) nog 99 personen bedraagt, vermindert deze in de daaropvolgende periode: tussen 2011 en 
2016 wordt een toename van 68 personen per jaar verwacht.  
 
Twee andere belangrijke fenomenen van de bevolking van Tervuren zijn de ontgroening en de vergrijzing. 
Ontgroening betekent een daling van het aantal jongeren (jonger dan 15 jaar), vergrijzing daarentegen 
betekent een toename van de oudste bevolkingsgroep. De jongste bevolkingsgroep zal in het jaar 2016 nog 
slechts 12,9% uitmaken van de totale bevolking, tegenover 20% vandaag de dag. De te verwachten evolutie 
van de oudste bevolkingsgroep is net andersom. Hier wordt een toename verwacht van 17% (3.531 
ouderen) in 2006 tot 24% in 2016. 
 
Deze toename valt in elke deelgemeente op te merken. Deelgemeente Tervuren kent een stijging van 5,7%, 
In Duisburg wordt een aangroei met 5,5% voorspeld en in Vossem is de stijging van het bevolkingsaantal het 
markantst met maar liefst 7,5%. 
 
Vermits Tervuren bijna volledig gelegen is in het buitengebied werden de bevolkingsprognoses uitgevoerd 
op basis van een gesloten model waarbij enkel rekening wordt gehouden met geboorte en sterfte. 
Migratiebewegingen kunnen met andere woorden de bekomen prognoses beïnvloeden.  
 
Zoals reeds eerder aangehaald (zie bestaande nederzettingsstructuur) weerspiegelt de negatieve trend van 
de bevolkingsprognose uit het gesloten scenario zich niet in de reële bevolkingscijfers. Daar uit blijkt dat niet 
alleen de inwijking in de gemeente maar ook de natuurlijke groei in de gemeente zorgen voor een gestage 
zij het gematigde groei van de bevolking. Deze situatie kan in ieder geval deels een antwoord bieden op de 
vergrijzing zoals hierboven aangehaald.  
 

12.2 Gezinnen 
Ook de prognose van het aantal gezinnen wordt verrekend binnen het gesloten bevolkingsscenario. 
 

Tabel 35:     Prognose van het aantal gezinnen per deelgemeente tot 2021 (in absolute cijfers) 

  2011 2016 2021 

  inwoners gezins 
grootte 

gezinnen inwoners gezins 
grootte 

gezinnen inwoners gezins 
grootte 

gezinnen 

Tervuren 14578 2,40 6068 14835 2,29 6492 15028 2,17 6914 

Vossem 3616 2,58 1400 3699 2,36 1566 3776 2,16 1747 

Duisburg 3129 2,57 1216 3176 2,42 1314 3212 2,27 1415 

Groot-
Tervuren 21323 2,46 8684 21710 2,32 9372 22015 2,18 10076 

Bron : Prognose gebaseerd op cijfers van de gemeente 1996-2006 
 
Ten gevolge van de gezinsverdunning en de aangroei van de totale bevolking, zal het aantal gezinnen in 
Groot-Tervuren tussen 2006 en 2016 stijgen met 7,9% ofwel 688 bijkomende gezinnen. De cijfers van 2021 
tonen een stijging van 16% (+1392) ten opzichte van 2006.  
 
De relatieve toename van het aantal gezinnen is het grootst in deelgemeente Vossem, namelijk een stijging 
met 11,9% tussen 2006 en 2016 (of 166 gezinnen). Tussen 2006 en 2021 stijgt het aantal gezinnen met 
24% (+347). Deelgemeente Tervuren kent daarentegen de sterkste absolute toename van het aantal 
gezinnen, namelijk een toename met 424 eenheden (7,0%) tussen 2006 en 2016 en met 846 eenheden (of 
13,9%) tussen 2006 en 2021. Deelgemeente Duisburg kent de minst sterke toename van het aantal 
gezinnen: 8,0% of 98 eenheden tussen 2006 en 2016 en 16,9% of 199 eenheden tussen 2006 en 2021. 
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12.3 Demografische behoefte 
Bij de raming van de demografische woningbehoefte dient voor de gezinnen voor 2006 en het aantal 
bijkomende gezinnen tijdens elk van de periodes 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021 een bijkomende 
woningmutatiereserve of frictieleegstand48 in rekening gebracht te worden. Deze leegstand heeft tot doel 
voldoende mobiliteit op de huisvestingsmarkt te waarborgen, de frictie van verhuizingen op te vangen, de 
keuzevrijheid van de kandidaat-bewoners te verzekeren en de opwaartse prijsdruk op de vastgoedmarkt in 
te tomen. 
 
In de volgende berekeningen wordt een frictieleegstand van 2,5% aangehouden49. Dit gezien het lage 
migratiesaldo van de gemeente Tervuren ten aanzien van dat van de provincie Vlaams-Brabant en het 
Vlaamse gewest.  
 
De 5-jaarlijkse aangroei van de gezinnen, de daarop berekende woningmutatiereserve en de som van beide 
voorgaande resulterende demografische behoeften worden voor het gesloten bevolkingsscenario 
aangegeven in tabel 37. 

Tabel 36:     Prognose demografische behoefte 2006-2021 (in absolute cijfers) 

  2006-2011 2011-2016 2016-2021 

gemeente aangroei 
gezin 

woning-
mutatie 

demogr. 
behoefte 

aangroei 
gezin 

woning-
mutatie 

demogr. 
behoefte 

aangroei 
gezin 

woning-
mutatie 

demogr. 
behoefte 

Tervuren 428 11 439 425 11 436 422 11 433 
Vossem 155 4 159 165 4 169 181 5 186 
Duisburg 103 3 106 98 2 100 101 3 104 
Groot- 
Tervuren 686 17 703 688 17 705 705 18 723 

Bron: verwerking gegevens prognoses aantal gezinnen 
 
Besluit: De vraag naar woongelegenheden of demografische behoefte blijft over de drie periodes ongeveer 
gelijk. 

12.4 Nieuwbouwbehoefte 
Om de nieuwbouwbehoefte te kunnen inschatten wordt de vraag naar woningen, die bepaald wordt door de 
aangroei van de gezinnen en de woningmutatiereserve, afgetoetst aan het aanbod aan leegstaande 
woningen. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel nieuwe wooneenheden voor een bepaalde periode moeten 
worden voorzien.   

Tabel 37:     Overzicht van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte/onbewoonbare woningen per 
deelgemeente 

 leegstaand verwaarloosd leegstaand en 
verwaarloosd 

ongeschiktheid/ 
onbewoonbaar 

totaal 

Vossem 0 0 0 0 0 
Duisburg 0 0 1 0 1 
Tervuren 5 1 1 1 8 
Groot-Tervuren 5 1 2 1 9 

 
De leegstaande woningen werden in mindering gebracht. Het aantal leegstaande woningen is in die mate 
beperkt dat ze kan worden verrekend binnen de eerste planperiode.  
 
De nieuwbouwbehoefte wordt berekend aan de hand van de vraag naar woningen (aangroei + frictie) 
verminderd met het aanbod aan leegstaande te vervangen en leegstaande te verbeteren woningen. 
 

                                                      
48 Frictieleegstand : de leegstand die nodig is om de woningmarkt naar behoren te doen functioneren 
49 ingevolge de bemerkingen van de provincie naar aanleiding van de plenaire vergadering werden alle gegevens herberekend met een 
frictieleegstand van 2,5 ipv 3.  In elke tabel werden kleinschalige wijzigingen doorgevoerd van slechts enkele eenheden. 
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Tabel 38:     Globale woonbehoefte per deelgemeente voor de periode 2006-2011 
 

2006-2011 VRAAG AANBOD 
leegstand BEHOEFTE 

gemeente aangroei gezin woning-mutatie demogr. 
behoefte totaal bijkomende 

nieuwbouw 

Tervuren 428 11 439 8 431 

Vossem 155 4 159 0 159 

Duisburg 103 3 106 1 105 

Groot-Tervuren 686 17 703 9 694 

 
Voor de andere planperiodes is de nieuwbouwbehoefte gelijk aan de demografische behoefte.  
 

12.5 Knelpunten, kwaliteiten en trends 
1. De gemeente wordt vandaag reeds geconfronteerd met een vergrijzing van de bevolking. De prognoses 

voorspellen dat deze trend tot vergrijzing zich in de toekomst nog sterker zal manifesteren en dit in 
combinatie met een duidelijke ontgroening. 

2. Bovenop de stijging van het aantal inwoners zal in de gemeente de stijging van het aantal gezinnen 
blijven aanhouden, ook op lange termijn. Die stijging is uiteraard het gevolg van een dalende gemiddelde 
gezinsgrootte die op haar beurt een gevolg is van ontwikkelingen op maatschappelijk (scheiding, 
alleenstaanden,…) en demografisch vlak (vergrijzing). Deze evolutie is in alle deelgemeenten waar te 
nemen.  

3. De ligging van Tervuren in de schaduw van Brussel maakt de gemeente erg aantrekkelijk voor 
huisvesting van eurocraten, personeel internationale bedrijven, personeel van de NAVO enz. Deze 
“inwijkelingen” verblijven vaak slechts één of enkele jaren in de gemeente. De gemeente wordt bijgevolg 
geconfronteerd met een sterk verloop van haar bevolking, een hoge druk op de vastgoedprijzen en een 
sterke aanwezigheid van anderstaligen. Daarenboven ervaart de gemeente het verschijnsel dat een 
aantal van haar inwoners (omwille van hun internationale betrekking) geen officiële vestigingsplaats in 
de gemeente dienen op te geven. Deze personen vallen dan ook steeds buiten de berekeningen van 
vraag en aanbod maar zij hebben er in de realiteit wel een belangrijke invloed op.  
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13. Sectorale ontwikkelingen 

13.1 Huisvesting 

13.1.1 Vraag naar bijkomende woongelegenheden 
Kaart 22:     Overzichtskaart potentiële gebieden voor woningbouw 
 
In dit hoofdstuk wordt de woningbehoefte, die berekend werd in hoofdstuk 12, getoetst aan het aanbod aan 
actueel onbebouwde percelen en perceelsmogelijkheden (hoofdstuk nederzettingsstructuur).  
 
Percelen gelegen aan uitgeruste infrastructuur 
 
Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de vraag en het aanbod, in functie van het gesloten 
bevolkingsscenario en plantermijn, voor elke deelgemeente. De berekening is gespreid over een 5-jaarlijkse 
planperiode. De samenvatting geeft cumulatieve aantallen, zodat op elk moment de “resultaatsituatie” 
gekend is. 
 
In de berekening van het mogelijke aanbod aan bouwmogelijkheden geldt (conform de omzendbrief 
RO/2002/03) het uitgangspunt dat in een periode van 10 jaar 30% van de bouwmogelijkheden op 
onbebouwde percelen langs uitgeruste weg gerealiseerd zal worden, zonder specifieke maatregelen van de 
overheid. Dit betekent het aandeel van de huidige percelen langs een uitgeruste weg die ongeforceerd 
vrijkomen onder een ‘natuurlijk’ verloop. Voor de berekening werd gewerkt met periodes van 5 jaar waarbij 
telkens 15% gerekend werd ten opzichte van het aanvankelijk aanbod.  
Dit impliceert dat er wordt vanuit gegaan dat zeker 15% van de onbebouwde percelen gelegen langs 
uitgeruste infrastructuur op de markt komt in een periode van 5 jaar. Na 5 jaar wordt dan het saldo berekend 
van de resterende percelen. Dit saldo is het aanvangsaanbod voor de volgende periode. 
 

Tabel 39:     Vergelijking perceelsvraag-perceelsaanbod 2011-2016-2021 

Overzicht perceelsaanbod onbebouwde percelen in woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonpark,  
woonuitbreidingsgebied en niet-vervallen verkavelingen langs uitgeruste infrastructuur van 2006 tot 2021 

Perceelsbestand Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 
      

aantal onbebouwde percelen bij 
aanvang van de periode 2006-2016 509 215 291 1015 

15% langs uitgeruste infrastructuur 
2006-2011 76 32 44 152 

aantal resterende mogelijkheden voor 
2011-2021 433 183 247 863 

15% langs uitgeruste infrastructuur 
2011-2016 65 27 37 129 

aantal resterende mogelijkheden voor 
2016-2021 368 155 210 733 

15% langs uitgeruste infrastructuur 
2016-2021 76 32 44 152 

aantal resterende mogelijkheden na 
2021 291 123 167 581 
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Confrontatie vraag en aanbod     

Periode 2006-2011 Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 

vraag (behoefte) 431 159 105 694 

aanbod percelen langs uitgeruste 
infrastructuur 

76 32 44 152 

Saldo -354 -127 -61 -542 

Periode 2011-2016 Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 

vraag (behoefte) 436 169 100 705 

aanbod percelen langs uitgeruste 
infrastructuur 

65 27 37 129 

Saldo -371 -142 -63 -576 

Periode 2016-2021 Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 
vraag (behoefte) 433 186 104 723 
aanbod percelen langs uitgeruste 
infrastructuur 

76 32 44 152 

Saldo -356 -153 -60 -570 

Synthese 2006-2021 Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 
vraag (behoefte) 1299 514 309 2122 

aanbod 30% langs uitgeruste 
infrastructuur 

218 92 124 434 

absoluut aantal resterende 
percelen -1081 -422 -184 -1688 

 
Analyse 
1. Groot-Tervuren beschikt in totaal over 1015 actueel onbebouwde percelen gelegen aan uitgeruste 

infrastructuur en in woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonpark, woonuitbreidingsgebied 
of niet-vervallen verkaveling.  

 
2. In de confrontatie tussen vraag en aanbod valt meteen op dat elk van de deelgemeentes in de periode 

van 15 jaar tussen 2006 en 2021 uitkomt op een negatief saldo. Het aanbod voldoet dus niet aan de 
behoefte van de eigen bevolking.  

 
3. Duisburg heeft tegen 2021 een tekort van 184 woningen en scoort hiermee beter dan Vossem (tekort 

van 422 woningen) en Tervuren (met een tekort van 1.081 woningen).  
 
Besluit 
Groot-Tervuren en zijn deelgemeenten kennen een duidelijk tekort aan beschikbare percelen indien 
uitsluitend rekening wordt gehouden met een ‘spontaan’ aanbod van 30% van de percelen gelegen aan 
uitgeruste infrastructuur (in de woonbestemmingen en reservegebieden van het gewestplan en in vergunde 
verkavelingen) over een periode van 10 jaar.  
Tervuren heeft daarnaast echter nog verkavelingsmogelijkheden van percelen gelegen langs uitgeruste 
infrastructuur en van percelen die niet langs uitgeruste infrastructuur gelegen zijn. 
Om deze op de markt te brengen zal de gemeente echter sturend moeten optreden. Hieronder wordt 
nagegaan welk potentieel aanbod hierdoor kan gecreëerd worden. 
 
Potentieel aanbod vanuit perceelsmogelijkheden langs uitgeruste infrastructuur en in de 
woonbestemmingen van het gewestplan 
 
Indien binnengebieden worden uitgerust (aangesneden) en meer grootschalige percelen (al dan niet gelegen 
aan uitgeruste infrastructuur) worden verkaveld kan Tervuren een groter aanbod beschikbare percelen en 
dus een groter woonaanbod creëren voor haar bevolking.  
De tabel hieronder geeft een overzicht van het potentieel aanbod voortkomende uit: 

- het ontwikkelen van bijkomende perceelsmogelijkheden door percelen langsheen uitgeruste 
infrastructuur te verkavelen; 
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- het ontwikkelen van onbebouwde percelen die niet aan uitgeruste infrastructuur liggen, zonder 
verdere verkaveling maar door deze uit te rusten; 

- het ontwikkelen van bijkomende perceelsmogelijkheden door percelen die niet aan uitgeruste 
infrastructuur liggen niet alleen uit te rusten maar ook te verkavelen. 

 

Tabel 40:     Potentieel aanbod vanuit perceelsmogelijkheden langs uitgeruste infrastructuur en in de 
woonbestemmingen van het gewestplan 

  Tervuren Vossem Duisburg Groot-Tervuren 
Actueel onbebouwde percelen niet 
aan infrastructuur gelegen in 
woongebied, woongebied met landelijk 
karakter en woonpark 92 29 53 161 
Bijkomende perceelsmogelijkheden 
wel aan infrastructuur gelegen in 
woongebied, woongebied met landelijk 
karakter, woonpark en 
woonuitbreidingsgebied 92 33 40 178 
Bijkomende perceelsmogelijkheden 
niet aan infrastructuur gelegen in 
woongebied, woongebied met landelijk 
karakter en woonpark 100 20 43 163 

Totaal 284 82 136 502 
 
Confrontatie: 
Eerder bleek dat er voor de periode 2006-2011 in elk van de deelgemeenten sprake is van een 
perceelstekort. De 30%regel is dus onvoldoende om de groeiende bevolking van vrije percelen te voorzien. 
Er zullen maatregelen genomen moeten worden. Onderstaande tabel toont de confrontatie tussen het saldo 
van de periode 2006-2011 en het aantal perceelsmogelijkheden (niet in woonuitbreidingsgebied gelegen). 
 

Periode 2006-2011 Tervuren Vossem Duisburg 

vraag (behoefte) 431 159 105 

aanbod percelen langs uitgeruste infrastructuur 76 32 44 

saldo confrontatie vraag en aanbod -354 -127 -61 

Totaal aanbod perceelsmogelijkheden langs uitgeruste 
infrastructuur en in de woonbestemmingen van het 
gewestplan 284 82 136 

SALDO -70 -45 75 
Bron : eigen inventarisatie + verwerking 
 
Besluit: 
1. Indien de gemeente sturend optreedt, kan zij nog 502 bijkomende perceelsmogelijkheden en dus een 

totaal woonaanbod van 1.517 op de markt brengen.  
 
2. Uit de confrontatie blijkt dat indien het totale aantal perceelsmogelijkheden langs uitgeruste infrastructuur 

en in de woonbestemmingen van het gewestplan op de markt wordt gebracht, er nog steeds een 
perceelstekort zal zijn in de deelgemeenten Tervuren en Vossem. In de volgende paragraaf volgt een 
confrontatie waaruit zal blijken of er nog steeds van een tekort sprake is indien we ook de 
woonuitbreidingsgebieden die niet aan uitgeruste infrastructuur liggen op de markt brengen. 

 
Percelen in woonuitbreidingsgebied 
In de vorige paragrafen werden de percelen en perceelsmogelijkheden langs uitgeruste infrastructuur 
behandeld voor de woonbestemmingen en reservegebieden voor wonen van het gewestplan of van de 
vergunde verkavelingen.  Voor de binnengebieden werden nog geen woonuitbreidingsgebieden in rekening 
gebracht.  In deze woonuitbreidingsgebieden ligt ook nog een groot potentieel woonaanbod.  In deze 
paragraaf komen deze beschikbare percelen en perceelsmogelijkheden aan bod. 
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Tabel 41:     Perceelsaanbod in woonuitbreidingsgebied in 2006 niet aan uitgeruste infrastructuur gelegen 

Woonuitbreidingsgebied 
Tervuren Vossem Duisburg 

Groot-
Tervuren 

Actueel onbebouwde percelen 
24 15 18 57 

Bijkomende perceelsmogelijkheden 
170 114 117 401 

TOTAAL 
194 129 135 458 

Bron : eigen inventarisatie + verwerking 
 
Confrontatie: 
Aangezien het aanbod van percelen in woongebied, woongebied met landelijk karakter en woonpark 
onvoldoende is om de groei van de eigen bevolking aan te kunnen, is het vanuit het gesloten 
bevolkingsscenario zeker noodzakelijk percelen uit woonuitbreidingsgebied te benutten voor woonprojecten. 
 

Periode 2006-2011 Tervuren Vossem Duisburg 

vraag (behoefte) 431 159 105 

aanbod percelen langs uitgeruste infrastructuur 76 32 44 

saldo confrontatie vraag en aanbod -354 -127 -61 

Totaal aanbod perceelsmogelijkheden langs uitgeruste 
infrastructuur en in de woonbestemmingen van het 
gewestplan 284 82 136 

SALDO -70 -46 75 
Totaal aantal percelen in woonuitbreidingsgebied, niet 
langs infrastructuur gelegen 194 129 135 

SALDO 124 83 210 
Bron : eigen inventarisatie + verwerking 
 
Besluit: 
1. De gemeente Tervuren beschikt in totaal over 57 actueel onbebouwde percelen in 

woonuitbreidingsgebied die niet langs uitgeruste infrastructuur gelegen zijn. Bovendien is er een grote 
groep bijkomende perceelsmogelijkheden gelegen in woonuitbreidingsgebied en (momenteel) niet langs 
infrastructuur. Het gaat hier om 401 percelen waarvan er 170 in deelgemeente Tervuren liggen, 114 in 
Vossem en 117 in Duisburg.  

 
2. Uit deze confrontatie blijkt dat indien we de percelen in woonuitbreidingsgebied die niet langs 

infrastructuur gelegen zijn op de markt zouden brengen, het perceelstekort van 2011 in elk van de 
deelgemeenten zou weggewerkt zijn. De ‘overschot’ aan percelen is echter ruim onvoldoende om de 
tekorten van 2016 en 2021 op te vangen.  

13.1.2 Zonevreemde woningen 
Uit het onderzoek rond zonevreemde woningen blijkt dat in de gemeente Tervuren dat de totale oppervlakte 
aan percelen, waarop een zonevreemde woning gelegen is, ruim 24 ha bedraagt; het gaat om 136 
woningen.  

13.2 Bedrijvigheid 

13.2.1 Vraag naar bedrijventerreinen 
13.2.1.1 Lokale bedrijventerreinen 

De vraag vanwege de lokale bedrijvigheid werd bepaald op basis van enquêtes die onder de bedrijven 
gehouden werden. Een aantal bedrijven hebben nood aan uitbreiding of aan een nieuwe locatie. Een aantal 
zonevreemde bedrijven kunnen ter plaatse behouden blijven en eventueel beperkt uitbreiden. Hiervoor wordt 
circa 4ha 36a 25ca geraamd als deels te herbestemmen naar bedrijvigheid voor bedrijven die op hun huidige 
locatie behouden blijven. Deze oppervlakte is geraamd op perceelsniveau en het grootste deel van deze 
oppervlakte wordt ingenomen door het SAS Institute (2ha 52a 89ca) dat in parkgebied gelegen is. Bij 
herbestemming wordt ervan uitgegaan dat niet het volledige perceel herbestemd wordt voor bedrijvigheid, 
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maar slechts een deel ervan. De totale te herbestemmen oppervlakte zal vermoedelijk lager liggen dan de 
opgegeven oppervlakte. 
 
Daarnaast zijn er bedrijven die moeten herlokaliseren of niet kunnen uitbreiden op hun huidige locatie. Aan 
deze bedrijven werd gevraagd naar hun oppervlakte behoefte. De netto-oppervlaktebehoefte wordt geraamd 
op 2,63 ha. Verder heeft de gemeente aanvragen van nieuw te vestigen bedrijven (van inwoners van 
Tervuren).  De gemeente beschikt nog niet over exact gewenste oppervlakten.  
 
De gemeente zelf is op zoek naar een locatie voor de inplanting van een loods voor de technische dienst al 
dan niet in combinatie met een mogelijke herlokalisatie van het containerpark. De benodigde oppervlakte 
hiervoor wordt geraamd op 1 ha.  
 
De gemeente wil ook ruimte bieden voor uitbreiding van bedrijvigheid (bestaande detailhandel, bestaande 
autogerichte bedrijvigheid zoals garages, benzinestations) en bestaande kantoorvoorzieningen en diensten) 
die reeds langs de steenweg gevestigd is.  Daarbij zal nagegaan worden welke bedrijvigheid waar kan 
uitbreiden en hoeveel oppervlakte hiertoe vereist is. De uitbreiding mag geen bijkomende overlast 
veroorzaken op het aanpalende woongebied. Exacte oppervlaktes en potentiële locaties maken deel uit van 
verder onderzoek. 
 
13.2.1.2 Regionale bedrijventerreinen 

Uitsluitend de regionale bedrijven Huntsman en het SAS Institute willen uitbreiden. Huntsman is reeds 
gelegen in de regionale bedrijvenzone die gemeentegrensoverschrijdend gelegen is op de gemeenten 
Zaventem, Kortenberg en Tervuren.  Binnen deze zone is nog ruimte voor uitbreiding.  
Sas Institute wordt behandeld binnen de aanpak van de zonevreemde bedrijven. Daar zal worden nagegaan 
of het bedrijf kan behouden blijven (en eventueel uitbreiden ) ter plaatse of dient te herlokaliseren. 

13.2.2 Gewestelijke en Provinciale taakstelling inzake bedrijvigheid 
Vanuit het RSV kan worden vooropgesteld dat voor de delen die mogelijk behoren tot het VSGB het 
Vlaamse Gewest bevoegd is voor het afbakeningsproces van het VSGB en de hieraan te koppelen 
taakstellingen. Dit proces is ondertussen opgestart. Gezien het specifiek residentieel, groene, landelijke 
karakter van Tervuren pleit de gemeente om geen bijkomende regionale bedrijvenzones, in te planten op 
haar grondgebied. In het rapport Focusbepaling worden er ook geen voorstellen omtrent regionale 
bedrijvigheid voor het grondgebied Tervuren geformuleerd. 
 

13.3 Recreatieve behoeften 

13.3.1 Algemeen  
In Vlaanderen zijn de recreatieve activiteiten steeds in belangrijker mate ruimtestructurerend. De reden 
hiervan is het toenemende ruimtebeslag van de verschillende voorzieningen, maar ook het feitelijk 
ruimtegebruik van recreanten. Deze vaststelling hangt samen met het toenemende belang van de vrije tijd, 
van de patronen in de vrijetijdsbesteding en van de mobiliteit in de vrije tijd. 
 
Tevens wordt recreatie, evenals toerisme, in toenemende mate een activiteit met grote economische 
potenties. De groei-verwachtingen van de toeristisch-recreatieve sector liggen beduidend hoger dan het 
gemiddelde van de globale economie. 

13.3.2 Verwachtingen 
Demografische ontwikkelingen zullen het recreatieve gebeuren sterk beïnvloeden. Onder meer de 
toenemende vergrijzing en de tendens tot gezinsverdunning (een groot aantal kleinere gezinnen en vooral 
de éénpersoonsgezinnen) zullen een impact hebben op het recreatieve gebeuren. Deze trends zullen, 
evenals in andere dienstensectoren, aanleiding geven tot nieuwe marktvormen. 
Specifiek in Tervuren wordt een groei van de bevolking vastgesteld waarbij deze groei in belangrijke mate 
bepaald wordt door de natuurlijke groei (geboorten). De recreatieve behoeften zal dus voor de jeugd in 
stijgende lijn gaan. 
 
Als gevolg van de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden tekenen zich binnen het recreatieve 
gebeuren nieuwe trends af. Hierbij staat onder meer een grotere individualisering voorop, waarbij steeds 
meer recreanten hun vrije tijd op een creatieve, natuurvriendelijke wijze willen besteden. Dit vertaalt zich 
naar minder gestructureerde vormen van recreatie. 
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Tevens wordt er steeds meer waarde gehecht aan de kwaliteit en de belevingswaarde van vrije 
tijdsactiviteiten. De ‘vrije tijd’ is een kostbaar goed en moet in die zin ook ‘rendabel’ worden ingevuld; 
rendabel in de zin van een intensieve en positieve belevingswaarde in verhouding tot investering in tijd en 
(financiële) middelen. 
 
Vermits de beschikbare vrije tijd voor de meeste bevolkingsgroepen niet spectaculair zal toenemen, zal de 
‘intensiteit’ van het gebruik ervan wel toenemen. Dit gaat wellicht gepaard met een meer consumptieve 
ingesteldheid ten aanzien van de vrijetijdsbesteding. In een prognose waarbij het besteedbare inkomen 
vermoedelijk blijft toenemen, leidt dit tot meer bestedingen per tijdseenheid en niet zozeer tot meer 
dagtochten. 
 
Zowel voor de sportieve als voor de culturele recreatie wordt een niet te verwaarlozen groei verwacht.  Met 
betrekking tot de landgebonden recreatie moet worden vermeld dat de belangstelling voor het wandelen in 
Vlaanderen sterk toeneemt, zowel wat de georganiseerde vormen (bv. gordelen rond Brussel) als de niet-
georganiseerde vormen betreft. Ook de lange afstandswandelroutes krijgen steeds meer belangstelling. 
Eveneens wordt vastgesteld dat het fietsen, een activiteit die eveneens past in de trend van de gezonde 
vrijetijdsbesteding, steeds meer gewaardeerd wordt. Naast de beroeps- en quasi professionele paardensport 
(wedrennen), ontwikkelt het paardrijden zich daarenboven van een sportieve ontspanning tot een 
zelfstandige activiteit binnen het openluchtrecreatiegebeuren. 
Naast de hierboven vermelde ‘routegebonden’ vormen van recreatie zijn er meerdere ‘plaatsgebonden’ 
vormen van recreatie die vaak als recreatief medegebruik van zowel de open als van de stedelijke ruimte 
bijzondere aandacht verdienen omwille van een toenemende vraag. Voorbeelden hiervan zijn: hengelsport, 
golf... 

13.3.3 Recreatieve ruimtebehoefte  
Vanuit de door de gemeente gevoerde enquête en de actualisatie van behoeften door de sportdienst in 2007 
kan een duidelijke behoefte voor recreatieve voorzieningen worden afgeleid. 
 
13.3.3.1 Sport en recreatie 

Bij 15 sportverenigingen bestaat een zekere recreatieve ruimtebehoefte. In hoofdzaak gaat het hier over 
indoorsporten waarbij de activiteit de afmetingen van de zaal overstijgt. Deze verenigingen zijn op zoek naar 
grotere en beschikbare zalen. Verder heeft de uitbreidingsbehoefte betrekking op het uitbreiden van het 
aantal buitenterreinen voor voetbal en tennis (zie bestaande recreatieve structuur voor details).  
 
Vanuit de sportverenigingen komt herhaaldelijk de vraag naar de aanleg van een fit-o-meter, een Finse piste 
en een verlicht loopparcours. De gemeente moet hiervoor een geschikte locatie zoeken. 
  
Bij de overige verenigingen heeft de behoefte te maken met een aanpassing van de bestaande infrastructuur 
om hun activiteiten vlotter te laten verlopen. Hier gaat het in hoofdzaak om outdoorsporten met de vraag 
voor een verbetering van de pleinen en de bijhorende infrastructuur. Dit impliceert eerder verbeteringen en 
aanpassingen aan het openbaar domein dan nieuwe recreatieve voorzieningen. 
 
Tervuren beschikt over een aantal voorzieningen voor sportrecreatie, doch niet genoeg om volledig aan de 
groeiende vraag van de bevolking te kunnen voldoen.  
 
13.3.3.2 Jeugdverenigingen, speelpleinen en socio-culturele voorzieningen 

Jeugdverenigingen 
Speelplein 
De huidige locatie te Nettenberg voldoet niet aan de behoeften van de speelpleinwerking. De gemeente 
zoekt een nieuwe, betere locatie.  
 
Prioriteit “Den Troemel” 
Het jeugdhuis is momenteel gehuisvest in een gebouw dat niet aan de behoefte van een jeugdhuis voldoet. 
De gemeente zoekt een andere locatie en wenst tevens de te krappe behuizing van de stripbib mee te 
nemen in een oplossing voor “Den Troemel”; 
 
Scouts Vossem 
Indien het buurthuis naast de scoutslokalen in de Stationsstraat wordt gebouwd, moet er een nieuw 
speelterrein voor de scouts worden voorzien. De agrarische zone er naast is daar het meest voor 
aangewezen.  
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Jokrimo 
De lokalen van Jokrimo aan de Steenberg in Moorsel bevinden zich in erbarmelijke staat. Er wordt aan 
gedacht om Jokrimo onder te brengen onder de Steenberg, indien de lokalen van de bibliotheek er zouden 
vrijkomen. Zoniet, dient een andere oplossing te worden gezocht. 
 
Problematiek speeltuinen 
Vossem 
De speeltuin werd omwille van de werken aan Dorpsplein en Pastorij tijdelijk verwijderd. Omwille van de 
ligging in natuurgebied kan de speeltuin nu niet meer worden ingericht op deze plaats. Vossem heeft wel 
behoefte aan een kleinschalige speeltuin. De locatie is zeker geschikt maar de bestemming is niet 
aangepast. 
 
Tervuren centrum - speeltuin Koninklijke moestuin 
Hoewel voor Tervuren-centrum de inrichting van de speeltuin langs de Boulengerlaan prioritair is, is er ook 
een sterke vraag om het behoud van een speeltuin op de site van de Koninklijke moestuin of in de 
onmiddellijk nabijheid. Na de bouw van het ontmoetingscentrum moet er in die omgeving opnieuw een 
speelplein voorzien worden. 
 
Fuifruimte te Tervuren 
In de kern van Tervuren is er nood aan een ruimte waar een 10-tal maal per jaar een fuif kan gehouden 
worden voor een 300-tal personen. Dit hoeft niet per se een fuifzaal te zijn (d.i. waar theoretisch elke dag 
een fuif kan doorgaan) maar kan ook een polyvalente zaal zijn waar kan gefuifd worden. 
 
 
13.3.3.3 Ruimtebehoefte zonevreemde recreatie – herbestemming en/of herlokalisatie 

Voor zonevreemde recreatie wordt de zonevreemde oppervlakte geraamd op 11,2 ha. Hierbij zijn de visvijver 
Warande, de schuttersgilde St.-Bastiaan en de Koninklijke golfclub niet inbegrepen. Binnen het 
richtinggevend deel zal bepaald worden welke voorzieningen ter plaatse zullen behouden blijven. Daarna 
kan de effectieve inschatting gemaakt worden van eventueel nieuwe oppervlakten die in het structuurplan 
dienen voorzien te worden. 
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1. Gewenste ruimtelijke visie voor Tervuren 

1.1 Een ruimtelijke visie voor Tervuren, “verrassend veelzijdig” 
Kaart 1:  Gewenste ruimtelijke structuur 

Ruimtelijke visie voor Tervuren 
Bij de opbouw van de ruimtelijke visie voor Tervuren wordt rekening gehouden met: 
- de ligging van Tervuren aan de grens van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest; 
- het grote aandeel van de gemeente in het buitengebied; 
- de aanwezigheid van de grootse groene ruimten van het Zoniënwoud; 
- het eerder globaal landelijke en residentiële karakter van de gemeente; 
- het gegeven van het museum voor Midden-Afrika en “het park van Tervuren”; 
- de ligging van Tervuren aan het verkeersknooppunt “Vier Armen”; 
- de goede ontsluiting door hoofdverkeerswegen op internationaal en Vlaams niveau. 
 
De gemeente Tervuren is verrassend veelzijdig in een waaier van ruimtelijke en functionele elementen. Deze 
elementen worden in de toekomst verder ontplooid met respect voor de draagkracht van de gemeente. De 
gemeente wenst geen verdere expliciete verstedelijking van haar kernen. Eerder ziet zij de kern van 
Tervuren als een goed uitgerust en autonoom functionerend wooncentrum in relatie tot de behoeften van de 
gemeente en haar buitengebied. De gemeente maakt dan ook het nodige voorbehoud met betrekking tot de 
selectie als stedelijke kern in het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel zoals aangeduid in het Ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen. Dit wordt verder nog toegelicht in het hoofdstuk “Suggesties aan de hogere 
overheid.” 
 
De gemeente bouwt haar ruimtelijk beleid op vier peilers: 
 

• de compacte kern van Tervuren, voldoende uitgerust doch beperkt in groei door een jas van 
grootse groene ruimtes 
Tervuren zelf versterkt haar compacte en goed uitgerust doch eerder kleinschalig centrumgebied en 
wenst daarbij de grootse groene ruimten die haar omringen integraal te bewaren. Deze groene 
ruimten maken het zeer moeilijk om nieuwe ruimtevereisende voorzieningen op niveau van Groot-
Tervuren verder in Tervuren-centrum en zijn onmiddellijke omgeving in te planten.  
 
Een korte ruimtelijke aftoetsing leert dat minstens 40% van het Tervuurse grondgebied wordt 
ingenomen door Zoniënwoud en Warandepark. Met inachtname van de grote landbouwgebieden 
(waardevolle open ruimtes) houdt de gemeente nog heel weinig manoeuvreerruimte over voor de 
inplanting van ruimtebehoevende voorzieningen in of nabij haar hoofddorp Tervuren. Dergelijke 
ruimtebehoevende voorzieningen dienen elders een plaats te vinden. Daarom wenst de gemeente 
een select aantal van deze voorzieningen in te planten in de nabijheid van de woonkern Vossem, 
telkens met de nodige voorwaarden tot behoud van de omgevingskwaliteit1. 
De gemeente kiest bewust voor een gehele vrijwaring van de omliggende groengebieden 
(Zoniënwoud, Warandepark) en de elementen van de natuurlijke structuur die anders als mogelijk 
aan te snijden gebieden zouden kunnen overwogen worden. Hierdoor respecteert zij de 
bovenlokale functie van deze groengebieden en vrijwaart zij de intrinsieke principes van het RSV. 
Voor alle andere centrumfuncties en functies eigen aan een hoofddorp zal zonder uitzondering 
steeds binnen de kern van Tervuren naar ruimte worden gezocht. Tervuren blijft het centrum van de 
gemeente voor handelszaken, diensten en overige met wonen te verweven voorzieningen die zeker 
in en nabij een hoofddorp thuishoren.  
 
Het regionaal cultuur-historisch gegeven van het Museum Midden-Afrika en het “Park van Tervuren” 
evenals het Zoniënwoud blijven belangrijke items met bovenlokale aantrekkingskracht. Deze 
elementen vormen belangrijke bouwstenen in de uitbouw van een eerder regionaal getinte 
recreatie. Tervuren wenst deze potentie te ondersteunen doch met respect voor de draagkracht, de 
eigenheid en de historische kern van de gemeente. 

                                                      
1 De gemeente Tervuren is zich er van bewust dat de hogere overheden de doorschuiving van taakstellingen van het 
hoofddorp naar een woonkern moeilijk kunnen normaliseren binnen de gekende planningskaders. De gemeente wenst 
echter voor een select aantal en nominatief in het structuurplan vermelde functies een uitzonderingsmaatregel aan te 
vragen gelet op de beperkte ruimtelijke mogelijkheden in Tervuren-centrum en onmiddellijke omgeving. 
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• de kern van Vossem aan de Leuvensesteenweg, een uitgegroeide landelijke kern met ruimte 
voor de opvang van een beperkt aantal ruimtebehoevende voorzieningen voor Groot-
Tervuren.  
Vossem wordt als woonkern in buitengebied aangeduid. Vanuit ruimtelijk standpunt is de kern via de 
N3 reeds in belangrijke mate vergroeid met het woonweefsel van Tervuren. De deelgemeente ligt 
aan de Leuvensesteenweg en is zo zeer goed ontsloten. Gelet op de beperkte ruimtelijke 
uitbreidingsmogelijkheden van Tervuren-centrum met zijn groene jas, krijgt Vossem een bijkomende 
en welomschreven taakstelling. Hiervoor wordt gedacht aan een gedeeltelijke invulling van 
restruimtes of reeds door harde functies aangetaste ruimtes die in en aanpalend aan de kern van 
Vossem liggen. Deze ruimtes kunnen worden ingevuld zonder de aaneengesloten en grootschalige 
landbouw- en groenstructuren aan te tasten. Hier ziet de gemeente dan ook de ontwikkeling van 
enkele ruimtevereisende voorzieningen op niveau van Groot-Tervuren. Het betreft concreet ruimte 
voor een begraafplaats die op korte termijn de behoeften voor Vossem en ruimte voor nieuwe 
begraafwijzen kan opvangen. Op lange termijn kunnen ook de behoeften van Groot-Tervuren hier 
opgevangen worden.  
In Vossem ligt ook het enige lokale bedrijventerrein van de gemeente. Het gewestplan voorziet 
reeds ruimte voor een lokaal bedrijventerrein (gebied voor kmo en ambachten) in Vossem aan de 
grens met Bertem (Leefdaal). Gezien de fragiele draagkracht van de omgeving van Tervuren zelf, 
verkiest de gemeente om dit gebied ook daadwerkelijk als bedrijventerrein op lokaal niveau in te 
vullen. Naast lokale bedrijvigheid kan ook het nieuwe gemeentelijke containerpark hier worden 
ingeplant. De waardevolle groene jas van Tervuren kan op die manier ongeschonden bewaard 
blijven.  
 
Het toewijzen aan Vossem van een ruime begraafplaats en ruimte voor lokale bedrijvigheid zet 
geenszins de deur open voor het zonder meer inplanten van andere functies die in het hoofddorp 
Tervuren thuishoren.  

 
• de landelijke kernen van Moorsel en Duisburg, met een overwegend woonkarakter en ingebed 

in grootschalige open ruimtes 
De deelgemeenten Duisburg en Moorsel worden als kern in buitengebied bevestigd met een zuiver 
lokaal gericht voorzieningenniveau. 
 

• De Leuvensesteenweg als drager van voorzieningen 
De gemeente wenst de ontwikkelingen langsheen de Leuvensesteenweg te structureren. Daarbij 
voorziet zij duidelijke afbakeningen voor de bestaande voorzieningen en selectief specifieke ruimtes 
voor nieuwe voorzieningen. De Leuvensesteenweg met zijn reeds gevestigde activiteiten is immers 
een belangrijke economische troef voor Tervuren. De gemeente heeft dan ook onderzocht hoe zij 
deze potentie kan aanwenden voor de versterking van Tervuren. Dit impliceert niet dat de gemeente 
de ruimtes langs de steenweg zondermeer wenst in te vullen. 
 

 
Verstedelijkt gebied versus buitengebied 
Tervuren profileert zich als een veeleer landelijke, residentieel getinte gemeente aan de rand van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de grootinfrastructuren van de R0. De gemeente heeft een goed 
uitgerust centrum en kan in belangrijke mate instaan voor de voorzieningen van zijn inwoners. De 
bedrijvigheid in de gemeente is eerder beperkt en komt verspreid voor met specifieke concentraties rond de 
Leuvensesteenweg. De oppervlakte grootschalige agrarische gebieden en bosgebieden is aanzienlijk. Te 
midden van deze grote open ruimtes situeren zich Duisburg, Vossem en Moorsel als eerder rustige 
landelijke woonkernen met voorzieningen op eigen niveau.  
 
De aanwezigheid van het Museum voor Midden Afrika, het “Park van Tervuren” en de as Leuvensesteenweg 
– Tervurenlaan aantakkend op de R0 en het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
duidelijk elementen met regionale uitstraling. Deze elementen tillen Tervuren boven de gemiddelde 
landelijke gemeente. Vanuit het RSV worden dan ook niet nader omschreven delen van Tervuren 
geselecteerd als behorende tot het VSGB. Tervuren wenst deze selectie niet te koppelen aan een 
oprukkende verstedelijking en maakt vanuit deze bezorgdheid het nodige voorbehoud ten opzichte van de 
selectie binnen het VSGB. De verdere ontwikkeling van de gemeente dient dan ook te gebeuren met respect 
voor de eigenheid en de draagkracht van de gemeente. De gemeente wenst daarbij belangrijke oppervlakten 
van haar grondgebied van “verstedelijking” te vrijwaren. Daarom schuift de gemeente hier duidelijk 
ruimtelijke elementen naar voor die de oprukkende verstedelijking aan banden moeten leggen. 
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De woonwijken ten noorden van de Tervurenlaan tot en met de kern van Tervuren-Centrum hebben een 
meer randstedelijk karakter. Het gebied met het Museum en Park is door deze elementen duidelijk van 
regionaal belang. De rest van de gemeente wordt duidelijk ervaren als buitengebied. Dit buitengebied wordt 
gekenmerkt door open agrarisch gebied en aaneengesloten boscomplexen, aangevuld met valleistructuren, 
groene vlakken en linten in de open ruimte. Hierin liggen de “meer landelijke” kernen van Vossem, Moorsel 
en Duisburg. 
 
De Leuvensesteenweg vormt binnen het grondgebied de voornaamste drager waarop diverse functies en 
activiteiten geënt zijn. Deze as tussen Leuven en Brussel dient ruimtelijk geherstructureerd te worden, met 
respect voor de verschillende gebiedsdelen zoals de kernen, de woonwijken, de open ruimten en de reeds 
aanwezige bedrijvigheid. Daarbij moet een duidelijke geleding ontstaan van de aanliggende gebieden, elk 
met hun eigen ruimtelijke inrichting. Deze gebieden dienen hierbij afgewisseld te worden door te behouden 
open ruimtecorridors en/of te realiseren stapsteenverbindingen. 
 
Geen VSGB voor Tervuren 
De gemeente maakt bezwaar bij de selectie van Tervuren als onderdeel van het VSGB.  
Gelet op het feit dat: 

• de buurgemeenten Hoeilaart, Overijse en Huldenberg niet tot het Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel behoren (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen); 

• het Zoniënwoud aan de zuidzijde van het stedelijke gebied en de Ring (R0) aan de zuidoostzijde van 
het stedelijke gebied als scheidende elementen kunnen beschouwd worden; 

• de kern van Tervuren slechts zeer minimaal ruimtelijk verbonden wordt met het (hypothetische) 
stedelijke gebied, waarbij de aansluiting plaats vindt ter hoogte van Hoogvorst, een wijk waarvan de 
gemeente het residentiële karakter expliciet wil vrijwaren van oprukkende verstedelijking en 
hoogbouw; 

• een zeer groot deel van de gemeente (tot 70% volgens het gewestplan) als open ruimte wordt 
bestemd (natuur, landbouw, landschap); 

• vandaag de dag reeds een aanzienlijke druk aanwezig is op de vastgoedsector en er hoegenaamd 
geen garanties kunnen geboden worden dat een opname in het VSGB deze trend zal doen stoppen 
of omkeren; 

• de (eigen) middenklasse sociaal verdrongen wordt; 
dringt de gemeente aan om Tervuren niet langer als VSGB-gebied te weerhouden. 
 
Tervuren heeft een fragiele draagkracht en is niet echt geschikt om een bijkomende taakstelling vanuit de 
hogere overheid inzake wonen op te vangen. De groene jas van Tervuren vormt hierbij een belangrijke 
motivatie. Maar er is meer. Tervuren staat al jaren onder druk van al dan niet geregistreerde inwijking (zie 
gewenste nederzettingsstructuur). Kapitaalkrachtige inwijkelingen verhogen de druk op de woningmarkt 
dermate dat de eigen Tervuurse bevolking (en in het bijzonder de lage en middenklasse) niet meer of 
alleszins onvoldoende bij machte is om nog een eigen woning in Tervuren te verwerven. Tervuren vraagt 
dan ook aan de hogere overheid om deze druk niet bijkomend te verhogen. 
 

1.2 Basisdoelstellingen 
1. Het versterken van de kern van Tervuren-centrum door te investeren in woonfunctie en diverse 

voorzieningen op het niveau van Groot-Tervuren. 
2. Het beheersen van de verstedelijkingsdruk vanuit het grootstedelijke gebied in gans de gemeente doch 

speciaal op grondgebied Tervuren-Centrum. 
3. Het voorzien in ruimte voor lokale bedrijvigheid. 
4. Het beveiligen van het landelijke en residentiële karakter. 
5. Het open houden van de open ruimtestructuren en het behoud van de natuurlijke structuur. 
6. Het optimaliseren van de wegeninfrastructuur in functie van de verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid. 
 

1.3 Sectorale doelstellingen 
 
Nederzettingsstructuur 

- bevestigen van de uitstraling van Tervuren en Tervuren-Centrum 
- versterken van de kernen in het buitengebied 
- gestructureerd vrijgeven van woongebieden en reservegebieden voor wonen in functie van de 

noden van de lokale bevolking 



Richtinggevend deel 

D+A Consult 4 Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren   Versie GR2 - 2008 

- differentiatie door kwalitatieve woningtypologie 
- ruimte bieden aan functies die de nederzettingsstructuur versterken 
 

Open ruimtestructuur 
- vrijwaren van de open ruimte 
- Moorsel, Vossem en Duisburg als (woon)kernen in de open ruimte met aandacht voor landbouw 
- behouden en versterken van de valleistructuren 
- globale aanpak van de zonevreemde woningen 
- herstel van de Voervallei 

 
De economische structuur 

- bundelen en verweven binnen en op niveau van de kernen 
- verstevigen van de voorzieningen in het centrum van Tervuren op niveau van Groot-Tervuren 
- structureren van de ontwikkelingen langsheen de Leuvensesteenweg met specifieke ruimtes voor 

nieuwe voorzieningen 
- voorzien van ruimte voor lokale bedrijvigheid door de ontwikkeling voor Groot-Tervuren van een 

lokale bedrijvenzone te Keiberg (Vossem) 
- aanpak van zonevreemde bedrijven 

 
De verkeersinfrastructuur 

- uitbouwen hiërarchisch wegennet 
- herinrichten kernen uitgaande van verblijfskwaliteit 
- optimaliseren van het openbaar vervoer 
- structureren en inrichten van de Leuvensesteenweg 
 

De recreatieve infrastructuur 
− bundelen en herstructureren van de intensieve recreatieve voorzieningen 
− ruimte voor lokale recreatieve voorzieningen 
− gebiedsgerichte aanpak voor zonevreemde recreatie 
− behoud en versterken van de wandel- en fietsroutes in de gemeente 
− versterken van de recreatieve elementen van bovenlokaal belang met respect voor de draagkracht 

van de omgeving 
 

1.4 Ruimtelijke concepten 
 
De hoger beschreven toekomstvisie voor Tervuren kan vertaald worden in een aantal ruimtelijke concepten. 
De concepten zijn een vereenvoudigde ruimtelijke weergave van het toekomstbeeld voor de gemeente.  
 
Een gedifferentieerd beleid van de kernen 

 
 
- behoud van het eigen lokale karakter van de kernen 
- Tervuren als centrum van de gemeente 
- Vossem als woonkern in buitengebied met welomschreven 

bijkomende taakstelling 
- Moorsel en Duisburg als kernen in buitengebied met 

voorzieningen op het niveau van de eigen kern 
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Versterken van de centrumfunctie van Tervuren 
 

 
- Tervuren-centrum: het centrum van de gemeente voor 

wonen, handel en diensten  
- kern ingebed in groene jas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaties tussen open ruimtegebieden verstevigen 
 

- vrijwaring van de bestaande open ruimten en versterking van 
de corridors ertussen  

- bewaren van grotere agrarische open ruimten voor de 
landbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bossen, parken en beekvalleien als structuurbepalende elementen 
 
- beekvalleien als de dragers van de natuurlijke structuur  
- herinrichten en opwaardering van de Voervallei 
- landbouw wordt aanvaard binnen deze natuur- en 

landschapsstructuur zover de sector geen afbreuk doet aan de 
natuurlijke structuur 

- versterking van grotere entiteiten van bosgebieden en parken 
- ruimte voor passieve recreatie in relatie tot de plaatselijke 

draagkracht  
 
 
 
 
 

Hiërarchisch verkeerswegennet gekoppeld aan een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk 
 
- uitbouw hiërarchisch verkeerswegennet in functie van de 

verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van centra en kernen 
- hoofdwegennet als kapstok voor het intern verkeer 
- tramhalte langsheen de Tervurenlaan uitbouwen tot lokaal 

verkeersknooppunt 
- nieuwe centrale bushalte uitbouwen tot lokaal knooppunt in relatie 

met nieuw administratief centrum 
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Uitbouwen van een complementair recreatief netwerk in relatie met een netwerk voor de passieve recreatie 
en langzaam verkeer 

 
- behoud en uitbouw van de voorzieningen per kern 
- uitbouw van een netwerk voor passieve recreatie en 

langzaam verkeer (wandel- en fietsroutes) en met aansluiting 
op de kernen, bestaande recreatieve routes en de 
randgemeenten 

- ruimte voor ruimte-behoevende nieuwe sportinfrastructuur 
- recreatief medegebruik in de bestaande bos- en 

groengebieden 
 
 
 
 
 

 
Ruimte voor bedrijvigheid op lokaal niveau 

 
- uitbouwen van bedrijventerrein voor lokale bedrijvigheid op 

site ‘Keiberg’ 
- steenwegontwikkeling structureren door bestaande zones 

langsheen N3 af te bakenen voor lokale en bestaande 
bedrijvigheid en selectief nieuwe ruimte te selecteren 
afgewisseld met wonen en open ruimtefuncties 

- regionale zone ten noorden van Moorsel: behoud onder 
voorwaarden – geen verdere uitbreiding.  
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2. Gewenste open ruimtestructuur 
Kaart 2:  A - Gewenste open ruimtestructuur 

2.1 Uitgangspunten - Een groene jas met ruimte voor landbouw 
De bosgebieden als groene jas rond de kernen 
Het karakter van Tervuren wordt in grote mate gedomineerd door de aanwezige bosgebieden. 
Aaneengesloten boscomplexen zoals het Zoniënwoud, het Park van Tervuren, het Kapucijnenbos, 
Moorselbos en Hogenbos vormen als het ware een 'groene jas' rond de kernen van de 
nederzettingsstructuur. Naast waarborgen voor de ecologische kwaliteit, bieden deze boscomplexen te 
Tervuren als dusdanig een groot toeristisch-recreatief potentieel. Deze boscomplexen maken deel uit van 
een groter grensoverschrijdend geheel. 
 
De professionele landbouw als beheerder van de typerende plateaugronden 
De gemeente Tervuren sluit aan de oostelijke zijde aan bij het Brabants Plateau. De gemeente wil deze 
belangrijke open ruimtes vrijwaren als een buffer voor de oprukkende verstedelijking tussen Brussel en 
Leuven. Het Brabants Plateau dient zijn karakter als open ruimte te behouden en gevrijwaard te blijven van 
(verdere) bebouwing. Kenmerkend voor het plateau zijn de uitgestrekte landbouwgronden, de weidse 
verzichten, de oude boskernen (Moorselbos en Hogenbos) en de veel voorkomende holle wegen. Het 
vrijwaren van deze typerende landschapskenmerken staat centraal in de gewenste open ruimtestructuur. 
Hierbij dienen deze landbouwgebieden op de plateaus van Moorsel en Duisburg - die gescheiden worden 
door de vallei van de Voer - blijvend voorbehouden te worden voor de professionele grondgebonden 
landbouw. Een verdere aantasting en versnippering van deze landbouwgebieden zal niet alleen het 
toeristisch-recreatief potentieel van deze gebieden aantasten, tevens zal de identiteit en de beeldwaarde van 
deze ‘groene buffer’ tussen Leuven en Brussel gehypothekeerd worden.  
 
Versterking van de vallei van de Voer als groen lint 
Centraal in de gemeente is de vallei van de Voer gelegen. Binnen deze valleistructuur wenst de gemeente te 
streven naar kwaliteit, bescherming en herstel van het valleikarakter. Dit kan verwezenlijkt worden door het 
behoud van de flankerende weiden, graslanden en ruigten en de verweving van landbouw met natuur. Het 
behoud van deze percelen langsheen de waterloop, de uitwerking van een verwervingspolitiek en het 
afsluiten van beheersovereenkomsten, kunnen garanties bieden om deze gebieden veilig te stellen. Zo zal in 
de toekomst het natuurlijk netwerk verstevigd worden. Hierop aansluitend kunnen er verbindingen tussen 
geïsoleerde biotopen gecreëerd worden. 
 
Ook binnen het bebouwde weefsel betekent de uitbouw van Voervallei het behoud en herstel van de open 
ruimte. De bebouwde gebieden moeten zodanig ingericht worden dat de aangetaste landschapskenmerken 
geherwaardeerd worden. Zo kan de beekvallei meer ruimte krijgen en krijgt de natuurontwikkeling terug 
kansen. Het groen in bebouwd gebied levert bovendien een meerwaarde aan de leefbaarheid van de 
woongebieden.  
 
Holle wegen als dragers van de natuurlijke structuur 
Het holle wegenpatroon dat zich ontwikkeld heeft op de leemplateaus, moet behouden blijven omdat het 
samen met de bossen en andere houtige begroeiingen de basis vormt van de landschappelijke en vaak ook 
ecologische verbindingsstructuur doorheen het grootschalig landbouwgebied. Omdat holle wegen hun 
landschappelijke en natuurlijke waarde zouden behouden is een bescherming en een coherent beheer 
noodzakelijk. Holle wegen bezitten een gevarieerd abiotisch milieu met een grote verscheidenheid aan 
planten en dieren. Een gericht bermbeheer moet ingesteld worden, zowel op openbaar als op privé terrein 
ongeacht de gewestplanbestemming. Het gebruik door gemotoriseerd verkeer dient afgestemd te worden op 
de bescherming van de holle weg. 
 
De oude tramzate tussen Brussel en Hamme-Mille als landschappelijke verbindingsstructuur 
De oude trambedding is centraal gelegen op het plateau van Duisburg en slingert zich doorheen het 
plateaulandschap van Duisburg naar de IJsevallei. De bedding wordt geflankeerd door vele kleine 
landschapselementen zoals bosjes, graften, holle wegen en bermen. De tramzate doorkruist een sterk gaaf 
gebied, dat omwille van de afwezigheid van de bebouwing getypeerd word met weidse verzichten. Het 
behoud en de vrijwaring van deze verzichten en het versterken van de natuurverbindende structuur 
doormiddel van kleine landschapselementen staat hier voorop. 
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2.2 Elementen van de bovenlokale open ruimtestructuur  
De elementen van de bovenlokale open ruimtestructuur omvatten voornamelijk de waardevolle 
natuurcomplexen binnen de afbakening van de Europese habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). Deze 
gebieden krijgen extra bescherming vanuit de speciale beschermingszones (SBZ-H). Binnen de 
habitatrichtlijngebieden gelden er speciale beschermings- en beheersmaatregelen. 

2.2.1. Het Zoniënwoud 
− Habitatrichtlijngebied: BE240008 -2 (Zoniënwoud) 

Het Zoniënwoud maakt deel uit van Natura 2000, een netwerk van Europese natuurgebieden die van groot 
belang zijn voor het behoud van ecologisch waardevolle biotopen en zeldzame planten en dieren.  

2.2.2. Het Moorselbos 
− Habitatrichtlijngebied: BE2400011-17 (vallei van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos en 

moerasgebieden) 

2.2.3. Het Hogenbos 
− Habitatrichtlijngebied: BE2400011-16 (vallei van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos en 

moerasgebieden)  

2.2.4. De provinciale natuurverbindingsgebieden  
De provincie definieert haar natuurverbindingsgebieden als aaneengesloten gebieden, waar de natuurfunctie 
ondergeschikt is aan de andere functies en waar deze andere functies (voornamelijk landbouw) als 
hoofdgebruiker aanwezig zijn en de natuur als nevengebruiker. Het provinciaal beleid is erop gericht om de 
bestaande Kleine Landschapselementen te versterken en uit te breiden. Zo dienen verbindingen gecreëerd 
te worden tussen de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk.  
De gemeente Tervuren onderschrijft de selectie vanuit de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft volgende 
natuurverbindingsgebieden: 

− NVG 5b – verbinding van de Voer tussen Dijle en Park van Tervuren - Kapucijnenbos (natte 
verbinding); 

− NVG 9c – onderlinge natuurverbinding tussen de versnipperde bossen Hogenbos en Moorselbos 
met Kinderbos en Voerhoek- Weeberg (verbinding naar Voer) en met de bossen van de vallei van 
de Molenbeek, tot aan het park van Tervuren) (droge verbinding); 

2.2.5. Het Bruegelproject 
Het Bruegelproject omvat twee invalshoeken. Er is de culturele invalshoek met grote manifestaties in de 
grote publieke domeinen rond Brussel. En er is de ecologische invalshoek waarbij het de bedoeling is om 
het aanbod aan openbaar groen in de Vlaamse rand te verhogen. Daarom streeft de Vlaamse gemeenschap 
er naar om bestaande grote privé-domeinen op te kopen en voor het publiek open te stellen. Uitbreiding of 
aanleg van nieuwe bossen met een sterke klemtoon op recreatief medegebruik maakt eveneens deel uit van 
het Bruegelproject.  
 
Binnen de gemeente Tervuren wordt het Bruegelproject vooral verder uitgebouwd door de realisatie van een 
gesloten groene structuur rondom het Zoniënwoud en het park van Tervuren, een initiatief dat plaatselijke 
cultuurgeschiedenis en natuur wil verenigen. 
 

2.3 Elementen van de lokale open ruimtestructuur  
Waar onderstaande uitspraken betrekking hebben op structuren van bovenlokaal belang of op structuren die 
mogelijk behoren tot een toekomstig bovenlokaal afbakeningsproces, dienen deze door de hogere overheid 
te worden beschouwd als suggestie vanuit de gemeente. 
 
De afstemming van het open ruimtegebruik krijgt een eigen indeling in grote samenhangende open 
ruimtezones met specifieke klemtonen. Binnen de open ruimte worden vijf open ruimtecategorieën 
onderscheiden met elk hun specifieke klemtonen: 

I. Landbouwgebieden voor de professionele landbouw 
II. Prioritaire gebieden voor natuur 
III. Parkgebieden 
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IV. Open ruimtecorridors 
V. Stapsteenverbindingen 
 

2.3.1. Landbouwgebieden voor de professionele landbouw 
Afbakening  
Volgende gebieden worden aangeduid als landbouwgebieden voor de professionele landbouw: 

L1. landbouwgebied plateau van Duisburg; 
L2. landbouwgebied plateau van Moorsel. 

 
Doelstelling 
Het landbouwgebied op het leemplateau van Duisburg vormt een aaneengesloten en ruimtelijk structurerend 
landbouwgebied. Het open karakter moet behouden en versterkt worden door verdere versnippering tegen 
te gaan. Hierbij dienen deze goed gestructureerde agrarische gebieden maximaal gevrijwaard te worden 
voor de grondgebonden beroepslandbouw.  
 
Het landbouwgebied plateau van Moorsel is ruimtelijk-functioneel minder samenhangend dan het 
landbouwgebied plateau van Duisburg. Toch zijn de grondgebonden landbouwactiviteiten structuurbepalend 
voor dit gebied. Behoud en versterking van dit landbouwgebied staat voorop, in een patchwork van bos-, 
natuur- en woonfuncties. Een verdere aantasting en versnippering van dit landbouwgebied door verspreide 
bebouwing moet maximaal vermeden worden en er dient aandacht te gaan naar een goede landschappelijke 
inkadering van de woonranden. Dit zal concreet gebeuren door de perceelsranden en tuinen in te richten 
met streekeigen beplanting. 
 
Op de droge leembodems tegen de noord-zuidflanken van de Heuvelrug van Duisburg komen een aantal 
kleinschalige tuinbouwbedrijven met serres voor. Dit serrelandschap dient zoveel mogelijk te worden 
bewaard, evenwel rekening houdend met de geplande woonontwikkelingen.  
 
Ontwikkelingsperspectieven 

− Tervuren bezit grote agrarische gebieden en open ruimten waarin de landbouw verzekerd moet 
blijven. Met name in het oostelijk deel van Tervuren (oostelijke open ruimte) en grensoverschrijdend 
met de (deel)gemeenten Kortenberg, Bertem, Neerijse en Huldenberg is dit gegeven bepalend. 
Globaal wordt in de open ruimte gestreefd om het huidige bodemgebruik en de bestaande agrarische 
functie te behouden. De landbouwer blijft de belangrijkste beheerder van de open ruimte. Vruchtbare 
gronden blijven beschikbaar als goed gedraineerde percelen die momenteel in handen zijn van de 
landbouw. Het behoud van deze gronden biedt een zekerheid naar de mogelijkheid van 
landbouwuitbating. Hierbij dienen de betere landbouwgronden te worden voorbehouden voor de 
professionele landbouw. 

− Deze open ruimtegebieden worden verder gevrijwaard voor de grondgebonden professionele 
landbouw. Hierbij worden de openheid van het landschap als beeldvormende landschapskarakteristiek 
en het niet verder uitbreiden van bestaande woonentiteiten vooropgesteld. 

− Het versterken van de biodiversiteit in het agrarische gebied dient bekomen te worden door een 
verweving van landbouw met natuur op vrijwillige basis. Op het plateau van Duisburg komt in het 
landbouwgebied nog belangrijke relicten voor van bedreigde akkerfauna en relicten populaties van de 
Europese hamster. Het voorkomen van deze fauna is inherent verbonden met de aanwezige 
landbouwactiviteiten. Om de anker- of uitwijkplaatsen van deze akkervogels en hamsters te vrijwaren  
kan de landbouwer zijn professionele activiteiten verruimen door het afsluiten van 
beheersovereenkomsten inzake soortenbescherming, perceelsrandenbeheer, aanplanten en beheer 
van kleine landschapselementen… 

− Een visuele opwaardering kan worden verkregen door concrete projecten inzake natuurbouw en 
landschapsinrichting zoals het aanplanten van markante solitaire bomen op kruispunten van 
veldwegen, voetwegen, enz. Een belangrijke toepassing hiervan is het terugdringen van de 
erosieproblematiek in het oostelijk agrarisch gebied van Tervuren door de aanleg van kleine 
landschapselementen, graften, grasstroken en bufferbekkens. De gemeente en de hogere overheden 
kunnen hierbij initiatieven nemen. De participatie van de landbouwer moet gegarandeerd blijven en er 
zullen dan ook beheersovereenkomsten moeten afgesloten worden (beheersdoelstellingen voor 
erosiebestrijding). Verder zal de gemeente een gemeentelijke verordening opmaken om de nodige 
maatregelen uit het erosiebestrijdingplan te (doen) realiseren. 
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− De holle wegen worden in het landbouwgebied na overleg en in samenwerking met de landbouwers 
optimaal beheerd en maximaal beschermd. Alle biotische en abiotische componenten van de holle 
weg dienen beschermd te worden als beeldbepalend en als ecologisch element. Er dienen strikte 
voorwaarden gesteld te worden aan de doorsnijding van de taluds. Om verzakkingen van de taluds te 
vermijden en ruimte te voorzien voor streekeigen en inheemse beplantingen kan er in samenwerking 
met de landbouwer aan de schouders van de holle weg een zone voorzien worden voor 
perceelsrandenbeheer (mogelijkheden tot beheersovereenkomsten). Het gebruik van de holle wegen 
moet voorbehouden blijven voor het landbouwverkeer en voor zachte recreatievormen (wandelen, 
fietsen).  

− Het serrelandschap te Duisburg is historisch gegroeid en inherent verbonden aan de teloorgang van 
de druiventeelt in de regio. De gemeente wenst de resterende bedrijven, die grote inspanningen 
geleverd hebben voor hun voortbestaan, ondersteuning te bieden voor zover ze gelegen zijn in 
gebieden die aansluiting vinden bij het woonweefsel van Duisburg. Volgende 
ontwikkelingsperspectieven worden vooropgesteld:  
 voor het overgangsgebied rond Veeweide worden enkel voor bestaande bedrijven bijkomende 

serres mogelijk gemaakt; 
 voor de ingesloten gebieden ’Hertswegen’ en ‘Schonenboom’ wordt de volledige afbouw van 

bestaande serres voorzien; 
 in het overgangsgebied rond Eizer wordt het behoud van bestaande serres vooropgesteld en zijn 

bijkomende serres mogelijk; 

− Ter hoogte van Duisburg, Moorsel en ten zuiden van de Voer komt een groot aantal diepe tuinen voor. 
Voor de diepe tuinpercelen zal de gemeente een gebiedsgericht RUP opmaken. In voorbereiding van 
dit RUP zal een gedetailleerde voorstudie worden opgemaakt waarbij alle diepe tuinpercelen duidelijk 
in beeld worden gebracht samen met de bestaande toestand, de omgeving en de al dan niet 
aanwezige natuurlijke en agrarische elementen die dienen behouden te blijven. Op basis van deze 
gedetailleerde inventaris zal de exacte grens worden vastgelegd van de delen die vertuind kunnen zijn 
en welke functies en constructies kunnen toegelaten worden. De gemeente voorziet hier zowel een 
bijsturing waarbij mogelijkheden voor tuingebruik geboden wordt als waar restricties ten opzichte van 
bestaande verkavelingen met zeer diepe tuinpercelen kunnen worden opgelegd.  

 
− In het kader van het behoud van waardevolle beeldbepalende gebouwen zijn in dergelijke gebouwen 

herbestemmingen mogelijk naar kleinschalige horecavoorzieningen. 

2.3.2. Prioritaire gebieden voor natuur 
Afbakening  
De gemeente selecteert volgende prioritaire gebieden voor natuur binnen de gewenste ruimtelijke structuur: 

N1. de Voervallei; 
N2. het Twaalf Apostelenbos; 
N3. de oude trambedding – Wolfkensberg. 
N4. vallei van de Lange Gracht  

 
Doelstelling 
In de vallei van de Voer staat de ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Hierbij wordt 
er in de vallei gestreefd naar het behoud en herstel van de natte en vochtige ecotopen met o.a. 
halfnatuurlijke graslanden en broekbossen met overgangen naar de drogere valleiflanken. De 
grondgebonden landbouw, gericht op een permanent laagdynamisch graslandgebruik kan lokaal een natuur-
ondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen. Verdere versnippering van het valleigebied door 
bebouwing dient maximaal vermeden te worden.  
 
Het Twaalf Apostelenbos maakt integraal deel uit van de vallei van de Voer. In de biologisch waardevolle 
gebieden treedt een spontane verbossing op over het ganse gebied. De doelstelling van dit prioritaire gebied 
voor natuur is het vrijwaren en versterken van het eutroof moerasbos waarbij de ontwikkeling van de natuur- 
en waterbergingsfunctie voorop staat. Het gebied dient van verdere bebouwing en versnippering gevrijwaard 
te worden.  
 
Het prioritaire gebied voor natuur van de oude trambedding - Wolfkensberg is biologisch een zeer waardevol 
gebied. Landschappelijk wordt het gekenmerkt door vele kleine landschapselementen, bosjes, graften, holle 
wegen en bermen. Het gebied oude trambedding - Wolfkensberg  fungeert als natuurverbindende structuur 
tussen enerzijds de Voervallei en IJsevallei en anderzijds tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud. 
 



Richtinggevend deel 

D+A Consult 11 Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren   Versie GR2 - 2008 

Bij de Veeweide in Duisburg bevindt zich nog het valleitje van de Lange Gracht dat een aaneenschakeling is 
van diverse natuurwaarden. Langsheen de Lange Gracht worden beide oevers en aanpalende groenbermen 
opgenomen als natuurverbindingselementen. Het vrijwaren van de flankerende KLE’s en de bestaande 
structuurkenmerken van de Lange Gracht staan voorop. 
 
Ontwikkelingsperspectieven 

− De prioritaire gebieden voor natuur worden versterkt met actieve natuurontwikkeling in valleien en 
waardevolle gebieden. De aanwezigheid van deze waardevolle natuurgebieden spelen een bepalende 
rol in de beeldvorming van de gemeente.  

− De gemeente wenst in deze gebieden een beleid te voeren dat er op gericht is ecologische waarde te 
erkennen en te beschermen. Binnen deze zones zijn geen herbestemmingen naar harde functies 
toegelaten. 

− De vallei van de Voer ter hoogte van Tervuren-Centrum en Vossem (met haar zijwaterlopen te 
Vossem: Vloergroebbe, Plintenbeek en Eikebeek) dient opnieuw alle kansen te krijgen om terug een 
volwaardig valleigebied met ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging te worden. Bij opmaak 
van uitvoeringsplannen en/of verordeningen voor de kernen en bij aflevering van vergunningen in 
gebieden die in de Voervallei gelegen zijn, zal de gemeente hiermee rekening houden. De Voer en 
haar zijwaterlopen moeten zoveel mogelijk hun oude loop terug krijgen, en waar mogelijk moeten de 
waterlopen uitgebuisd worden. 

− De bosuitbreiding dient in eerste instantie te gebeuren in de buurt van het Twaalf Apostelenbos 
zodoende dat de kolonisatie door planten en dieren op een snellere manier kan gerealiseerd worden. 
Bosuitbreidingen kunnen specifiek voorzien worden op agrarisch minder waardevolle gronden 
aansluitend op de kern van Vossem.  

− Het prioritaire gebied voor natuur van de oude trambedding - Wolfkensberg is een sterk gaaf gebied, 
dat omwille van de afwezigheid van de bebouwing getypeerd word met weidse verzichten. Het gebied 
is tevens biologisch gekarteerd als zeer waardevol. Het behoud en het vrijwaren van deze verzichten 
en het versterken van de natuurwaarde tussen het plateau van Duisburg en de vallei van de IJse staat 
hier dan ook centraal. Langsheen de oude trambedding dienen de kleine landschapselementen als 
groene verbindingen voor te komen tussen de verspreide bosgebiedjes. Het recreatief medegebruik 
van de oude buurtspoorweg als wandelpad is een sterke troef voor de toeristisch landschappelijke 
verkenning van het gebied. 

− In de vallei van de Lange Gracht kan de landbouwer optreden als beheerder van de natuurlijke waarde 
langsheen de waterloop. 

− Ter hoogte van het Twaalf Apostelenbos, aan de rand van de bovenloop van de Voer en voornamelijk 
langsheen de randen van het Zoniënwoud met Tervuren komen een aantal diepe tuinpercelen voor. 
Voor de diepe tuinpercelen zal de gemeente een gebiedsgericht RUP opmaken. In voorbereiding van 
dit RUP zal een gedetailleerde voorstudie worden opgemaakt waarbij alle diepe tuinpercelen duidelijk 
in beeld worden gebracht samen met de bestaande toestand, de omgeving en de al dan niet 
aanwezige natuurlijke en agrarische elementen die dienen behouden te blijven. Op basis van deze 
gedetailleerde inventaris zal de exacte grens worden vastgelegd van de delen die vertuind kunnen zijn 
en welke functies en constructies kunnen toegelaten worden. De gemeente voorziet hier zowel een 
bijsturing waarbij mogelijkheden voor tuingebruik geboden wordt als waar restricties ten opzichte van 
bestaande verkavelingen met zeer diepe tuinpercelen kunnen worden opgelegd.  

− In de prioritaire gebieden voor natuur dient er aandacht besteed te worden aan recreatief medegebruik 
door gebruik van bestaande wegenis en voetwegen, maar steeds ondergeschikt aan 
natuurdoelstellingen (wandelen en fietsen). Dit impliceert dat de gebieden in bepaalde delen van het 
jaar kunnen worden afgesloten. 

2.3.3. Parkgebieden 
Afbakening  
De gemeente selecteert volgende parkgebieden binnen de gewenste ruimtelijke structuur: 

P1. ‘Park van Tervuren’; 
P2. ‘Park Berg van Termunt’. 
 

Doelstelling  
Het park van Tervuren vervult een belangrijke functie als ‘randstedelijk’ groengebied en dient verder 
gevrijwaard te worden in de openbaarheid en toegankelijkheid. Het parkgebied dient in samenhang met haar 
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natuurlijke, landschappelijke en recreatieve context als cultuurhistorische parkgebied gevrijwaard te blijven. 
Hierbij dient er bijzondere aandacht besteed te worden aan het historisch parkgebied met zijn kenmerkende 
landschapsarchitectuur uit de verschillende periodes en zijn gebouwenensembles. Het gebied dient zijn 
bijzondere sociaal-recreatieve functie verder te vervullen, afgestemd op zijn cultuur-historische context. 
Hierbij dienen de ecologisch zeer waardevolle gebieden gebufferd en gezoneerd te worden, gericht op het 
vrijwaren van de kwetsbare natuurkernen. Dit impliceert dat bepaalde delen tijdelijk kunnen worden 
afgesloten voor het grote publiek. 
 
Het parkgebied ‘de berg van Termunt’ krijgt een tweeledige invulling waarbij zowel groen en natuur als een 
toegankelijke sociaal-recreatieve functie aan bod komen De opdeling van het parkgebied  wordt gekoppeld 
aan de harde grens van de trambedding (cf. infra  - zie ook figuur in de gewenste recreatieve structuur - 
6.2.1). Het gedeelte van het park gelegen tussen de trambedding en de Tervurenlaan wordt in de gewenste 
toeristisch-recreatieve structuur aangeduid als recreatieve knoop (zie ook recreatieve structuur). Het deel 
gelegen ten noorden van de trambedding blijft behouden als groen parkgebied in de open ruimtestructuur 
waar uitsluitend passieve recreatie wordt toegestaan. Binnen het gehele gebied wordt bijzondere aandacht 
gegeven aan het bestaande groene karakter en het aanwezige reliëf.  
 
Ontwikkelingsperspectieven 
Algemeen 

− Voor de parkgebieden wenst de gemeente de nadruk te leggen op de toegankelijkheid voor alle 
Tervurenaren en de duidelijke keuze voor passief recreatief medegebruik.  

− In de parkgebieden kunnen natuurlijke overgangszones gecreëerd worden tussen de 
hooghoutaanplanten zodat de bosranden als ecologische gradiënt kunnen ontwikkeld worden; 

− in het park van Tervuren zijn horecavoorzieningen toegelaten in functie van de uitbouw van 
toeristische voorzieningen op bovenlokaal niveau. Ze dienen afgestemd te worden op het 
cultuurhistorisch karakter van het parkgebied (vb. Spaans Huis en “De bootjes”). 

− Diepe tuinpercelen: ter hoogte van het parkgebied ‘Berg van Termunt’ aan de Oppemstraat komt een 
aantal woonpercelen voor met diepe tuinen. Voor de diepe tuinpercelen zal de gemeente een 
gebiedsgericht RUP opmaken. In voorbereiding van dit RUP zal een gedetailleerde voorstudie worden 
opgemaakt waarbij alle diepe tuinpercelen duidelijk in beeld worden gebracht samen met de 
bestaande toestand, de omgeving en de al dan niet aanwezige natuurlijke en agrarische elementen 
die dienen behouden te blijven. Op basis van deze gedetailleerde inventaris zal de exacte grens 
worden vastgelegd van de delen die vertuind kunnen zijn en welke functies en constructies kunnen 
toegelaten worden. De gemeente voorziet hier zowel een bijsturing waarbij mogelijkheden voor 
tuingebruik geboden wordt als waar restricties ten opzichte van bestaande verkavelingen kunnen 
worden opgelegd.  

Park van Tervuren 
De gemeente wenst projecten in het park van Tervuren die instaan voor het toegankelijk maken en 
opwaarderen van het historische park van Tervuren en bijhorende gebouwenensembles te ondersteunen. Zo 
ondersteunt ze het inplanten van een nieuwbouw in functie van museumruimte en de restauratie van de 
museum- en nevengebouwen (projecten van de federale overheid). De gemeente wenst evenwel degelijk 
betrokken te worden bij de opmaak van deze plannen. De te realiseren plannen moeten het nodige respect 
aan de dag leggen voor het ruime parkgebied en moeten op die manier een duidelijke meerwaarde bieden 
voor de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente. De gemeente drukt tevens zijn 
bezorgdheid uit over de verkeersdruk die bij het realiseren van de op til zijnde projecten gegenereerd zal 
worden. Deze verkeersdruk mag niet leiden tot een aantasting van het parkkarakter noch van het passief 
recreatief gebruik van het park. Er moet hier maximaal worden ingezet op ontsluiting via openbaar vervoer. 

De nieuwe ontwikkelingen mogen ook niet leiden tot een overbelasting van de leefkwaliteit in het centrum 
noch mogen deze ontwikkelingen ten koste gaan van de bloeiende horeca in het centrum van Tervuren. 

Berg van Termunt  
Het parkgebied ‘Berg van Termunt’ krijgt een gedifferentieerde invulling: deels groen – deels recreatie 
verweefbaar met groen.  
 
Het parkgebied ten noorden van de trambedding blijft als parkgebied behouden en hier kan enkel plaats zijn 
voor passieve recreatie. Verdere aantasting van dit parkgebied wordt niet toegestaan. Inplanting van nieuwe 
infrastructuren of bebouwing wordt niet toegelaten. 
 
Het gedeelte van het parkgebied tussen de trambedding en de Tervurenlaan wordt ingericht als recreatieve 
knoop. De geplande recreatie, zoals gedetailleerd besproken in de gewenste recreatieve structuur, wordt 
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ingericht in het groene parkgebied en behoudt een uitgesproken groen karakter. Er wordt een optimale 
afstemming tussen sport/spel en bos/natuur voorzien waarbij het gebied vlot toegankelijk wordt gemaakt in 
functie van passieve en vooral kindgerichte recreatie.  
Bij de inrichting van de recreatieve knoop in het parkgebied worden volgende randvoorwaarden gesteld: 

 de landschapsinrichting van de totaliteit van het parkgebied ‘de berg van Termunt’ waarbij de 
herwaardering van de bestaande landschappelijke en natuurlijke waarden als uitgangspunt 
gelden; 

 het maximaal vrijwaren van het aanwezige hooghout; 
 minimale reliëfwijziging; 
 een maximale hergebruik van de bestaande infrastructuren van KV Tervuren (voetbalterreinen en 

lokalen); 
 een minimaal ruimtebeslag door bebouwing en verhardingen; 
 het gebruik van kwalitatieve materialen voor de bebouwing en waterdoorlatende verhardingen die 

afgestemd zijn op de landschappelijke waarde van het gebied en het gebruik van streekeigen en 
inheemse boom- en struiksoorten. 

 
Het parkgebied wordt in belangrijke mate ingevuld met ruimte voor speelpleinwerking en met een speelbos. 
Dit speelbos kadert integraal in het behoud van het parkgebied. De zone voor het speelbos zal afgebakend 
worden binnen de zone voor de recreatieve knoop. De bestaande landschappelijke en natuurlijke waarden 
zullen fungeren als uitgangspunten voor de inrichting van het speelbos. Gebouwen, speeltuigen en harde 
sportinfrastructuren met gesloten ondergrond zijn in het speelbos niet toegelaten; spelelementen zoals 
boomhut, loopbalk, touwbrug, Finse piste… zijn toegelaten in zoverre opgebouwd uit natuurlijke materialen 
en landschappelijk geïntegreerd door hun materialen en kleuren. 
De gemeente zal een RUP opmaken voor de inrichting van het gehele parkgebied. 

2.3.4. Open ruimtecorridors  
Afbakening 
De gemeente selecteert de volgende open ruimtecorridors: 

C1. corridor tussen Zaventem (Sterrenbeek) en Bertem (Leefdaal) langs Hogenbos; 
C2. corridor Moorselbos – Hogenbos 
C3. corridor ten westen van Duisburg; 
C4. corridor Vossemberg (tussen Duisburg en Vossem); 
 

Doelstellingen 
Het onbebouwde karakter van de waardevolle open ruimtecorridors moet behouden blijven. Deze worden 
maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining. De open ruimtecorridors leggen de klemtoon op het 
vrijwaren van het landschap met de professionele grondgebonden landbouw als beheerder van de open 
ruimte. 

Ontwikkelingsperspectieven 

− Open ruimtecorridors staan borg voor het verdere behoud van resterende open ruimte en bieden de 
mogelijkheid om functionele en visuele verbindingen tussen verschillende open ruimtes te behouden 
en te ontwikkelen. Zij bepalen de opbouw van het landschap en de visuele waarneming ervan. 

− Daar waar bebouwing en infrastructuren deze corridors aantasten en het grootschalige karakter van 
de open ruimte gaan hypothekeren, zal de gemeente een ruimtelijk beleid voeren dat de verdere 
aantasting door infrastructuren en bebouwing zoveel mogelijk moet tegengaan. 

− Ter hoogte van de open ruimtecorridors dienen duidelijke randen gecreëerd te worden tussen het 
open (landbouw)landschap en de gesloten ruimten met hardere bestemmingen. Dit betekent dat de 
bestaande ongestructureerde randen dienen te worden ingericht opdat de agrarische structuren 
duidelijk afgebakend worden. Dit zal concreet gebeuren door de perceelsranden en tuinen in te richten 
met streekeigen beplanting. 

− In de open ruimtecorridors worden buiten de bestaande woongebieden geen harde ontwikkelingen 
meer toegelaten. Nieuwbouw is nog wel toegelaten in functie van de agrarische doelstellingen doch 
uitsluitend op of onmiddellijk aansluitend bij de bestaande huiskavels van de agrarische bedrijven. 

− Ter hoogte van de open ruimtecorridors ten westen van Duisburg en Vossemberg komen een aantal 
woonpercelen voor met diepe tuinen. Voor de diepe tuinpercelen zal de gemeente een gebiedsgericht 
RUP opmaken. In voorbereiding van dit RUP zal een gedetailleerde voorstudie worden opgemaakt 
waarbij alle diepe tuinpercelen duidelijk in beeld worden gebracht samen met de bestaande toestand, 
de omgeving en de al dan niet aanwezige natuurlijke en agrarische elementen die dienen behouden te 
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blijven. Op basis van deze gedetailleerde inventaris zal de exacte grens worden vastgelegd van de 
delen die vertuind kunnen zijn en welke functies en constructies kunnen toegelaten worden. De 
gemeente voorziet hier zowel een bijsturing waarbij mogelijkheden voor tuingebruik geboden wordt als 
waar restricties ten opzichte van bestaande verkavelingen met zeer diepe tuinpercelen kunnen worden 
opgelegd. De gemeente wenst een uniforme benadering inzake diepe tuinpercelen.  

2.3.5. Stapsteenverbindingen2 
Afbakening 
Tervuren selecteert de volgende stapsteenverbinding: 

S1. de verbinding tussen het park van Tervuren en Moorselbos (over de N3-Leuvensesteenweg) 
 

Doelstellingen 
De gemeente wenst de gefragmenteerde groenelementen tussen Moorselbos en het Park van Tervuren 
maximaal te vrijwaren en waar mogelijk te versterken. Deze fragmenten vormen rustpunten in de bebouwing 
en leggen de link met de open ruimtegebieden in de ruime omgeving. Deze link wordt versterkt met een 
aantal groene stapstenen zodat de fragmenten een rol kunnen spelen in ecologische en passief recreatieve 
verbindingen doorheen het bebouwde weefsel.  

 
Ontwikkelingsperspectieven 

− De gemeente wil vermijden dat de ruimte langsheen de Leuvensesteenweg volledig dichtslibt. Een 
belangrijke doelstelling hierbij 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 (agrarische) open ruimte. 
Deze verbinding kan tevens een onderdeel vormen voor de gewenste noord-zuid fietsroute tussen 
Moorsel en Duisburg.  

− In de verbinding tussen het park van Tervuren en Moorselbos ligt de nadruk op de doortrekking van 
het groene karakter van het park, over de bebouwing langsheen de Leuvensesteenweg naar de 
achterliggende (agrarische) open ruimte. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de ecologische 
dooradering van het bebouwde weefsel. 

− De gefragmenteerde groene en open ruimte-elementen dienen in het woongebied waar mogelijk 
gevrijwaard te worden met prioriteit voor de ecologische waarden en de doorwaadbaarheid. Bij de 
realisatie van nieuwe bebouwing moeten er voldoende groenelementen voorzien worden, zodat er een 
natuurlijke verbinding kan ontstaan tussen de omliggende natuurlijke en landschappelijke 
structuurelementen. De groene en open ruimte-elementen in de open ruimtebestemmingen van het 
gewestplan dienen maximaal gevrijwaard te worden in combinatie met potentiële ontwikkelingen 
langsheen de Leuvensesteenweg. 

− Binnen de stapsteenverbinding komen een aantal woonpercelen voor met diepe tuinpercelen. Voor de 
diepe tuinpercelen zal de gemeente een gebiedsgericht RUP opmaken. In voorbereiding van dit RUP 
zal een gedetailleerde voorstudie worden opgemaakt waarbij alle diepe tuinpercelen duidelijk in beeld 
worden gebracht samen met de bestaande toestand, de omgeving en de al dan niet aanwezige 
natuurlijke en agrarische elementen die dienen behouden te blijven. Op basis van deze gedetailleerde 
inventaris zal de exacte grens worden vastgelegd van de delen die vertuind kunnen zijn en welke 
functies en constructies kunnen toegelaten worden. De gemeente voorziet hier zowel een bijsturing 
waarbij mogelijkheden voor tuingebruik geboden wordt als waar restricties ten opzichte van bestaande 
verkavelingen met zeer diepe tuinpercelen kunnen worden opgelegd. De gemeente wenst een 
uniforme benadering inzake diepe tuinpercelen. 

 

                                                      
2 Een stapsteen is een vrijliggend natuur- of landschapselement, dat onderdeel is van een ecologische verbindingszone. 
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2.4 Gewenste landschappelijke eenheden 
Kaart 2:  B - Gewenste landschappelijke eenheden 

2.4.1. Uitgangspunten 
Bij het ontwikkelen van de gewenste landschappelijke eenheden staat het behoud en de versterking van de 
herkenbaarheid van deze landschappen centraal. Door de karakteristieken van bepaalde 
landschapselementen en -componenten te behouden en te beschermen kan de diversiteit van het landschap 
in de gemeente worden behouden.  
 
De beeldbepalende plateaus als resterende open ruimtes 
De open leemplateaus van Moorsel en Duisburg vormen belangrijke aaneengesloten open ruimtegebieden. 
Deze plateaus dienen gevrijwaard te worden in hun natuurlijke en landschappelijke waarde. Hierbij kunnen 
ze meer toegankelijk gemaakt worden door wandel- en fietswegen die bij voorkeur gekoppeld worden aan 
de aanleg van groen- en natuurelementen (houtkanten, bomenrijen, e.d.).  
 
De vallei van de Voer als groen lint doorheen de gemeente 
De Voervallei is een structurerend gegeven in de gemeente en dient verder versterkt te worden in functie 
van natuur- en waterberging. Hierbij wordt er in de vallei gestreeft naar het behoud en herstel van de natte 
en vochtige ecotopen met onder andere halfnatuurlijke graslanden en broekbossen met overgangen naar de 
drogere valleiflanken. De vallei vormt een groen snoer tussen het Zoniënwoud, Park van Tervuren en het 
Moorselbos.  
 
Beeldbepalende bosgebieden te Tervuren 
Het karakter van de gemeente wordt in grote mate bepaald door de aanwezige bosgebieden. 
Aaneengesloten boscomplexen zoals het Zoniënwoud, het Park van Tervuren en het Kapucijnenbos vormen 
een onderdeel van een veel groter geheel. 
 
Behoud en bescherming van de kleine landschapselementen 
Om hun behoud te bestendigen kan de gemeente verder gaan dan deze landschapselementen louter te 
bewaren. Ze kan overgaan tot verwerving of tot het bekomen van een vrijwillig engagement van de 
eigenaars voor de bescherming en het beheer van houtkanten, bomenrijen, holle wegen, solitaire bomen … 

2.4.2. Landschapseenheden te Tervuren 
Landschapseenheden worden gevormd door een landschappelijke structuur die wordt bepaald door, onder 
andere, de landschapsgenese, het nederzettingspatroon, het bodemgebruik, de fysische 
structuurkenmerken en het wegenpatroon. Het zijn deze structuren die de kwalitatieve en beeldbepalende 
dragers vormen van het huidige landschap. De volgende landschapseenheden worden in Tervuren 
onderscheiden;  
- het Zoniënwoud; 
- het plateau van Duisburg; 
- het plateau van Moorsel; 
- de vallei van de Voer; 
- het park en de historische kern van Tervuren; 
- de Tervurenlaan;  
- de oude spoorwegzate. 
 
De landschapseenheid van het Zoniënwoud 
Het Zoniënwoud kent een golvend reliëf met verschillende valleigebieden. In het bos ontspringen ook heel 
wat bronnen en enkele waterlopen. In Tervuren wordt de landschapswaarde voornamelijk bepaald door de 
hoge eeuwenoude beuken en eiken die een ‘natuurlijke gotische kathedraal’ vormen doordat er bepaalde 
delen van het woud een gelijke leeftijd hebben en de beuken weinig ondergroei toelaten. Het immense 
bosgebied wordt doorsneden door prachtige lanen en dreven. Het Zoniënwoud vormt een groene long voor 
de omliggende Tervuurse woonwijken. Specifiek voor de landschapseenheid van het Zoniënwoud worden 
volgende aandachtpunten geformuleerd: 
- storende bebouwing en activiteiten (welke de landschapseenheid verstoren of ontsieren) worden ofwel 

gebufferd ofwel op lange termijn afgebouwd; 
- een coherente afstemming tussen de verschillende diensten en overheden die het bosgebied beheren 

door middel van een integraal bosbeheersplan; 
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- het vrijwaren en beschermen van de bestaande dreven die een zeer sterke landschappelijke kwaliteit 
bezitten; 

- het wegwerken van harde randen tussen de woonbebouwingen en het bosgebied. Hierbij kunnen 
natuurlijke overgangszones gecreëerd worden tussen de hooghoutaanplanten en de woongebieden 
zodat de bosranden als ecologische gradiënt kunnen ontwikkeld worden; 

- het beter visualiseren van de toegangen tot het bosgebied vanuit de verschillende woongebieden (ter 
hoogte van de Jezus Eiklaan, Eikestraat, Hertedreef, Isabelladreef…). 

De landschapseenheid van het Zoniënwoud wordt in de Vlaamse landschapatlas opgenomen als relictzone 
R20026 Zoniënwoud - Bos van Marnix en als Ankerplaats A20037 - Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos 
van Marnix en Arboretum van Tervuren. 
 
De landschapseenheden - plateau van Duisburg 
Het leemplateau van Duisburg vormt een aaneengesloten ruimtelijke structurerende samenhangende 
landbouwgebied. Het plateau heeft een kouterlandschap met verschillende zeer waardevolle typeerden holle 
wegen die afgewisseld worden door vergezichten. Op sommige plaatsen is het tracé van een buurtspoorweg 
nog in het landschap te herkennen. De gaafheid van het landschap is op sommige plaatsten nog zeer sterk 
aanwezig. Specifiek voor de landschapseenheden van het plateau van Duisburg worden volgende 
aandachtspunten geformuleerd: 
- het open karakter van het plateau en de vergezichten vanop het plateau moeten gevrijwaard blijven; 
- storende bebouwing en activiteiten (welke de landschapseenheid verstoren of ontsieren) worden ofwel 

gebufferd ofwel op lange termijn afgebouwd; 
- het behoud van de bestaande open ruimtes waarbij de grondgebonden professionele landbouwer de 

beheerder is met aandacht voor ecologie en recreatief medegebruik (wandelen en fietsen); 
- het vrijwaren en versterken van de typerende kleine landschapselementen zoals holle wegen en 

houtkanten; 

De landschapseenheden van plateau van Duisburg wordt in de Vlaamse landschapatlas opgenomen als 
relictzone R20091 Plateau van Duisburg en als Ankerplaats A20059 Plateau van Duisburg.  
 
De landschapseenheden - plateau van Moorsel 
Het plateau van Moorsel is landschappelijk minder samenhangend dan het plateau van Duisburg. Toch zijn 
de kleinere plateaugronden nog steeds structurerend voor dit gebied. Het plateau van Moorsel heeft een 
golvend landschap dat afgewisseld word door weidse vergezichten en oude boskernen (Moorselbos en 
Hogenbos). Het gebied wordt sterk gefragmenteerd door verschillende woonwijken en woonlinten. Specifiek 
voor de landschapseenheden van het plateau van Moorsel worden volgende aandachtpunten geformuleerd: 
- storende bebouwing en activiteiten die de landschapseenheid verstoren of ontsieren, worden ofwel 

gebufferd ofwel op lange termijn afgebouwd; 
- het behoud en vrijwaren van de bestaande open ruimtes waarbij de grondgebonden professionele 

landbouwer de beheerder is met aandacht voor ecologie en recreatief medegebruik (wandelen en 
fietsen). Het aspect van medegebruik in het Hogenbos en Moorselbos wordt hier op een zachte wijze 
nagestreefd zonder de natuurlijke kwaliteiten te schaden. 

- het vrijwaren en versterken van de typerende kleine landschapselementen zoals houtkanten, kleine 
bosages… en de oude boskernen;  

De landschapseenheden van plateau van Moorsel wordt in de Vlaamse landschapatlas opgenomen als 
onderdeel van de relictzone R20092 Plateau van Moorselbos - Hagenbos -Eikenbos – Bertembos.  
 
De landschapseenheid - de vallei van de Voer 
De vallei van de Voer ontspringt in het Kapucijnenbos als onderdeel van het Zoniënwoud, de waterloop 
doorkruist vervolgens de dorpskern van Tervuren, het park van Tervuren, Vossem, het Twaalf- Apostelenbos 
om zijn weg verder te zetten naar Leefdaal. De waterloop wordt vaak vergezeld door vijvers, bebouwing, 
natte weides, hooilanden, broekbossen ed. Deze diversiteit dient behouden te blijven, waarbij verweving van 
zowel de zachte functies landbouw, natuur en bos als de harde functie wonen, optimaal dient nagestreefd te 
worden. Het aspect van medegebruik wordt hier op een zachte wijze nagestreefd zonder de natuurlijke 
kwaliteiten te schaden, door bijvoorbeeld een groene wandeling of een fietspad te realiseren langsheen de 
Voer. Momenteel wordt de vallei van de Voer door de gemeente al sterk omgewaardeerd door de renovatie 
van de Robianovijvers, opmaak van een harmonisch park- en groenbeheerplan stroomopwaarts, de aanpak 
van de overstromingsproblematiek in de Voervallei te Vossem door de realisatie van twee 
overstromingsgebieden…  

De landschapseenheid van de Voer wordt in de Vlaamse landschapatlas opgenomen als lijnrelict L20012 – 
De Voer. 
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De landschapseenheden van het park en de historische kern van Tervuren 

Het park van Tervuren (de Warande) is een historisch parkgebied met kenmerkende gebouwenensembles 
en landschapsarchitectuur uit verschillende periodes en met verschillende achtergronden. Het parkgebied 
heeft een bijzondere sociaal-recreatieve functie met een sterke museale-en historische context. Het 
parkgebied en de historische kern van Tervuren zijn sinds de 12de eeuw inherent met elkaar verbonden en 
met het koloniaal verleden van België. Het centrum en het park van Tervuren bezit veel historische 
gebouwenensembles en een sterke historische beeldwaarde. Een bijzonder aandachtspunt bij de 
landschapseenheden van het park en de historische kern van Tervuren is de inherente samenhang en de 
cultuur- historische waarde het historische park en het centrum van Tervuren. 

De landschapseenheden van het park en de historische kern van Tervuren worden in de Vlaamse 
landschapatlas gedeeltelijk opgenomen als onderdeel van de relictzone R20027 Park van Tervuren - 
Tervuurse laan en als Ankerplaats A20038 Dorpskom Tervuren en Warandepark. 
 
De landschapseenheid van de Tervurenlaan 
De Tervurenlaan werd door Leopold II omstreeks 1897 aangelegd tussen het Jubelpark te Brussel en het 
museum voor Midden-Afrika in Tervuren als een randstedelijke groenboulevard. Deze majestueuze laan 
vormt de toegangspoort tot Tervuren vanaf de Ring. De beeldwaarde en de landschappelijke kwaliteiten van 
deze randstedelijke groenboulevard dienen behouden te blijven als kenmerkend element voor Tervuren 
waarbij hij tevens ecologisch ondersteunend kan werken. 

De landschapseenheden van het park en de historische kern van Tervuren wordt in de Vlaamse 
landschapatlas gedeeltelijke opgenomen als onderdeel van de relictzone R20027 Park van Tervuren - 
Tervuurse laan en als Ankerplaats A20038 Dorpskom Tervuren en Warandepark. 
 
De landschapseenheid van de oude spoorwegzates 

Doorheen Tervuren komen twee voormalige spoorwegzates voor van de toenmalige buurspoorwegen. Deze 
oude tramwegen vormen herkenbare linten in het al dan niet bebouwde landschap en zijn ruimtelijke dragers 
van kleine landschapselementen zoals houtkanten, taluds, graften, holle wegen… De voormalige 
spoorwegzate kan een belangrijke rol vervullen in de landschappelijke uitbouw en verknoping van lokale 
wandel- en fietsroutes. Een bijzonder aandachtspunt bij de uitbouw van de landschapseenheid in het 
natuurgebied ‘ de oude trambedding - Wolfkensberg’ en het vrijwaren van de spoorwegzate in de 
woongebieden. 

De landschapseenheden van de oude spoorwegzates wordt in de Vlaamse landschapatlas gedeeltelijke 
opgenomen als onderdeel van de lijnrelicten R20017 tracé buurtspoorweg Tervuren - Sint-Joris-Weert en 
R20061 oude buurtspoorweg Sterrebeek-Vossem. 

2.4.3. Landschapszorg als instrument voor de versterking van de groene jas 
Visueel-landschappelijke inkadering 
Bij de aanleg van verkavelingen en de inrichting van een nieuw of bestaande bedrijventerrein dienen 
randvoorwaarden te worden opgelegd m.b.t. groenvoorziening. Bedoeling is de visuele beleving bij het lezen 
van het landschap te verhogen door een percentage van de oppervlakte te beplanten met inheemse 
plantensoorten. Tevens dienen de bestaande aanwezige groenstructuren mede als uitgangspunt te dienen 
bij mogelijke ontwikkelingen.  
 
Herstel, behoud en uitbreiding van kleine landschapselementen 
Bestaande lijnvormige of blokvormige landschapselementen met een ecologische waarde dienen te worden 
behouden en versterkt. Herstel of restauratie van bestaande kleine landschapselementen dient te worden 
nagestreefd over het hele grondgebied van de gemeente Tervuren (dwz. ook waar mogelijk en gewenst in 
de woongebieden). Op die manier kan naast de typische lijnstructuur ook een landschapsecologisch netwerk 
worden gerealiseerd. Via een doordacht beplantingsplan kan de openheid van het gebied behouden blijven, 
wat de landschapsbeleving (en de passieve recreatie) ten goede komt. 
 
Beheer en behoud van de holle wegen als beeldbepalende en ecologisch elementen. 
De holle wegen dienen een maximale bescherming te krijgen en waar mogelijk onderdeel te worden van een 
natuurlijk netwerk doorheen de verschillende deelruimtes met een andere bestemming dan natuur. De holle 
wegen zijn oa. terug te vinden in woongebieden, agrarische gebieden en park- en bosgebieden. De holle 
wegen hebben niet alleen een belangrijke functie als toevluchtsoord van natuurlijke waarden maar ze 
hebben oor een belangrijke cultuurhistorische en toeristische waarde. Er wordt gestreefd om de holle wegen 
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optimaal te beheren en maximaal te beschermen. Alle biotische en abiotische componenten van de holle 
weg dienen beschermd te worden als beeldbepalende en als ecologisch elementen. Niet streekeigen 
beplantingen worden niet toegelaten. Er dienen tevens strikte voorwaarden opgesteld te worden aan de 
doorsnijding van taluds. 
 
Behoud en versterking van de gave landschappen 
De gemeente Tervuren onderschrijft de selectie gave landschappen vanuit de provincie Vlaams-Brabant. Het 
betreft volgende gave of relatief gave landschappen: 

− GL 29 – Plateau van Duisburg. 

Het toekomstig beleid streeft naar een grotere verwevenheid van de landschapsrelicten met 
landschappelijk minder waardevol gebied en naar het doorbreken van de landschapsverstorende 
infrastructuren. Hierbij wenst de provincie een versterking van de landschapsverbindende elementen 
tussen het plateau van Duisburg en het Plateau Brussel -Leuven om de landschappelijke 
connectiviteit verbeteren.  

− GL 26 – Brabantse Ardennen (Zoniënwoud) 

De provincie wenst haar beleid zo te richten dat een versterking van de bos- en valleistructuren, die 
tot in het verstedelijkt gebied van de Brusselse en Leuvense stadsrand doordringen, te weeg wordt 
gebracht. Dit moet er voor zorgen dat de groene ruimte ook tot in de woongebieden doorloopt, 
zodanig dat van daaruit veilige, recreatieve verbindingen mogelijk worden tussen de open ruimte en 
de verstedelijkte gebieden.  

2.4.4. Versterken van het netwerk aan kleine landschapselementen 
Kleine landschapselementen worden bestendigd en versterkt als “stapstenen” in de natuurlijke structuur. Om 
de kleine landschapselementen optimaal te beschermen en te beheren, zal de gemeente na overleg en in 
samenwerking met de landbouwers: 

 een inventaris opmaken van de bestaande kleine landschapselementen. Op basis van deze 
inventaris zullen locaties geselecteerd worden waar bijkomende kleine landschapselementen s 
(stapstenen) wenselijk zijn; 

 een actieplan opmaken rond het voorzien van bijkomende kleine landschapselementen; 
 beheersovereenkomsten stimuleren. 

 
Specifieke aandacht zal gaan naar de holle wegen. De gemeente streeft er naar om de holle wegen op haar 
grondgebied optimaal te beheren en maximaal te beschermen. Zij zal daartoe indien mogelijk na overleg en 
in samenwerking met de landbouwers: 

 voor de holle wegen systematisch een beheersplan laten opmaken en het voorgestelde beheer op 
terrein daadwerkelijk uitvoeren; 

 een strikt vergunningenbeleid voeren;  
 streven naar extra bescherming van de holle wegen in landbouwgebieden door naast de schouder 

van het talud ook een zone te voorzien waar niet mag geploegd worden. 
 
De gemeente wenst zich verder actief in te zetten om de doelstellingen die in het landinrichtingsproject 
‘Brabants Plateau’ worden naar voor geschoven, te helpen realiseren. 

2.5 Ruimte voor water 

2.5.1. Waterzuivering als basis voor opwaardering beekvalleien 
Door de uitbouw van een collectorennet wordt het huishoudelijke afvalwater opgevangen en naar 
waterzuiveringsinstallaties geleid en kan het oppervlaktewater gezuiverd worden. In functie van een integrale 
waterbeheersing dient de opwaardering van het bekenstelsel gekoppeld te worden aan de uitvoering van 
een gescheiden rioleringsstelsel. Waterzuivering voor zone C (niet rioleerbaar) dient volgens de wetgeving 
hieromtrent onverminderd te worden uitgevoerd. Met deze elementen dient ook rekening gehouden te 
worden bij de aanpak van de zonevreemde woningen. 
Het waterzuiveringstation in Vossem wordt momenteel gerealiseerd. Los daarvan dient een oplossing 
gezocht te worden voor de lozingsproblematiek. De Milieudienst zal die inventariseren en er passende 
maatregelen aan koppelen. 
 
In het kader van het zoneringsplan wordt de volgende jaren verder gewerkt aan de gescheiden afvoer van 
regen- en rioolwater. Individuele waterzuiveringsinstallaties, zoals opgelegd door het zoneringsplan, worden 
op kosten van de gemeente geïnstalleerd en onderhouden.  
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Na de opmaak van een inventaris van lozingsputten van afvalwater in het oppervlaktewater wordt er een 
actieplan opgesteld. Er worden stimuli uitgewerkt die bewoners van straten met een gescheiden 
rioleringstelsel aanzetten hun afvalwater van het hemelwater af te koppelen.  

2.5.2. Waterbeheersmaatregelen – ruimte voor water 
Hemelwater 
Ruime aandacht gaat naar de optimale inzameling van hemelwater, vertraagde afvoer met maximale 
infiltratie, hergebruik of berging. De subsidiëringprogramma’s worden verder gezet. 
De gemeente zal verder het voortouw nemen in de brongerichte aanpak van de erosieproblematiek. Het 
goedgekeurde erosiebestrijdingplan wordt verder uitgevoerd. De samenwerking met landbouwers en IGO-
Leuven wordt op dit vlak verder gezet. Indien nodig neemt de gemeente de nodige maatregelen om nieuw 
ontstane erosie aan te pakken.  
 
Waterbeheersmaatregelen – watertoets – ruimte voor water 
Vanuit de analyse van de risico-overstromingsgebieden blijkt dat deze eerder beperkt zijn op het 
grondgebied van Tervuren. Niettemin zijn ze vooral in de Voervallei duidelijk aanwezig. In kader van de 
aanduiding van de risico-overstromingsgebieden langsheen de Voer kunnen waterbeheersmaatregelen 
zoals de aanleg van wachtbekkens en overstromingszones uitgevoerd worden in alle valleigebieden en in 
eventuele waterhoudende depressiestructuren. De locaties en de inrichtingsvoorwaarden voor de inplanting 
van deze maatregelen zullen worden vastgesteld na grondig terreinonderzoek en binnen het overleg van de 
gemeente met de provincie. 
Bij het vaststellen van deze locaties moet onderzocht worden hoe een natuurlijke inrichting van het 
valleigebied maximaal kan gecombineerd worden met de waterbeheersmaatregelen. 
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3. Gewenste nederzettingsstructuur - Thuis in Tervuren 
Kaart 3:  A - Gewenste nederzettingsstructuur 

3.1 Het verstedelijkte gebied met een goed uitgerust centrum 
De zone van Tervuren-Centrum met zijn uitlopers langsheen de steenweg heeft een meer verstedelijkt 
karakter. Daarbij bezit de kern een aantal voorzieningen dat het lokale niveau overstijgt. Gezien het 
algemene rustige woonkarakter van Groot-Tervuren, de meer lokaal gerichte activiteiten van de aanwezige 
bedrijvigheid en vooral de belangrijke waardevolle groengebieden wenst de gemeente naar de toekomst toe 
enkel voorzieningen op niveau van de gemeente kwalitatief verder uit te bouwen. De bestaande bovenlokale 
voorzieningen kunnen ondersteund worden in zoverre hun groei de draagkracht van Tervuren niet 
ondermijnt.  
 
In het centrum van Tervuren zullen bijgevolg de woonfunctie en zijn complementaire functies opgewaardeerd 
worden. Algemeen wordt gestreefd naar het concentreren en versterken van centrumfuncties in Tervuren-
Centrum. Deze versterking zal specifiek inspelen op de behoefte van de bevolking van Groot-Tervuren. De 
acties worden gekaderd binnen de studie centrumontwikkeling.  
 
In de residentiële randzone, de uitlopers van het centrumgebied, wordt geopteerd voor een verweving van 
wonen en van niet-verkeersgenererende, met het wonen complementaire activiteiten die compatibel zijn met 
het groene karakter en de vooropgestelde lagere bebouwingsdichtheden (cf. infra). 
 
Een geheel van goed uitgebouwde voorzieningen moet het woonbeleid van de gemeente mee 
ondersteunen. Tervurenaars moeten in hun gemeente voldoende aan hun trekken kunnen komen in een 
goed uitgerust centrum. 

3.2 Een woonbeleid gericht op kernversterking. 
Het woonbeleid wordt gericht op kernversterking. Hierdoor wordt een verdere aantasting van de open ruimte 
tegengegaan. Onder kernversterking wordt inbreiding verstaan op maat van de kernen. De ruimtelijke 
ontwikkeling van iedere kern (en wijk) moet bekeken worden binnen zijn mogelijkheden, rekening houdend 
met het draagvlak en het meer verstedelijkt of juist open karakter van het gebied. 

3.2.1. Het verstedelijkte deel van Tervuren 
Binnen het hoofddorp Tervuren worden volgende zones begrepen: het centrum van Tervuren, de 
ontwikkelingen langs de Leuvensesteenweg met het park, het museum en de bestaande bedrijvigheid en de 
residentiële woonwijkontwikkelingen van de Congowijk en de woonontwikkelingen rond de Sterrebeeklaan 
en Waalse Baan.  

 
 
Voor het centrum van Tervuren wordt het woonbeleid gericht op het versterken van de bestaande 
nederzettingsstructuur in de hoofdkern alsook in bepaalde delen grenzend aan de Leuvensesteenweg3. In 
het centrum zullen een aantal strategische woonprojecten, met bijzondere aandacht voor de woonkwaliteit 
en differentiatie, de woondichtheid verhogen. Door de inbreidingsprojecten kan de ruimte veel rationeler 
benut worden.  

                                                      
3 Indien Tervuren een taakstelling inzake wonen krijgt opgelegd, kan deze uitsluitend binnen het centrum worden 
opgevangen. 
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Woonbehoeften zullen in eerste instantie, en voor zover de ruimtelijke structuur dit toelaat, in het centrum 
van Tervuren worden opgevangen.  
 
De overige woongebieden die buiten of aan de rand van het centrum maar binnen het ‘verstedelijkte’ 
Tervuren gelegen zijn, de zones met verspreide bebouwing en woonverkavelingen, worden verder ingevuld 
als woongebied met residentieel karakter. De woonwijken aan de rand van het centrum en langsheen de 
steenweg gelden daarbij als overgangsgebied naar het buitengebied. Bij de verdere invulling dient de nodige 
aandacht te gaan naar de natuurlijke structuur en de aanwezige open ruimte-elementen (beekvalleien, open 
ruimtecorridors, steilranden). Verdichting is hier aangewezen voor zover deze de draagkracht van de 
omgeving niet overschrijdt. 
Voor de wijk Hoogvorst is een specifieke aanpak vereist die het groene karakter vrijwaart en de eigenheid 
van de wijk ondersteunt. Inbreiding en hoogbouw zijn hier niet op hun plaats. 

3.2.2. Het buitengebied 
Voor de kernen in het buitengebied wordt een beleid gevoerd gericht op kernversterking, inbreiding en de 
afwerking van de bebouwingsrand doch met lagere dichtheden (cf. infra). Het specifieke karakter van elke 
kern wordt behouden. Binnen elke kern wordt gestreefd naar een kwalitatief woonmilieu met een primair 
(lokaal) voorzieningenniveau.  
 

Vossem blijft behouden als landelijke woonkern. Naast de selecte taakstelling4 is er in Vossem verder 
alleen ruimte voor lokale voorzieningen op niveau van deze kern. Het woongebied kan verder worden 
ingevuld voor de lokale bevolking. 

 
 
De kern van Duisburg dient haar landelijke karakter te bewaren en zal enkel de natuurlijke groei 
opnemen. Voorzieningen kunnen op niveau van deze kern. 

 
 
 
In Moorsel gaat eveneens aandacht naar inbreiding en versterking op niveau van deze kern. Specifiek 
kan hier het “centrum” van de kern ook versterkt worden via ruimtelijke ingrepen zoals pleininrichting en 
het creëren van doorsteken. Op die manier kan de samenhang in het weefsel worden verbeterd. 

 
 
De mogelijkheid om de linten in het buitengebied binnen het juridisch vastgelegde woongebied verder te 
bebouwen of uit te breiden wordt vastgelegd aan de hand van een stedenbouwkundige verordening. De 

                                                      
4 Omwille van de “groene jas” van Tervuren zal Vossem wel ruimte bieden aan de begraafplaats en aan gemengde 
lokale bedrijvigheid. Het gemeentelijke containerpark kan worden ingeplant als een deel van de lokale bedrijvenzone 
Keiberg. De overige voorzieningen van gemeentelijk niveau dienen echter op grondgebied van het hoofddorp Tervuren 
te worden ingevuld. 



Richtinggevend deel 

D+A Consult 22 Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren   Versie GR2 - 2008 

bestaande toestand wordt geconsolideerd of zeer beperkt afgewerkt zodat zichtrelaties in de open ruimte 
behouden blijven.  
Dit kan ondermeer inhouden dat om de zichtrelaties te vrijwaren en voldoende zijdelingse bouwvrije ruimte 
op de percelen te garanderen er geen verdere verkaveling van onbebouwde percelen in deze linten wordt 
toegestaan. 

3.3 Woonaanbod in functie van de behoeften  
De gemeente streeft naar een gedifferentieerd woningaanbod om het behoud van de verschillende 
bevolkingsgroepen in haar kernen te garanderen. Door deze menging na te streven wil de gemeente sociaal 
leefbare kernen behouden en het ontstaan van segregatie en minder aantrekkelijke straten of wijkdelen 
voorkomen. De gemeente wil dan ook een gedifferentieerd woonbeleid voeren met aandacht voor de diverse 
bevolkingsgroepen en hun woonnoden. Maar daarbij wenst de gemeente in de eerste plaats het woonbeleid 
te richten op de inwoners van Tervuren. Daartoe zal zij projecten ondersteunen die tegemoet komen aan de 
noden (hoge prijzen onroerende goederen…) en de behoeften (vraag naar sociale woningen, serviceflats …) 
van de lokale bevolking. Hierbij is het tevens de bedoeling om een gedifferentieerd aanbod (huur- en 
koopwoningen, appartementen, studio’s, …) te creëren in de verschillende kernen. 

3.3.1. De lokale bevolking als uitgangspunt 
Uit de prognoses en de confrontatie van vraag en aanbod (zie prognoses – informatief deel) blijkt dat 
Tervuren een duidelijke groei kent en een grote vraag heeft naar nieuwe woongelegenheden.  Deze vraag 
komt vooral voort uit de natuurlijke aangroei in combinatie met een sterke gezinsverdunning.  
De woningschaarste wordt echter ook veroorzaakt door de instroom van de vaak internationale, zeer 
kapitaalkrachtige inwijkelingen. Tervuren telt 24,1% geregistreerde inwoners met een niet-Belgische 
nationaliteit. Deze instroom mag niet langer ten koste gaan van de betaalbare huisvesting voor de lokale 
bevolking van de gemeente. De gemeente wenst geen vlucht van de lokale bevolking en zeker niet van 
jonge gezinnen. Daarom wenst zij een ruim woonaanbod te creëren om haar lokale bevolking te kunnen 
huisvesten. De gemeente kan ook niet aanvaarden dat zij niet in staat kan en mag zijn om een woonaanbod 
voor de behoeften van haar lokale bevolking te creëren. 
Daarom wil de gemeente, al dan niet in samenspraak met de private ontwikkelaars, lokale accenten leggen 
om voor de eigen – vaak minder kapitaalkrachtige - bevolkingsgroepen (sociaal minder begoeden, jonge 
gezinnen, middenklassers…) een aanbod te creëren. Ook zal de gemeente met de hogere overheid een 
intensief overleg voeren om de nodige maatregelen te kunnen nemen om voldoende aanbod te creëren. Dit 
aanbod zal geleidelijk en onder supervisie van de gemeente op de markt komen zodat het invullen van de 
eigen woonbehoeften geen verdere verstedelijking tot gevolg heeft. De gemeente zal daartoe ondermeer 
voor haar kernen de nodige RUP’s opmaken om alzo rekening te houden met de draagkracht van de kernen 
en de invulling af te stemmen op de eigen bevolking (cf. infra). 
 
Bij het uitzetten van haar kwalitatief woonbeleid vertrekt de gemeente dan ook van de huidige en 
toekomstige bevolkingssamenstelling naar leeftijd en inkomen. 
 
Tabel 1:  Bevolkingssamenstelling naar leeftijd 

leeftijdscategorie 2006 Prognose 2011 Prognose 2016 
0-14 jaar 20% 15,2% 12,9% 
15-64 jaar 63% 64,0% 62,3% 
65 en ouder 17% 20,9% 24,8% 

 
Op basis van de prognoses kan gesteld worden dat de gemeente wordt geconfronteerd met ontgroening en 
vergrijzing. Hier zijn significante verschillen vast te stellen in de leeftijdsspreiding en de 
bevolkingssamenstelling. Het aandeel 65-plussers ondervindt een sterke stijging en het woonaanbod zal 
zich dan ook moeten afstemmen op een aangepast woonaanbod voor deze groep. De middengroep blijft 
relatief constant. 
 
Het woonaanbod dient ook te worden afgestemd op de vraag vanuit de verschillende inkomensklassen.  
Tabel 2:  Bevolkingssamenstelling naar inkomen 

Inkomensklasse Tervuren Vlaams gewest 
Lagere inkomens 20,56% 19,20% 
Middel inkomens 44,83% 53,83% 
Hogere inkomens 34,61% 26,98% 
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Bron: NIS5 (2004) 
 
Tervuren kent een significante groep hogere en middelinkomens, samen bijna 80% van het aantal gezinnen. 
Daarnaast valt iets meer dan 1/5de van de bevolking onder de lagere inkomens. Door de ligging van 
Tervuren nabij Brussel en het aangename woonkarakter in het groen ligt er een hoge druk op de 
woningmarkt. De inwijkelingen, inclusief de niet-geregistreerde inwoners6 van Tervuren, vallen globaal in de 
hogere inkomensklasse. Dit geeft een bijkomende druk op de woningmarkt waarbij de prijzen een sterk 
opwaartse trend vertonen. Dit fenomeen heeft als rechtstreeks gevolg dat binnen Tervuren de lokale 
bevolking en vooral de mensen met middelinkomens niet meer aan hun trekken komen op de eigen 
woningmarkt. Het woonbeleid van de gemeente zal zich bijgevolg niet alleen richten naar de lagere 
inkomens (sociale woningen) maar ook specifiek naar de grote groep van middelinkomens. Dit impliceert 
een bijsturing naar beter betaalbare woningen voor de middenklasse en voor sociale woongelegenheden. 
Hieronder vallen meestal ook weer de jonge gezinnen met kleine kinderen en tieners en de 65-plussers. 
Deze groepen verdienen dan ook bijzondere aandacht.  
Voor de creatie van het woningaanbod voor deze groepen wil de gemeente sturend optreden naar zowel de 
publieke als private ontwikkelaars toe. Voor de realisatie van het sociale woningaanbod blijven de sociale 
huisvestingsmaatschappijen de preferente partner van de gemeente. De gemeente zet deze samenwerking 
verder en stelt een onderzoek in naar betaalbare serviceflats. 
 
Tervuren heeft momenteel ongeveer 8% sociale huur- en koopwoongelegenheden in haar geheel 
woningpatrimonium. Hiervan is 4,4% een sociale huurwoning. De gemeente zal inspanningen doen om het 
streefcijfer van de provincie Vlaams-Brabant (min 5% sociale huurwoningen) te halen. Daarom zal ze verder 
investeren in sociale woonprojecten.  
Het aanbod aan ouderenwoningen ligt momenteel laag in Tervuren. De gemeente beschikt slechts over 
2,8% ouderenwoningen t.o.v. het aantal 60-plussers in de gemeente7. Ten opzichte van de 
programmatiecijfers die het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vooropstelt voor 2008 kent Tervuren 
een tekort van 84 serviceflats, 127 rusthuisbedden en 7 bedden voor kortverblijf. Daarom zal de gemeente 
investeren in een hoger aanbod voor ouderen.  
 
Gezien de problematiek van de woningmarkt wil de gemeente echter ook extra aandacht geven aan 
projecten voor middelinkomens.  
Naar invulling van nieuwe projecten toe zal het beleid zich richten naar de behoeften van een bevolking 
vergelijkbaar met de huidige bevolkingssamenstelling waarbij drie belangrijke correctiefactoren worden 
toegepast: 

1. gezien het (beperkt) tekort aan sociale huurwoningen zal het beleid licht gecorrigeerd 
worden naar een hoger aanbod van sociale huurwoningen. 

2. gezien de problematiek op de woningmarkt zal het beleid gecorrigeerd worden naar een 
hoger aanbod voor de middenklassen; 

3. gezien de vergrijzing zal het beleid gecorrigeerd worden naar een hoger aanbod voor 65-
plussers, inclusief de zorgbehoevenden.  

Verder wordt er uitgegaan van eenzelfde gemiddelde woningbezetting.  
 
De mix van woongelegenheden bij nieuwe projecten in geheel Tervuren en bij verkavelingen in het centrum 
van de gemeente dient in ieder geval te voorzien in: 

 minimaal 5 tot 8 % sociale woongelegenheden, specifiek gericht op de lagere inkomensklasse en 
bestaande uit huur- en koopwoningen, waarvan 5% sociale huurwoningen; 

 60% woongelegenheden voor de middenklasse (meestal jonge gezinnen met twee-verdieners); 
 een hoger aanbod aan woongelegenheid voor 65-plussers (tot 10%); 
 een hoger aanbod aan voorzieningen voor bejaarden en zorgbehoevenden (tot 10%).  

Deze verdeling is richtinggevend qua grootte-orde maar moet bij realisatie van het woonaanbod globaal 
worden benaderd. Van deze verdeling kan worden afgeweken indien in de onmiddellijke omgeving van het 
te realiseren project reeds grote concentraties van sociale woongelegenheden voorkomen. Er moet 
gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling over het globale gemeentelijke grondgebied.  
                                                      

Lagere inkomens Tot 10.000 EUR 

Middelinkomen Tussen 10.001 en 
30.000 EUR 

Hogere inkomens Vanaf 30.001 EUR 
en meer 

 
6 Ondermeer personeel van NATO, van ambassades, militairen waarvan vaak niet gemeld moet worden waar zij 
gehuisvest zijn. 
7 Het agentschap werkt met 60-plussers, de NIS gegevens zijn gebaseerd op 65-plussers. 
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3.3.2. Een gedifferentieerd woningaanbod 
Bij de realisatie van nieuwe woonprojecten in de gemeente moet de nodige aandacht besteed worden aan 
nieuwe woonvormen. Dit komt erop neer dat er naargelang de kenmerkende structuur van de bevolking 
(leeftijd, …) en de gezinnen (inkomen, gezinsgrootte, …) andere eisen gesteld worden aan een woning. 
Deze nieuwe trends (behoeften) vragen naar andere woningtypologieën. De woningen moeten op maat van 
specifieke bevolkingsgroepen (bejaarden, jongeren, alleenstaanden, …) ontworpen worden. Dit kan worden 
vastgelegd in een of meerdere RUP’s en/of in een gemeentelijke verordening.  
Om sociale segregatie tegen te gaan dient geopteerd te worden voor een ‘mix’ van woningtypologieën 
(sociale en private woningen, één- en meergezinswoningen, appartementen, studio’s, …) binnen eenzelfde 
gebied. Bij projectontwikkeling vormt dit een uitgangspunt. De gemeente streeft zo naar het creëren van een 
woningaanbod dat voldoet aan de verwachtingen van alle Tervurenaren. Er zullen kleine en grotere 
gezinnen wonen, met één, twee of meer inkomens, kinderen, jongeren en ouderen, elk met hun eigen 
behoeften. Deze kunnen ingevuld worden met een gemengd aanbod van appartementen en verschillende 
types van ééngezinswoningen. Voor gezinnen tot twee personen kan voor groepswoningbouw worden 
gekozen en voor grotere gezinnen voor grondontsloten woningen. In de kern van Tervuren wordt alleszins 
de voorkeur gegeven om een voldoende hoog aanbod aan grondontsloten woningen aan te bieden. Zo kan 
men in het hoofddorp meer jonge gezinnen met kinderen aantrekken.  
 
Binnen de ontwikkeling van projecten en verkavelingen blijft er toch nog ruimte voor keuzes. Bij een gelijk 
aantal inwoners kan het aandeel grondontsloten woningen, dus voor grotere en naar verwachting jongere 
gezinnen met kinderen, hoger of lager gesteld worden. Deze keuze is niet zonder invloed op het 
grondgebruik. Meer grondontsloten woningen zullen uiteraard voor een grotere grondinname zorgen. In 
ieder geval dient in Tervuren-centrum gestreefd naar minimaal 25 woningen per ha en in buitengebied naar 
minimaal 15 woningen per ha. 
 
De algemene trend naar vergrijzing van de bevolking laat zich voelen in Tervuren. Naar het woningaanbod 
toe betekent dit dat er een groter aanbod aan kleinere woningen, meer appartementen, maar ook 
serviceflats en rusthuizen moeten komen. De gemeente wenst hier zeker aandacht aan te besteden en in 
haar ruimtelijk beleid locaties voor serviceflats en rusthuizen te voorzien. De gemeente streeft daarbij om 
binnen verkavelingen en nieuwe projecten ook ruimte te maken voor ouderenwoningen als integraal 
onderdeel van de sociale mix.  
65-plussers moeten bij voorkeur kunnen blijven wonen in hun eigen gemeenschap (kern). Elke kern moet 
kleinschalige voorzieningen voor 65-plussers kunnen aanbieden. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij alle 
voorzieningen vlot kunnen bereiken. De verdere uitbouw van goed openbaar vervoer (cf. infra) is een 
vereiste.  
Tervuren-centrum kan als best uitgeruste kern van Groot-Tervuren een hoger en meer grootschalig aanbod 
voor 65-plussers aanbieden, zodat de 65-plussers in contact blijven met alle voorzieningen evenals met het 
sociale leven van de gemeente.  
In alle kernen kan in ieder geval het principe van een “kangoeroewoning” worden ondersteund. Hierbij kan 
een ruime eengezinswoning als meergezinswoning worden ingericht mits deze woning dan expliciet gedeeld 
wordt door een jonger en een ouder gezin die elkaar wederzijdse hulp willen bieden. 
 

3.3.3. Creatie van voldoende aanbod voor de lokale bevolking 

3.3.3.1 Prioriteit voor het aanbod voor de lokale bevolking 
Uit de analyse van de woonbehoeften en het aanbod aan onbebouwde percelen en perceelsmogelijkheden 
blijkt dat Tervuren tegen 2011 en in het daaropvolgende decennium geconfronteerd zal worden met een 
groot tekort aan vrije percelen. Naast de invulling van het bestaande woongebied zal moeten overgegaan 
worden tot het aansnijden van percelen die niet aan uitgeruste infrastructuur gelegen zijn en zelfs van 
woonuitbreidingsgebieden. De gemeente moet maatregelen nemen die het woonaanbod stimuleren.  
Om wildgroei van het aanbod en speculatie tegen te gaan dient de gemeente zelf sturend op te treden en zo 
veel mogelijk te participeren in de realisatie van woonprojecten. Slechts op deze wijze kan de gemeente 
garanties afdwingen zodat de lokale bevolking en zeker de lagere en middelinkomens nog aan hun trekken 
kunnen komen in Tervuren. Gezien de schaarste op de woonmarkt pleit Tervuren dan ook om uitsluitend te 
moeten instaan voor de opvang van de behoeften van de lokale bevolking. Tervuren heeft geen ruimte om 
tegemoet te komen aan een taakstelling inzake wonen in het kader van het VSGB. Dit zou alleen de 
verstedelijkingsdruk en het prijsniveau nog verder opdrijven en het landelijke karakter van de gemeente 
fundamenteel aantasten.  
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De gemeente wil een groter, goedkoper en lokaal woningaanbod realiseren: 
- groter aanbod voor de lokale bevolking: gezien de druk op de woningmarkt door de aanwezigheid van 

Brussel en de internationale instellingen en bedrijven wil de gemeente via projecten waar zij in 
participeert een groter aanbod creëren voor de lokale bevolking; 

- goedkoper: de gemeente wil door samenwerking met zowel publieke als private partners en vanuit 
projecten te realiseren binnen haar eigen patrimonium een goedkoper woonaanbod creëren in 
combinatie met flankerende maatregelen (cf. infra); 

- lokaal aanbod: de gemeente neemt (in het kader van het nieuw sociaal huurbesluit (01/01/08)) een 
regisseursrol op, waarbij zij accenten kan leggen bij het toewijzen van sociale woningen, rekening 
houdend met lokale binding, de bijzondere woonbehoefte van doelgroepen en bedreigde of verstoorde 
leefbaarheid. Bij schaarste van bouwgrond is het aangewezen dergelijke maatschappelijke 
bindingseisen ook op te leggen bij gemeentelijke projecten om het eigen en lokaal beleid te kunnen 
handhaven. 

 
Naast maatregelen zoals gemeentelijke verordeningen, opmaak van RUP’s en projecten in samenwerking 
met de huisvestingsmaatschappijen wil de gemeente specifieke flankerende maatregelen realiseren. Zij zal 
onderzoeken in welke mate ze de jonge inwoners van de gemeente financieel kan ondersteunen bij het 
verwerven van een woning of bouwgrond (vb. verwervingspremie, tijdelijke vrijstelling van onroerende 
voorheffing…) 
De gemeente zal ook trachten om de privaat ontwikkelaars (afhankelijk van project tot project) te stimuleren 
om mee te werken aan een woonbeleid op maat van de Tervurenaar en in het bijzonder van de jonge 
gezinnen. Stedenbouwkundige voorwaarden kunnen hier flankerend ondersteunen. 

3.3.3.2 Aanbod crëeren voor Tervuren  
 
Door hogere dichtheden en het optrekken van het aantal bouwlagen in het centrum 
In Tervuren-Centrum zal in de mate van het mogelijke een hogere bouwdichtheid (gemiddeld 25 wo/ha of 
hoger) worden gehanteerd. De hogere dichtheid in het centrum kan ondermeer gerealiseerd worden door 
inbreidingsprojecten, gekoppeld aan het al dan niet optrekken van het aantal bouwlagen met één of 
maximaal 2 extra bouwlagen. De draagkracht van de omgeving (leefbaarheid, leefkwaliteit, aandacht voor 
bezonning, verkeersleefbaarheid…) zal hierbij bepalend zijn. Doordacht handelen is hier aangewezen, zeker 
omdat het mobiliteitsplan Tervuren (2002) aangeeft dat het centrum van Tervuren in zijn huidige vorm reeds 
moeite heeft de parkeernoden van bewoners op te vangen.  
De verdichting van het centrum zal gepaard moeten gaan met het uitwerken van een duurzaam geïntegreerd 
parkeerbeleid. Hiertoe zal de gemeente haar mobiliteitsplan op korte termijn herzien en de nodige 
maatregelen uitwerken. Deze maatregelen dienen mee te worden opgenomen in de voorschriften van een 
RUP of verordening voor het centrum. 
 
Ook het historische karakter van het centrum speelt een belangrijke rol. Het vaak smalle stratenpatroon van 
het centrum dwingt de gemeente om creatief om te gaan met hogere dichtheden. Een aantal 
binnengebieden kan wel worden opengebroken en selectief ingevuld met wooneenheden. Deze 
binnengebieden dienen elk afzonderlijk deel uit te maken van een onderzoek om de kwaliteiten en 
mogelijkheden van inbreiding en ontsluiting na te gaan.  
 
Volgende gebieden komen in aanmerking voor verder onderzoek: 

- Kazerne Lempereur (WA1); 
- Binnengebied aan de Vestenstraat;  
- Binnengebied achter het gemeentehuis 
- Binnengebied van het administratieve centrum; 
- Omgeving GITO-site; 
- Wooninbreidingsgebied tussen de Vander Achterstraat en de Peperstraat (WG2);  
- Wooninbreidingsgebied tussen de O. De Pauwstraat en Karblokstraat (WG3). 
- Papeblok 
- Koninklijke moestuin8  

 
Voor alle andere gebieden in de deelgemeente Tervuren wordt gestreefd naar een minimale bruto 
woningdichtheid van 15 wo/ha. Ook hier zal de omgevende bebouwing bepalend zijn bij het vastleggen van 
haalbare dichtheden. 
                                                      
8 Naast wonen met inbegrip van serviceflats zullen op deze site ook volgende functies (niet limitatief) worden 
ondergebracht: parking en recreatiezone (speelplein), administratief centrum (3 bouwlagen), sociaal huis inclusief 
OCMW, polyvalente zaal, gemeenschapscentrum, bibliotheek, dienstenfuncties… 
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Hoogvorst 
Specifieke aandacht gaat naar de eigenheid van het gebied ten noorden van de Tervurenlaan (woonpark 
Hoogvorst). Hier dient een veel lagere bouwdichtheid (minder dan 10 wo/ha) gehanteerd te worden. De 
bepalende factoren zijn de omgevende bebouwing (3 wo/ha) en de draagkracht van de omgeving. 
 

3.3.3.3 Aanbod voor buitengebied 
Voor projecten in de kernen van het buitengebied wordt gestreefd naar een minimale bruto 
woningdichtheid van 15 wo/ha in zoverre de draagkracht van de omgeving hierdoor niet overschreden wordt. 

3.3.3.4 Afwerken bebouwingsranden en herverkaveling bestaande percelen 
De gemeente opteert om zowel in Tervuren-Centrum als in de overige kernen de bebouwingsrand in de 
woongebieden af te werken. Dit betekent niet alleen dat onbebouwde percelen worden ingevuld, maar ook 
dat de restruimtes aan de achterzijde van de bestaande bebouwing (vaak het gevolg van verregaande 
lintbebouwing) zullen onderzocht worden op de mogelijkheid tot (her-)verkaveling (verdichting). Zo kan de 
gemeente al deels tegemoet komen in haar streven naar het invullen van de behoeften van de lokale 
bevolking en het aanbieden van kleinere, betaalbare percelen.  
 
Het geheel van dichtheden zal mee worden vastgelegd binnen de RUP’s en/of verordeningen die voor de 
kernen zullen worden opgemaakt (cf. infra). 
 

3.3.4. Sturend beleid ten aanzien van de resterende woongebieden en 
woonuitbreidingsgebieden 

Kaart 3:  B - Beleidsopties wonen 

Volgende tabel formuleert een voorstel voor de invulling van de resterende woongebieden en 
woonuitbreidingsgebieden. Voor elk gebied wordt een dichtheid (streefcijfer voor woningen/ha) voorgesteld 
en geraamd hoeveel woningen dit oplevert. Ook wordt gespecificeerd binnen welke termijn het gebied kan 
ingevuld worden en eventueel voor welke doelgroep. Invulling en voorwaarden van de gebieden wordt 
besproken binnen de gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten.  
Er wordt een minimaal te hanteren dichtheid aangegeven. Deze zijn richtinggevend. Hiervan kan in min en in 
plus van worden afgeweken mits de nodige onderbouwing wordt gegeven. Daartoe wordt in een 
motivatienota aangetoond dat een hogere of lagere dichtheid te verantwoorden is vanuit de draagkracht van 
de omgeving. Gezien de druk op Tervuren en het grote tekort aan aanbod voor de lokale bevolking, zullen in 
het centrum waar mogelijk zeker hogere dichtheden dan 25 wo/ha moeten gerealiseerd worden. De 
uiteindelijk te realiseren dichtheden zullen na gebiedsgericht onderzoek worden vastgelegd. 
 
Volgende termijnen worden bepaald: 

 korte termijn (KT): lopende periode vanaf 2006 tot en met 5 jaar 
 middellange termijn (MLT): vanaf 5 tot 10 jaar (normaal gezien nog binnen de planningstermijn van 

dit structuurplan. 
 lange termijn (LT): buiten de planningstermijn van dit structuurplan (10 jaar of langer) 

 
Deelgemeente Tervuren (Tervuren en Moorsel) 
 
Tervuren 
In de deelgemeente Tervuren ligt ‘Tervuren als hoofddorp van de gemeente Tervuren’. Dit deel (cf. supra) 
zou in dat opzicht de behoeften van de gemeente moeten opvangen alvorens woonuitbreidingsgebieden in 
de andere kernen aan te snijden. De behoeften van Groot-Tervuren zijn echter zeer groot en zullen op 
termijn alle beschikbare terreinen binnen het hoofddorp opeisen. De gemeente wil in haar hoofddorp ook 
nog een reserve behouden. Daarnaast stelt de gemeente vast dat het grootschalig woonuitbreidingsgebied 
omwille van het geaccidenteerd reliëf niet eenvoudig zal in te vullen zijn. Andere gebieden in andere kernen 
zijn eenvoudiger te ontwikkelen. Daarom stelt de gemeente voor om niet alle beschikbare 
woonuitbreidingsgebieden in het hoofddorp op korte termijn in te vullen. Het structuurplan stelt dan ook voor 
om de behoeften van de woonkern Vossem en de kern in buitengebied Duisburg ter plaatse op te vangen. 
Hier is nog ruimte aanwezig. Op deze wijze kan men een reserve in Tervuren behouden. Dit houdt ook in dat 
meer extern gelegen terreinen op korte termijn gevrijwaard kunnen worden.  
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Moorsel 
Moorsel is een kern in buitengebied die cijfermatig tot het grondgebied van Tervuren behoort maar een 
lagere dichtheid kent. Hier is nog slechts een beperkte hoeveelheid niet ingevuld woongebied beschikbaar. 
De gemeente wil wel de kern van Moorsel verder versterken en zal daarom overgaan tot ruiloperaties en 
kleinschalige inbreiding. Na invulling van het beschikbare aanbod zal Moorsel zich voor zijn behoeften naar 
Tervuren richten.  
 
Tabel 3:  Voorstellen aanpak gebieden voor bijkomende woongelegenheden in Tervuren 

Naam 
gebied Opp.(ha) 

Minimaal te 
hanteren 
dichtheid 

Aantal 
woningen  Voorstel – termijn realisatie en inhoud 

WA1 0,64 80 - 90 50 - 60 
 KT  - versterking van verstedelijkt weefsel, nastreven van verdichting 
 het project legt het accent op sociale huisvesting maar zal tevens een 

sociale mix realiseren 

WG2 0,49 65 33 

 KT - versterking verstedelijkt weefsel, verdichting nastreven 
 ‘Vandevelde’: gemengd project met koop- en huurwoningen voor 

verschillende doelgroepen – nastreven sociale mix met de nodige 
aandacht voor sociale huisvesting 

WG3 1,88 20 37  voorwaardelijk (i.f.v. haalbaarheid en ontsluiting)  
 KT – versterking verstedelijkt weefsel, nastreven van verdichting 

WU4 3,00 40 - 50 120 - 160 
 KT – gelegen nabij het centrum – komt in aanmerking om te worden 

ontwikkeld voor middelinkomens en (serviceflats voor) senioren en dit 
onder sturing van de gemeente 

WU5 12,79 15 192 

Dit gebied (‘Maesdelle’) kan uitsluitend onder specifieke voorwaarden worden 
ingevuld: 

 op MLT: indien het een gedeeltelijke invulling betreft, uitsluitend om sociale 
woningbouw of middelinkomens gaat en de behoeften hieraan zijn 
aangetoond; 

 op LT: indien de behoefte voor de lokale bevolking expliciet is aangetoond. 
De aansnijding dient gefaseerd te gebeuren. Een sociale mix dient te 
worden nagestreefd 

 zie ook § deelruimte: bepaling randvoorwaarden ontwikkeling Maesdelle 

WU6 3,12 15 47 
 KT - voorwaardelijke realisatie binnengebied 
 sociale mix moet worden nagestreefd. 
 aandacht voor ontsluiting en verkeersafwikkeling 

WP7 3,89 10 39 

 KT  
 afstemmen op karakter Hoogvorst: er dient onderzocht te worden of de 

dichtheid aansluit bij de huidige invulling. Indien nodig moet een lagere 
dichtheid worden vooropgesteld. Het globaal project moet een 
uitgesproken groen karakter hebben 

WG8 4,14 15 62  KT – MLT 
 Ontwikkelen voor middelinkomens waarbij gemeente sturend optreedt. 

WG12 0,82 15 12  MLT 
 invulling met woningen voor middenklasse 

WG13 0,86 15 12  KT-MLT 
 invulling met woningen voor middenklasse 

WG14 1,23 13 16 

 KT 
 Het huidige voetbalveld dient verplaatst te worden 
 Invulling met woningen voor de middenklasse al dan niet gekoppeld aan 

ouderenhuisvesting (serviceflats) 

WG15    

 grondgebied Moorsel – langgerekte strook die niet kan ontwikkeld 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). Hierdoor kan de woonzone op site Steenberg mogelijk 
uitbreiden. 

WG18 0,42 142 60  realisatie van woonproject met sociale mix op vrijliggend terrein en nieuwe 
invulling van het GC Papeblok en bibliotheek (MLT) 

Toelichting afkortingen: 
Woongebied: WG - Woonpark: WP - Woonuitbreidingsgebied: WU 
 
Besluit 
Binnen de korte termijn kunnen er door sturend op te treden minimaal 342 wooneenheden worden 
aangeboden, versus de behoefte voor de periode 2006-2011 van 354. Dit impliceert dat Tervuren geen 
behoeften opvangt vanuit de woonkern Vossem en de kern in buitengebied Duisburg. Op deze wijze kan het 
grootschalige woonuitbreidingsgebied van Maesdelle (WU5) voorlopig gevrijwaard blijven en houdt Tervuren 
nog een reserve achter de hand. 
 
Deelgemeente Vossem 
In Vossem wordt wel geopteerd om de woonuitbreidingsgebieden in te vullen ten behoeve van de noden van 
de bevolking van deze kern omdat de behoeften in het hoofddorp Tervuren dermate uitgesproken zijn, dat 
bijkomende opvang vanuit de woonkern Vossem niet is aangewezen (cf. supra Tervuren). 
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Tabel 4:  Voorstellen aanpak gebieden voor bijkomende woongelegenheden in Vossem 
Naam 
gebied Opp.(ha) 

Minimaal te 
hanteren 
dichtheid 

Aantal 
woningen  Voorstel – termijn realisatie en inhoud 

WU9 2,75 15 40 

 Een belangrijk deel is al gerealiseerd. De rest wordt voorzien 
op KT gezien de nood vanuit de lokale bevolking - invulling 
met sociale woningbouw en woningen voor middelinkomens 
gezien de duidelijke behoeften van de lokale bevolking van 
deze kern.  

WU10 6,65 15 100 

 KT versterking weefsel dorpskern, verdichting nastreven 
 gemengd project met koop- en huurwoningen voor 

verschillende doelgroepen – nastreven sociale mix met de 
nodige aandacht voor sociale huisvesting gezien de 
duidelijke behoeften van de lokale bevolking van deze kern 

Toelichting afkortingen: 
Woonuitbreidingsgebied: WU 
 
Besluit 
Gezien de grote behoefte van Vossem (127 behoefte voor periode 2006-2011) en de beperkte 
mogelijkheden in hoofddorp Tervuren, zullen er in Vossem, door sturend optreden van de gemeente, binnen 
korte termijn bijkomend 140 wooneenheden worden aangeboden. Deze zullen zowel op sociale huisvesting 
als op de middelinkomens gericht zijn, vermits er vanuit deze laatste groep een grote vraag is. Na de 
invulling van deze gebieden is er geen resterend aanbod meer in Vossem. Dit noopt de gemeente tot lange 
termijn maatregelen. 
 
Deelgemeente Duisburg 
Tabel 5:  Voorstellen aanpak gebieden voor bijkomende woongelegenheden in Duisburg 

Naam 
gebied Opp.(ha) 

Minimaal te 
hanteren 
dichtheid 

Aantal 
woningen  Voorstel – termijn realisatie en inhoud 

WU11 11,71 15 176 

Dit gebied is centraal gelegen in de kern van Duisburg. Gezien de 
gewenste kernversterking opteert de gemeente om dit gebied 
fasegewijs aan te snijden. Hiertoe is de opmaak van een RUP 
voor vermenging van functies vereist. 
 schil langsheen Schonenboomstraat: KT met het geven van 

garanties voor de ontsluiting van het binnengebied – 
uitsluitend aan te wenden voor sociale huisvesting en 
huisvesting voor middelinkomens; 

 het binnengebied wordt gefaseerd aangesneden gespreid 
over de KT, MLT en LT in verhouding met de behoeften van 
Duisburg en mits de realisatie van een sociale mix 

WLK16 1,62 15 24 

 Extern gelegen en moeilijk te ontsluiten perceel – ligging in 
belangrijke open ruimtecorridor 

 MLT - LT – invulling langgerekte percelen 
 Voorwaardelijk (ifv haalbaarheid en ontsluiting)  

WLK17 2,09 15 31 

 Extern gelegen, geaccidenteerd en moeilijk te ontsluiten 
perceel – ligging in belangrijke open ruimtecorridor.  

 voorwaardelijk (ifv haalbaarheid en ontsluiting)  
 MLT -LT  

Toelichting afkortingen: 
Woongebied met landelijk karakter: WLK - Woonuitbreidingsgebied: WU 
 
Besluit 
Mits het op de markt brengen van 60 tot 70 percelen via de gefaseerde ontwikkeling (61 percelen tekort op 
korte termijn) kan Duisburg instaan voor de behoeften van de lokale bevolking. De gemeente opteert 
duidelijk om dit gebied dat centraal gelegen is in de kern van Duisburg te ontwikkelen en de meer extern 
gelegen gebieden WLK16 en WLK17 zolang mogelijk te vrijwaren. Op deze wijze kan de open ruimtecorridor 
en de nabijgelegen kwetsbare groenstructuur nog gevrijwaard blijven. 
 
Opmerking 
De gemeente is van oordeel dat het ruime aanbod dat men op KT wil realiseren, enkel ontstaat vanuit de 
bestaande behoefte vanuit de lokale bevolking. Men wil de behoefte van elk van de kernen dan ook in die 
kernen opvangen. Dit impliceert geen verdere verstedelijking daar de gemeente bij de invulling (en door 
opmaak van RUP’s) wel degelijk rekening kan houden met de draagkracht van deze kernen en de invulling 
kan afstemmen op de lokale bevolking. Sterke verdichting staat dan ook nergens voorop. 
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3.3.5. Maatregelen om het woonbeleid te ondersteunen 

3.3.5.1 Overleg hogere overheid 
De gemeente is gebaat bij overleg met de hogere overheid ten aanzien van de aansnijding van 
woonuitbreidingsgebieden. Het is zeker aangewezen om de woonuitbreidingsgebieden ook te kunnen 
aansnijden voor woonprojecten geschikt voor middelinkomens. Deze bevolkingsgroep is sterk aanwezig in 
Tervuren maar is onvoldoende kapitaalkrachtig om de dure prijzen in de rand van Brussel te kunnen 
opbrengen. De gemeente wil hier voornamelijk de nodige ondersteuning bieden en onderzoekt hoe zij 
bijvoorbeeld door middel van een grondbeleid en projecten met Vlabinvest ondersteuning kan bieden.  
Daarnaast wil de gemeente op dit overleg ook de behoeften versus aanbod van Vossem, Duisburg en 
Tervuren afstemmen. Door het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden in Vossem, blijft er meer ruimte 
in Tervuren om de behoeften van de lokale bevolking ook op lange termijn op te vangen. Tevens kunnen 
meer extern gelegen en geaccidenteerde gebieden op korte tot middellange termijn van invulling gevrijwaard 
blijven. 

3.3.5.2 Opmaak van RUP’s en/of verordeningen om het woonbeleid te ondersteunen 
De gemeente zal voor de dorpskernen van Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel RUP’s en/of 
verordeningen opmaken in functie van de toekomstige inrichting en invulling van deze kernen. Concreet 
zullen daarbij een aantal specifieke elementen inzake functies, bouwdiepte, bouwdichtheden en 
bouwtypologie worden vastgelegd per onderdeel van de kernen en zelfs per straat.  Tevens zullen de nodige 
richtlijnen voor de ontwikkeling van projecten worden vastgesteld: zo moet binnen deze projecten een mix 
van woningen afgestemd op de behoeften van de bevolking van de kern en van de gemeente voorzien 
worden. Bovendien moeten er garanties worden geboden voor een voldoende aanbod voor de lokale 
bevolking en zeker voor de lagere inkomens en de middelinkomens. 
 
De gemeente Tervuren onderzoekt ook de wijze om geleidelijk aan de omgevingskwaliteit te verhogen en is 
bereid hier de nodige financiële middelen voor uit te trekken. Het betreft hier in de eerste plaats het 
verbeteren van de voetpaden en een verhoogde aandacht voor de architecturale kwaliteit van 
beeldbepalende gebouwen. De gemeente wil deze gebouwen maximaal behouden en indien nodig kunnen 
aanwenden voor multifunctioneel gebruik. Dit impliceert niet dat er geen afbraak of nieuwbouw kan, maar 
wel dat deze nieuwbouw geen breuk mag geven in het bestaande straatbeeld. Waardevolle beeldbepalende 
gebouwen dienen bewaard te blijven. In dit kader wordt een inventaris opgemaakt door een op te richten 
werkgroep (zie ook infra – § waardevolle gebouwen). Deze inventaris zal meegenomen worden bij de 
opmaak van RUP’s voor de kernen. 
 
Binnen de RUP’s en/of verordeningen zal de nodige aandacht gegeven worden aan de groenelementen 
zoals groenassen, pleinvorming en -inrichting en kleine landschapselementen. Hierbij wordt vertrokken van 
een inventaris van de bestaande groenstructuur en een hieraan gekoppeld op te stellen actieplan (zie open 
ruimtestructuur). 
 
Naast de hoger vermelde kwalitatieve en kwantitatieve elementen uit het woonbeleid dienen volgende 
concrete aandachtspunten meegenomen te worden: 
 

 voor Tervuren: herinrichting van het centrum met specifieke aandacht voor: 
 de infrastructurele heraanleg van de publieke ruimte; 
 aandacht voor de aanwezige natuurlijke structuur van de Voervallei zodat deze vallei kan 

opgewaardeerd worden.  
 onderzoek naar de invulling van de binnengebieden. 

 
 voor Vossem: herinrichting van de dorpskern met specifieke aandacht voor: 

 de infrastructurele heraanleg van de publieke ruimte; 
 aandacht voor de aanwezige natuurlijke structuur van de Voervallei zodat deze vallei kan 

opgewaardeerd worden.  
 integreren van woonuitbreidingsgebied WU9 en WU10 – overleg met de hogere overheid in 

verband met het aansnijden van deze gebieden voor woonprojecten voor middelinkomens. 
 

 voor Moorsel: herinrichting van de dorpskern met specifieke aandacht voor het creëren van een 
eigenlijk centrum door: 
 een kwalitatieve publieke ruimte; 
 bundeling van functies; 
 herstructureren van de locatie van bepaalde functies en bestemmingen zoals de aanwezige 

recreatieve functies en woonfuncties en bestemmingen. 
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 Integratie van inrichting woongebied Vinkenlaan – ontwikkeling woonproject middelinkomens, al 
dan niet gekoppeld aan ouderenhuisvesting (serviceflats). 

Het RUP of de verordening zal worden voorafgegaan door de opmaak van een stedenbouwkundig 
ontwikkelingsplan voor de kern. 

 
 voor Duisburg: afwerking van de dorpskern met specifieke aandacht voor de waardevolle elementen 

van: 
 de open ruimte; 
 het plateaugegeven; 
 het serrelandschap. 
 het opnemen en ordenen van WU11. 

3.3.5.3 Het sturen van een lokaal (en sociaal) grond- en pandenbeleid 
De gemeente onderzoekt of een eigen grond- en pandenbeleid soelaas kan bieden voor de problemen rond 
de huisvesting van de lokale bevolking. Dit zou inhouden dat de gemeente actief participeert en ingrijpt in de 
markt en de bezitsstructuur van gronden en gebouwen. Enkele voorbeelden zijn: 
 De gemeentelijke heffing op onbebouwde percelen zodat bouwgrond in particulier bezit en langs 

uitgeruste wegen vlotter op de markt komt. Op vraag van de gemeente werd de eigendomsstructuur van 
de percelen nagetrokken door RWO Vlaanderen9. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de bevolking 
slechts eigenaar is van 1 of 2 percelen. In dit laatste geval gaat het vaak om bewoners die een perceel 
wensen te vrijwaren voor hun nageslacht. Aangezien dit het perceelsaanbod voor lokale bevolking 
ondersteunt, zal op deze percelen geen gemeentelijke heffing komen. 

 Een maximale inzet van gronden in eigendom van erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. Een 
mogelijkheid is ook ‘een ruil’ van minder goed gelegen gronden met beter gelegen locaties. 

 Het opstellen van uitvoeringsplannen al dan niet in combinatie met onteigeningsplannen teneinde niet 
uitgeruste en toch inbreidingsgerichte woongebieden effectief bouwrijp te maken. 

 Bij het opstellen van verkavelingsplannen kan men heel gericht opteren voor kleinere bouwpercelen met 
een maximale omvang van 250 tot 500 m², althans in het buitengebied, en algemeen beperkingen 
opleggen voor het open bebouwingstype. Sociale verkavelingen bieden altijd de nodige garanties opdat 
minder kapitaalkrachtigen niet van de grond- en woningmarkt verdrongen worden. 

 De gemeente kan door het afsluiten van PPS-projecten haar eigen gronden inbrengen en de 
ontwikkeling en invulling van deze gronden doelbewust sturen in de overeenkomst met de private 
partner(s). 

3.3.5.4 Masterplan Groot-Tervuren 
Volgende tabel toont de door het Masterplan aangeduide projectgebieden met als invulling ‘wonen’ die de 
komende jaren gerealiseerd kunnen worden. Het aantal mogelijk te voorziene woongelegenheden werd, in 
functie van de dichtheid of naar aanleiding van reeds uitgevoerd ontwerpend onderzoek, toegevoegd. 
Enkele van deze projecten (waarvoor de beoogde dichtheid en dus het aantal woningen reeds vaststaat – 
aangeduid met een *) werden reeds verwerkt in de bouwmogelijkheden. De overige locaties zijn momenteel 
reeds bebouwd en hebben (of hadden) een andere invulling.  Daarom werden zij uiteraard niet meegenomen 
in de inventaris van de onbebouwde percelen! 
 
Tabel 6:  Projectgebieden Masterplan Tervuren  

 Project ha 25wo/ha 50wo/ha 

1 Papeblok en bibliotheek (*) 0,42  
60 wooneenheden op 
volledige site (142 wo/ha) 

2 Moestuin 
3,50 (niet volledig te 
bebouwen) Nog niet bepaald 

3 Brusselsesteenweg 6  0,036 1 2 

4 
Bouwblok bestaand AC en 
Kruidvat  0,29 

Ontwerpend onderzoek: 
20 tot 30wo (60-90 wo/ha) 

5 De Burggraaf 0,068 2 3 
6 GITO 0,58 15 29 
7 Zorgzone 2,4 à 3,0 60 à 75 120 à 150 
8 Rootstraat 0,19  4 à 5 8 à 10 

9 Schonenboom (WU11) (*) 11,71 
15 wo/ha 

 176 woningen 
10 Pastorij 0,1166 3 6 

                                                      
9 Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (beleidsdomein van de Vlaamse overheid) 
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 Project ha 25wo/ha 50wo/ha 
11 Oude jongensschool 0,0576 1 3 
12 ’t Wiel 0,1036 3 5 

13 Vinkenlaan (WG14) (*) 1,23 
15 wo/ha   

 18 woningen 
 

3.3.5.5 Stedenbouwkundige studies voor strategische projecten in de woonomgeving 
Bij de strategische projecten kan de gemeente telkens een stedenbouwkundige studie eisen waarin 
onderzocht wordt hoe de visie van het structuurplan naar de concrete context kan worden vertaald. Bij elk 
van deze projecten wordt gestreefd naar een maximale vermenging qua typologie en doelpubliek. Om de 
sociale samenhang te verhogen, dienen er zoveel mogelijk gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
(speel)pleintjes en buurtparkjes te worden ingeplant. 

3.3.5.6 Evaluatie van het aantal woningen 
De gemeente zal elke legislatuur een evaluatie maken van de evolutie van het aantal woningen op haar 
grondgebied. Ze zal aan de hand hiervan bepalen of er stimulerende dan wel afremmende maatregelen 
nodig zijn om afwijkingen van de haar toebedeelde bouwmogelijkheden in Tervuren-centrum en de kernen 
van het buitengebied op te vangen. De gemeente zal daarbij, rekening houdend met de 
subsidiariteitsprincipes en de taakstellingen die hieraan gekoppeld zijn, een advies formuleren naar de 
hogere overheid inclusief suggesties voor de desgewenste bijsturing. 

3.3.5.7 Lange termijnmaatregelen voor Vossem 
De gemeente wil onderzoeken op welke wijze zij op termijn een bijkomend woonaanbod kan creëren op 
niveau van de woonkern Vossem. Concreet voor Vossem wil de gemeente nagaan: 

- hoe en of in clusters van zonevreemde woningen er kan verdicht worden door het invullen van 
tussenliggende restpercelen overeenkomstig de uitzonderingen zoals omschreven in punt 3.3.5.8. 
De gemeente wil echter vermijden om nodeloos niet aangetaste gebieden aan te snijden; 

- de site Galgenberg kan eveneens onderzocht worden om te zien of hier op (zeer) lange termijn 
ruimte kan gevonden worden voor woonreserve in combinatie met groene en landschappelijke 
elementen en lokale recreatie. 

De gemeente zal dergelijke onderzoeken kaderen in haar te voeren grondbeleid om speculatie tegen te 
gaan. 

3.3.5.8 Uitzonderingen: beperkte bebouwing van niet realiseerbare restpercelen 
Op sommige plaatsen in de gemeente zijn er op een aantal onlogische plaatsen nog onbebouwde percelen. 
Het betreft percelen in gebieden die geen bestemming hebben als woongebied en die door de stopzetting 
van de opvulregel net niet konden gerealiseerd worden. Deze percelen zorgen voor een verwaarloosd 
straatbeeld (blinde gevels, braakliggende percelen, sluikafval…). De gemeente wenst d.m.v. een RUP deze 
zogenaamde restpercelen in kaart te brengen en nader te onderzoeken of het wenselijk is dat sommige 
onder hen alsnog bebouwd kunnen worden. Het spreekt voor zich dat niet elk ‘niet-realiseerbaar restperceel’ 
per definitie in aanmerking komt voor een woonontwikkeling. Binnen het RUP dat de gemeente opmaakt zal 
‘geval per geval’ een afweging dienen te gebeuren ten opzichte van o.a.: 

 De open ruimte: een invulling van restpercelen ten koste van de structuurbepalende elementen van 
de open ruimte (open ruimte verbindingen, 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. 

 … 
 
Belangrijk: 
Het betreft in principe telkens één perceel voor één normale woning die kadert in het straatbeeld (open, 
halfopen of gesloten bebouwing). Bij uitzondering kunnen twee percelen in aanmerking komen. De invulling 
van de restpercelen mag in geen geval de uitbreiding van de lintbebouwing inhouden. 
De percelen die omgevormd worden, zullen bovendien meegenomen worden binnen de ruimtebalans. 
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3.4 Een woonbeleid gericht op woonkwaliteit 
De gemeente Tervuren streeft een woonbeleid na dat gericht is op een goede woonkwaliteit. Herwaardering 
van het woonpatrimonium, inbreiding in de kernen, aandacht voor het openbaar domein en differentiatie in 
het woningaanbod staan daarbij centraal.  
 
Herwaardering  
De gemeente zal de herwaardering van het woonweefsel stimuleren. Daarom worden concrete projecten 
ondersteund om minder kwalitatieve plekken in het woonweefsel op te waarderen. Deze projecten kunnen 
zowel door private personen als publieke instanties gerealiseerd worden. De gemeente zal een actief 
huisvestingsbeleid voeren met acties om het wooncomfort en de veiligheid van het bestaande patrimonium 
te verhogen. 
 
Nieuwbouw bij prioriteit door inbreiding 
Voor nieuwbouw staat inbreiding voorop bij de verdere invulling van het woongebied. De bestaande 
groengebieden op het gewestplan blijven hierbij gevrijwaard.  
 
Aandacht voor groen en openbaar domein 
De uitbouw van groene ruimten, speelpleintjes en buurtvoorzieningen in de bebouwde omgeving is voor de 
leefbaarheid en attractiviteit van de woongebieden noodzakelijk. Deze elementen kunnen in een netwerk 
met fiets- en voetgangersverbindingen uitgebouwd worden op schaal van de diverse kernen. 
De gemeente wenst over te gaan tot de opmaak van een inventaris van de groenstructuur in de kernen van 
de deelgemeenten, die de basis zal vormen voor een actieplan om meer groenelementen te realiseren 
binnen die kernen. Op die manier kunnen die verlucht en vergroend worden. 
 

3.5 Waardevolle gebouwen 
Naast de natuurlijke landschapskenmerken zijn er in de gemeente ook heel wat aantrekkelijke gebouwen 
aanwezig. Ook deze gebouwen ondersteunen de landelijke eigenheid van de gemeente en verhogen de 
recreatieve aantrekkingskracht. De gemeente wenst dat deze gebouwen nu en in de toekomst voorzien 
kunnen worden van een degelijke functie om zo de instandhouding van de gebouwen te verzekeren alsook 
hun waarde als markant erfgoed te bewaren. Niet alle bestaande (zonevreemde) gebouwen kunnen hiervoor 
in aanmerking komen. De gemeente zal volgende beoordelingscriteria gebruiken om af te toetsen of de 
gebouwen als markant erfgoed in aanmerking komen en dus ook voor een andere functie dan de zuivere 
woonfunctie in aanmerking kunnen komen: 

 de architecturale kwaliteit, de zeldzaamheid, de materiële toestand; 
 de historische beeldwaarde van de gebouwen en/of gebouwenensembles; 
 de lokale bakenwaarde van een gebouw en/of gebouwenensemble. Bakens zijn visuele blikvangers 

die mee het landschappelijk beeld bepalen en dikwijls als lokaal oriëntatiepunt fungeren.  
Het markant erfgoed wordt in eerste instantie geselecteerd door de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
van het VIOE (inclusief het niet beschermd erfgoed) te actualiseren.  
 
Bestemmingswijzigingen voor het markant erfgoed dienen voorzichtig afgewogen te worden in functie van de 
landschappelijke waarden en de draagkracht van de open ruimte. Daarbij wordt uitgegaan van een 
individuele benadering in relatie tot de draagkracht van de entiteit en van zijn omgeving. Deze entiteiten 
dienen in de mate van het mogelijke betrokken te worden in de uitbouw van het socio-culturele en 
toeristisch-recreatieve beleid. Ook ten aanzien van het privatieve karakter dienen soepele maar beperkte 
mogelijkheden voorhanden te zijn om bestemmingswijzigingen, uitbreidingen en/of vernieuwingen aan deze 
entiteiten toe te kennen, rekening houdend met hoger genoemde kwaliteiten en opties (landschap, historisch 
karakter, …), echter zonder over te gaan tot verdere verkaveling van deze gebieden. 
 

3.6 Ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen: GITO/CVO 
Tijdens het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden voor het GITO/CVO (zie informatief deel en 
prognoses) werd vastgesteld dat het GITO/CVO ter plaatse niet kon uitbreiden. De gemeente heeft dan drie 
locaties onderzocht waar het GITO/CVO kan worden ondergebracht. 
 
Volgende randvoorwaarden werden meegenomen bij het onderzoek van deze locaties: 

- de locatie wordt gezocht aan de rand van het centrum van Tervuren en op wandelafstand van het 
eigenlijke centrum; 

- de locatie moet goed ontsloten zijn; 
- de locatie moet veilig bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers; 
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- de locatie moet gelegen zijn in de omgeving van een openbaar vervoerspunt of –stopplaats; 
- de locatie mag niet worden ingeplant in grootschalige gebieden voor natuur of landbouw en mag 

geen aantasting van bosgebieden of valleigebieden inhouden; 
- de locatie moet voldoende ruimte bieden om de behoeften van GITO/CVO op te vangen (concreet 

richtcijfer van 6000 m² benodigde vloeroppervlakte en 3000 m² onbebouwde ruimte); 
- er wordt gezocht naar een locatie waarbij functies kunnen worden gebundeld en gezamenlijk gebruik 

van infrastructuur (vb. parkings, sportinfrastructuur) kan worden gerealiseerd; 
 
Locatie 1: Site Papeblok 

- de locatie ligt aan de rand van het centrum van Tervuren en op wandelafstand van het eigenlijke 
centrum; 

- de locatie is slecht ontsloten via een smal stratenpatroon. De ontsluiting moet bovendien doorheen 
dens bebouwd woongebied gebeuren; 

- de locatie kan voldoende veilig bereikbaar gemaakt worden voor voetgangers en fietsers; 
- de locatie is op wandelafstand van een openbaar vervoerspunt of –stopplaats gelegen; 
- de locatie is onvoldoende ruim om de behoeften van het GITO/CVO te dekken. Het aanpalend 

terrein ligt in parkgebied en omvat de flanken van de Voervallei.  Dit gebied kan niet worden 
aangesneden; 

- er is geen mogelijkheid tot bundeling van functies. De bestaande bibliotheek en het GC worden 
ondermeer omwille van de slechte ontsluiting en te beperkte uitbreidingsmogelijkheden 
geherlokaliseerd vanuit Papeblok.  

 
Locatie 2: Site Moestuin 

- de locatie ligt aan de rand van het centrum van Tervuren en op wandelafstand van het eigenlijke 
centrum; 

- de locatie kan goed ontsloten worden;  
- de locatie kan voldoende veilig bereikbaar gemaakt worden voor voetgangers en fietsers; 
- de locatie is op wandelafstand van een openbaar vervoerspunt of –stopplaats gelegen; 
- de locatie is omwille van de reeds geplande functies (nieuw administratief centrum, OCMW, 

bibliotheek, GC, seniorenvoorzieningen en grootschalige randparking) onvoldoende ruim om de 
behoeften van het GITO/CVO bij op te nemen. Het aanpalend terrein ligt in parkgebied en omvat de 
flanken van de Voervallei.  Dit gebied kan niet worden aangesneden; 

- indien er meer ruimte beschikbaar was op deze site was er mogelijkheid tot bundeling van functies.  
 
Locatie 3: site Groenplan 

- de locatie ligt aan de rand van het centrum van Tervuren en op wandelafstand van het eigenlijke 
centrum; 

- de locatie kan goed ontsloten worden;  
- de locatie is voldoende veilig bereikbaar voor voetgangers en fietsers (ondermeer fiets- en 

wandelroutes doorheen het park); 
- de locatie is op wandelafstand van een openbaar vervoerspunt of –stopplaats gelegen; 
- de locatie is voldoende ruim om de behoeften van het GITO/CVO op te nemen; 
- de voorzieningen kunnen ingeplant worden binnen het BPA Groenplan dat nu al ruimte voor 

gemeenschapsvoorzieningen voorziet;  
- de ligging nabij BSB schept de mogelijkheid tot bundeling van functies en laat toe om bepaalde 

delen in gezamenlijk gebruik te stellen (voorbeeld parkeervoorzieningen).  Vb. de activiteiten op BSB 
spelen zich in de dag af.  De activiteiten van het CVO gaan ’s avonds door.  Op dat ogenblik zijn de 
parkeervoorzieningen van BSB ter beschikking.  

 
De gemeente schuift de site Groenplan naar voren als nieuwe locatie voor het GITO/CVO. De gemeente zal 
een RUP opmaken om de inrichtingsvoorwaarden voor de site vast te leggen. 
 

3.7 Begraafplaatsen 
In Tervuren, Moorsel en Duisburg blijven de bestaande begraafplaats behouden doch wordt geen verdere 
uitbreiding voorzien wegens de beperkte uitbreidingsmogelijkheden (zie informatief deel). De bestaande 
begraafwijzen blijven hier echter aangeboden. Begraafwijzen die nu niet (kunnen) worden aangeboden 
omdat er onvoldoende ruimte voor is, zullen in de toekomstige centrale begraafplaats te Vossem worden 
aangeboden. 
 
In Vossem opteert het bestuur 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; 
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- 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 
landschappelijk geïntegreerd te worden zodat er een duidelijke meerwaarde wordt geboden aan de 
omgeving. Tevens dient er voldoende parkeerruimte voor het bestemmingsverkeer te worden voorzien. Een 
nieuwe parkeerzone, zoals voorgesteld in het voorontwerp BPA thv van de Dorreweg, wordt echter niet 
langer als wenselijk beschouwd. De inrichtingsvoorwaarden van deze begraafplaats en zijn onmiddellijke 
omgeving zullen worden vastgelegd in een RUP. Er dient een voldoende strook agrarisch gebied bouwvrij te 
worden gehouden zodat de begraafplaats in functie van de behoefte op langere termijn fasegewijs kan 
worden uitgebreid.  
 

3.8 Zonevreemde woningen 
De zonevreemde woningen komen aan bod in 7.2 Aanpak zonevreemde woningen. 
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4. Gewenste economische structuur - Ruimte voor lokale 
bedrijvigheid 
 
Kaart 4:  Gewenste economische structuur 

4.1 Bundelen van economische activiteiten  
De gemeente streeft in eerste instantie naar een bundeling van activiteiten en voorzieningen afgestemd op 
niveau van de kernen. In de kernen zelf kunnen voorzieningen, activiteiten en bedrijvigheid die met de 
woonfunctie verweefbaar zijn worden ondergebracht. Daarbij zal Tervuren zelfvoorzienend functioneren op 
gemeentelijk niveau.  
 
De deelgemeente Tervuren heeft als hoofddorp een lokale handelsstructuur en diverse 
(gemeenschaps)voorzieningen in en nabij het centrum. Het centrum richt zich duidelijk naar versterking van 
het handelsapparaat en dienstverlening afgestemd op de behoeften van Groot-Tervuren. Daarbij is 
verweving van deze functies met de woonfunctie vereist. Grootschalige en verkeersgenererende entiteiten 
horen hier niet thuis. 
De gemeente zal een grondig onderzoek voeren naar een betere ontwikkeling van de detailhandel en de 
horeca in Tervuren. Daartoe wordt een studie centrumontwikkeling opgemaakt met inbegrip van een 
detailhandelbeleidsplan. Dit zal het startschot zijn voor een grondige samenwerking tussen gemeente en 
actoren uit het economische veld.  
De winkelfunctie van het centrum moet verder uitgebouwd worden via een grotere diversificatie van het 
winkelaanbod.  
Via een lokaal winkel- en centrummanagement moeten starters en mogelijke investeerders geïnformeerd 
worden over de vele mogelijkheden die de gemeente nog in aanbod heeft. Het infrastructureel en ruimtelijk 
masterplan moet hierbij een investeringstroef zijn. 
Via een beleid van stedenbouw en ruimtelijke ordening zal getracht worden om het horeca- en winkelaanbod 
rond en in de omgeving van het marktplein te vergroten. 
 
De overige kernen kennen een eerder lokale gerichtheid met voorzieningen afgestemd op hun eigen kern. 
Deze primaire handelsvoorzieningen kunnen verder versterkt worden om aan de lokale behoeften van deze 
kernen te voldoen. 
 

4.2 Leuvensesteenweg als economisch potentieel  
De gemeente Tervuren wil in eerste instantie de economische potentie van Tervuren zelf verder uitbouwen. 
De Leuvensesteenweg met zijn reeds gevestigde activiteiten en nog beschikbare ruimtes is een belangrijke 
economische troef voor Tervuren waar zowel nieuwe bedrijvigheid als andere voorzieningen10 kunnen 
worden ingeplant. De gemeente heeft dan ook onderzocht hoe zij deze troef kan invullen met respect voor 
de draagkracht van de omgeving.  
 
In ieder geval dienen bij het verder benutten van de economische potenties van de steenweg 
(steenwegontwikkeling) met volgende randvoorwaarden rekeningen gehouden worden: 
- voorzieningen die thuis horen in het centrum worden bij voorkeur daar ondergebracht. De ontwikkeling 

van nieuwe zones en activiteiten langs de steenweg mag geen negatieve zuigkracht uitoefenen op de 
potenties van het centrum van Tervuren; 

- woongebieden worden bij prioriteit met wonen ingevuld gezien de duidelijke woonbehoefte van Tervuren; 
- maximaal behoud en waar nodig verbetering van de kwaliteit van het woonweefsel; 
- autogerichte bedrijvigheid hoort niet thuis in het centrum; 
- personenintensieve functies worden bij voorkeur nabij stopplaatsen van het openbaar vervoer ingeplant; 
- maximaal behoud van het groene landschapsbeeld in en rond de ruime omgeving van het Koloniënpaleis 

en het KMMA; 
- geen aantasting van natuurgebieden. 

                                                      
10 gemeenschapsvoorzieningen en collectieve voorzieningen die tewerkstelling genereren en economische ontwikkeling 
meebrengen 
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4.2.1. Geschiktheid van de zones – gewenste ontwikkeling 
De gemeente heeft langsheen de steenweg de nog niet ingevulde gebieden onderzocht om na te gaan hoe ze benut kunnen worden binnen de verdere uitbouw van 
de steenweg. Gebieden die als natuurgebied bestemd zijn, werden niet onderzocht. 
 
Tabel 7:  Globale evaluatie zones Leuvensesteenweg 
zone globale evaluatie 

Zone 1. Berg van Termunt 
 De zone heeft gezien zijn ligging duidelijk potentieel als zichtlocatie. Daarbij is de zone zeer goed ontsloten door het 

openbaar vervoer. Omwille van het aanwezige reliëf is zij echter moeilijk toegankelijk te maken voor frequent auto- 
en vrachtverkeer.  

De ontwikkeling van activiteiten op de zichtlocatie impliceert in belangrijke mate het hakken van het aanwezige 
hooghout. Dit tast het bestaande landschapsbeeld aan en ondermijnt zo de identiteit van de omgeving en het daarbij 
horend recreatief-toeristisch potentieel. Dit gegeven in combinatie met het aanwezige te behouden hooghout maakt 
het niet wenselijk dat deze zone wordt ontwikkeld voor economische activiteiten of voor de inplanting van bebouwing 
voor gemeenschapsvoorzieningen of andere collectieve voorzieningen. 
 
De ligging van de zone in parkgebied en de aanwezigheid van de bestaande recreatieve voorzieningen bieden echter 
wel mogelijkheden om hier bijkomende recreatieve voorzieningen in het groen toe te laten. De site is vlak bij de kern 
van Tervuren gelegen en is zeer goed bereikbaar voor fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer. 
Belangrijke randvoorwaarde hierbij is het maximaal vrijwaren van het aanwezige hooghout. 

Zone 2. 100m- zone BSB De 100 m -zone BSB sluit aan bij het kerngebied van Tervuren en komt gebundeld voor met bovenlokale activiteiten. 
De zone heeft gezien zijn ligging duidelijk potentieel als zichtlocatie. De zone is zeer goed ontsloten zowel voor 
autoverkeer als door het openbaar vervoer. Bijgevolg is de zone zeker geschikt voor economische ontwikkelingen en 
inplanting van gemeenschapsvoorzieningen. Zij biedt potentie om ontwikkeld te worden met hoogwaardige diensten 
en voorzieningen aansluitend op de reeds aanwezige bovenlokale activiteiten. Ook hier impliceert het benutten van 
dergelijke zichtlocatie een sterke aantasting van de identiteit van de omgeving en het daarbij behorend recreatief-
toeristisch potentieel. Het bestaande hooghout dient bij prioriteit bewaard te blijven om het bestaande 
landschapsbeeld van de groene omgeving rond het museum te behouden. Daarom wenst de gemeente deze zone 
niet te weerhouden voor verdere ontwikkeling. 

Zone 3. P. Dupierreuxlaan 
 Deze zone sluit aan bij het kerngebied van Tervuren en diverse bovenlokale activiteiten. De zone heeft gezien zijn 

ligging duidelijk potentieel voor een verdere invulling met bedrijvigheid of gemeenschapsvoorzieningen. De zone is 
zeer goed ontsloten zowel voor autoverkeer als door het openbaar vervoer. Gezien het gebied achterin gelegen is, is 
er geen sprake van een zichtlocatie. Dit maakt de inplanting voor bedrijvigheid die zich op een zichtlocatie richt 
minder interessant. Het gebied sluit ook aan bij het omringende woonweefsel en is als het ware ingebed in het 
weefsel van Tervuren. Dit aspect maakt de locatie wel interessant voor gemeenschapsfuncties die met wonen 
verweefbaar zijn en bij voorkeur in de omgeving van woongebieden worden ingeplant.  

De zone kan zeker verder onderzocht worden in functie van een invulling met schoolvoorzieningen waarbij door 
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zone globale evaluatie 

gezamenlijk gebruik van bepaalde faciliteiten (toegang, parkings…) samen met BSB een zuinig ruimtegebruik kan 
gerealiseerd worden (zie ook onderzoek GITO). 

Zone 4. Sterrebeeklaan – Irislaan 
 De zone is zowel omwille van de woonomgeving, de minder goede ontsluiting voor autoverkeer als de juridische 

beperkingen van goedgekeurde verkavelingen slechts matig geschikt voor economische ontwikkeling. Door de 
omringende woongebieden dienen nieuwe ontwikkelingen sterk afgestemd te worden op de woonfunctie. De zone 
blijft bij voorkeur voorbehouden voor wonen. 

Zone 5. Galgenberg (100 m-zone 
langsheen de N3) Deze zone kan geëvalueerd worden als geschikt tot zeer geschikt voor economische ontwikkelingen. Het gebied 

biedt potenties om ontwikkeld te worden samen met: 
- ruimte voor bedrijvigheid langsheen de Leuvensesteenweg; 
- ontwikkelingskansen voor de bestaande bedrijvigheid (al dan niet zonevreemd) die in het gebied voorkomt; 
- de afstemming van de stapsteenverbinding als groene corridor tussen het park van Tervuren en Moorselbos; 
- het voorzien van een noord - zuid fietsroute tussen Moorsel en Vossem; 
- de landschappelijke inplanting van de verschillende activiteiten.  
Randvoorwaarden dienen gesteld te worden aan het maximaal benutten van de aanwezige reliëfvorming en 
natuurlijke waarden. Een directe verkeersontsluiting van de zone op de Leuvensesteenweg dient vermeden te 
worden. 

Zie ook § Aanpak bestaande bedrijvigheid. 
Zone 6. Edelweisslaan - Bosdelle 
 Zone 6. Edelweisslaan - Bosdelle wordt niet weerhouden voor ontwikkeling van harde functies omwille van de ligging 

aan de rand van het Europese habitatrichtlijngebied en de bestaande natuurlijke en ecologische waarden.  

Zone 7. Jagerslaan - Coigesteenweg 
 De zone Jagerslaan - Coigesteenweg wordt als matig geschikt tot geschikt geëvalueerd omwille van de goede 

ontsluitingsmogelijkheden langsheen de Coigesteenweg naar de Leuvensesteenweg en de mogelijkheid tot 
bundeling van de activiteiten met de kmo-zone Keiberg (overkant steenweg). Het gebied is al aangetast door 
verspreide woonontwikkelingen, al dan niet zonevreemd gelegen en ook in combinatie met complementaire 
activiteiten. De agrarische functie maakt hierdoor niet echt meer deel uit van een groot grensoverschrijdend 
landbouwgebied. Het gebied ligt echter aan de rand van een grootschalig open ruimte gebied wat de ontwikkeling 
voor intensieve functies minder wenselijk maakt. De gemeente wil hier enkel de actueel zonevreemde woningen 
onderzoeken en eventueel complementaire activiteiten bij de bestaande woningen toelaten. Van een bedrijvenzone 
of inplanting van grootschalige gemeenschapsvoorzieningen kan hier geen sprake zijn.  

Zone 8. WU 9 
 Omwille van het reliëf, de huidige ruimteconfiguratie en de bestaande perceelsstructuur leent dit gebied zich 

moeilijker voor het inplanten van een bedrijvigheid of grootschalige gemeenschapsvoorzieningen. Belangrijke delen 
van de omgeving zijn met woonbebouwing ingevuld. De gemeente voorziet de mogelijkheid om deze zone te 
ontwikkelen voor woningbouw op middellange termijn. Hierbij worden theoretisch 40 woningen voorzien. Gezien de 
duidelijke woonbehoefte in zowel Vossem als Tervuren wordt dit woonuitbreidingsgebied dan ook niet weerhouden 
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zone globale evaluatie 

voor bedrijvigheid.  

Zone 9. Keiberg 
 

De gemeente opteert om dit gebied verder in te vullen als lokale bedrijvenzone afgestemd op de 
gewestplanvoorschriften ‘gebied voor kmo en ambachten’. Met zijn goede ontsluiting op lokaal en bovenlokaal niveau 
en de potenties van een zichtlocatie is dit gebied zeker geschikt om (verder) ontwikkeld te worden ten behoeve van 
diverse kmo’s en ambachtelijke bedrijven.  

 
Aanduiding van de potentiële zones voor economische activiteiten, gemeenschapsvoorzieningen, collectieve voorzieningen en recreatie 
Op basis van het gevoerde onderzoek wordt volgend profiel voorgesteld voor de ontwikkeling van de gebieden langs en in de omgeving van de steenweg. 
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4.2.2. Uitgangspunten en visie 

4.2.2.1 Wonen krijgt prioriteit 
Gezien de duidelijke woonbehoeften in Tervuren en het beperkte aanbod zal de gemeente de onbenutte 
woongebieden die ingebed liggen in reeds ingevulde woonomgevingen bij prioriteit voor wonen ontwikkelen 
en dus niet voor andere harde functies andere dan centrumfuncties.  
Daarnaast duidt de gemeente een aantal zones aan die op lange termijn in aanmerking komen voor de 
woonfunctie al dan niet verweven met andere functies. 
 
In te vullen woongebieden: 

- zone Sterrebeeklaan – Irislaan; 
- zone WU9. 

 
Potentiële zone voor woonreserve op lange termijn11: 

- binnengebied Galgenberg (verweven met recreatie en groen). 

4.2.2.2 Lokale bedrijvigheid verweven met de woonfunctie  
De autogerichte en autogenererende bedrijvigheid gelegen in de woonwijken dient te worden afgebouwd. 
Er wordt voorgesteld dat de bedrijvigheid binnen de woonwijken alleen nog maar kan indien ze verweefbaar 
is met de woonfunctie. Verweven betekent het bevestigen en bij elkaar brengen van functies en activiteiten 
op dusdanige wijze dat er ruimtelijke meerwaarden, vormen van synergie en complementariteiten ontstaan. 
Op termijn worden autogerichte bedrijvigheid en verkeersgenererende bedrijven expliciet uitgesloten van 
inplanting in woonwijken. Bestaande, vergunde bedrijven (uitgezonderd de autogerichte en 
verkeersgenererende) kunnen behouden blijven met ruimtelijke beperkingen. 
Als toetsingskader voor de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid verweven met de woonfunctie wordt 
vooropgesteld:  
- nieuwe ontwikkelingen dienen kleinschalig te zijn, complementair aan het woonweefsel en op schaal van 

de directe omgeving; 
- aandacht voor kwalitatieve vormgeving en materiaalgebruik; 
- volgende bedrijvigheden worden niet toegelaten: 

 nieuwe grootschalige handelsvestigingen12, evenals zuivere kantoorcomplexen. De ontwikkeling 
van kleinhandelsconcentraties wordt eveneens niet toegestaan; 

 inrichtingen met opslagruimte voor gebruikte voertuigen, voertuigwrakken en/of schroot worden 
niet toegelaten; 

 bedrijven die voor de omgeving abnormale hinder of abnormaal brand- en ontploffingsgevaar 
met inbegrip van water-, bodem- of luchtvervuiling, geluidshinder, stank en trillingshinder 
veroorzaken zijn niet toegelaten. Bedrijven onderhevig aan de Seveso II – richtlijn13 worden 
eveneens niet toegelaten. 

4.2.2.3 Horecavoorzieningen in het centrum  
De gemeente opteert om in de omgeving van het museum geen nieuwe horecavoorzieningen toe te laten. 
Dergelijke voorzieningen horen thuis in het centrum van Tervuren. De gemeente stelt dan ook voor om via 
het realiseren van korte wandel- en fietstracés tussen het park en de museumsite enerzijds en het centrum 
anderzijds de bezoekers van park en museum wegwijs te maken richting centrum. Op deze wijze kan de 
kern van Tervuren delen in potentiële baten van de uitbouw van de museumsite.  
 

                                                      
11 De gemeente wenst dit gebied zeker niet te ontwikkelen binnen de planperiode van dit structuurplan. Daartoe is 
momenteel geen behoefte. Wel wenst de gemeente ook haar lange termijn visie duidelijk kenbaar te maken opdat bij de 
evaluatie van het structuurplan evenals bij de opmaak van diverse plannen van de hogere overheid hiermee rekening 
kan gehouden worden. 
12 De term handelsvestigingen wordt hier gebruikt als de verzamelnaam voor zowel klein als- groothandelszaken, of elke 
vorm van commerciële activiteit van het verkopen (met handelsoppervlakte) van goederen aan de gebruiker. Onder 
grootschalige handelsvestingen wordt in deze context verstaan: bedrijven waarvoor een socio-economische vergunning 
vereist is (dit betekent vestigingen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte).  
13 Seveso II – richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 
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4.2.2.4 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en diensten 
Het gebied waarin het Afrikamuseum, het park van Tervuren, de Britse School van Brussel (BSB), het 
federale labo voor voedselveiligheid, het centrum voor onderzoek in de dierengeneeskunde en het FOD 
Financiën zijn ondergebracht, biedt ruimte voor activiteiten met een bovenlokaal karakter.  De gemeente 
wenst hier het GITO/CVO onder te brengen.  Het GITO/CVO heeft dringend nood aan uitbreiding maar de 
huidige locatie biedt daar geen ruimte toe14. De gemeente wil dit onderwijscomplex onderbrengen op de site 
Groenplan nabij BSB (zie gewenste nederzettingsstructuur).  
 
De gemeente wil echter het globale groene landschapsbeeld van de steenweg in de ruime omgeving van het 
museum bewaren. Dit impliceert dat de inplanting van diensten en gemeenschapsvoorzieningen niet langs 
de steenweg maar wel op de achterliggende percelen dient te gebeuren. In de zones langs de steenweg 
wordt het behoud van het hooghout vooropgesteld. De potentiële parkeervoorzieningen en ontsluitingwegen 
kunnen gebundeld worden met deze van BSB en/of het park van Tervuren.  
 
Voor de zone Groenplan zal een RUP worden opgemaakt.  Dit RUP dient de nodige inrichtingsvoorwaarden 
vast te leggen waarbinnen het GITO/CVO hier kan worden ondergebracht. De gemeente wenst bij de 
invulling van de site volgende ontwikkelingscriteria aan te houden: 
- voldoende ruimte bieden voor het GITO en CVO; 
- aandacht en de afstemming voor de aanwezigheid van het park van Tervuren. De nieuwe 

ontwikkelingen dienen zich maximaal te integreren in het groene en historische karakter van het park 
van Tervuren; 

- aandacht voor de inpassing van het openbaar vervoer; 
- optimaliseren van fiets- en voetgangerstracés; 
- het maximaal bundelen van voorzieningen en het collectief gebruik van infrastructuren (ontsluiting, 

parkeren, constructies en gebouwen waar mogelijk in gezamenlijk gebruik met BSB...);  
- aandacht voor hoogwaardige vormgeving en architectuur. De potentiële nieuwe ontwikkelingen dienen 

een meerwaarde te vormen voor het imago en het karakter van de omgeving. Hierbij dient steeds de 
uitstraling, de harmonie en het karakter van de historische en groene omgeving gerespecteerd te 
worden; 

- aandacht voor duurzaam en ecologisch bouwen met recuperatie van het regenwater, een rationeel 
energiebeleid, een efficiënt afvalbeheer...  

4.2.2.5 Zone voor autogerichte bedrijvigheid  
Het overwegend aangename woonkarakter van de woonwijken staat is schril contrast met de drukke 
Leuvensesteenweg. De verdere ontplooiing van baanwinkels op de Leuvensesteenweg dient te worden 
tegengegaan. Een verdere commerciële verlinting zal immers samengaan met een negatieve impact op de 
aantrekkingskracht van de kleinhandel in het kerngebied van Tervuren. Daarenboven is de verkeersoverlast 
die deze ontwikkeling met zich meebrengt niet gewenst.   
Expliciete autogerichte bedrijvigheid en bedrijvigheid die veel verkeer genereert en omwille van zijn aard niet 
in de kmo-zone kan worden ondergebracht, zal worden geconcentreerd in een duidelijk afgebakende zone 
ter hoogte van de Waalse Baan/Sint-Pauluslaan. Hier is reeds veel autogerichte bedrijvigheid gevestigd en 
de zone moet worden afgeperkt om ongebreidelde groei te voorkomen.  
De gemeente wil een duidelijke zone afbakenen waarbinnen de bestaande activiteiten kunnen behouden 
blijven en vernieuwd worden. Binnen deze zone kunnen activiteiten gebundeld worden zoals garages, 
carrosserie- en autobedrijven, tankstations, productie- of herstelwerkplaatsen in combinatie met 
kleinschalige distributie en handel die omwille van hun autogenerende eigenschappen niet thuis horen in het 
kerngebied van Tervuren 
 
Verdere invulling en vernieuwing kan slechts na opmaak van een RUP waarbij volgende ontwikkelingscriteria 
worden opgelegd: 
- Invulling van de zone met autogerichte bedrijvigheid die niet kan worden ondergebracht in het centrum 

of op de kmo-zone; 
- het maximaal bundelen van voorzieningen en het collectieve gebruik van infrastructuren (ontsluiting, 

parkeren, constructies en gebouwen...);  
- het beperken van het aantal aansluitingen op de Leuvensesteenweg (bv. door een ventwegenstructuur); 
- aandacht voor hoogwaardige vormgeving en architectuur. De potentiële nieuwe ontwikkelingen dienen 

een meerwaarde te vormen voor het imago en het karakter van de Leuvensesteenweg; 
- het nastreven van een zuinig ruimtegebruik (koppelbouw, meerlagig bouwen, de parkeervoorzieningen 

integreren in de bouwvolumes...);  
                                                      
14 Zie informatief deel – onderzoek GITO/CVO – nederzettingsstructuur en prognoses – zie gewenste 
nederzettingsstructuur – herlokalisatie GITO/CVO 
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- aandacht voor duurzaam 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 uitstraling; 
 milieubelastende activiteiten. Hieronder wordt verstaan alle activiteiten van die omvang of aard 

waarbij het, ondanks specifieke maatregelen, onmogelijk is om alle milieuhinder of gevaar (in de 
ruime zin van het woord) binnen de grenzen van het eigen bedrijfsterrein te houden;  

- aandacht voor de inpassing van het openbaar vervoer. 
 

 

4.2.2.6 Aanpak bestaande bedrijvigheid op de steenweg ter hoogte van Galgenberg  
De zone Galgenberg is een restzone langsheen de Leuvensesteenweg die, indien de behoefte wordt 
aangetoond, in aanmerking kan komen als zone voor gemengde lokale bedrijvigheid.  De gemeente stelt 
voor deze zone niet te hypothekeren. Binnen deze planperiode zal de bestaande bedrijvigheid worden 
aangepakt. De gemeente zal een RUP opmaken om de bestaande al dan niet zonevreemde bedrijven 
in dit gebied ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Het gaat om kleinschalige ontwikkelingen 
aansluitend op de bestaande zonevreemde functies. Op lange termijn wenst het college deze zone te 
vrijwaren als reservezone voor gemengde lokale bedrijvigheid. Een eventuele aansnijding van het gebied 
kan enkel in functie van een aangetoonde behoefte. 

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 dient 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 de 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 een overaanbod 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;  

- De nog vrije percelen binnen deze zone worden gevrijwaard als reservezone om op lange termijn, als de 
behoefte wordt aangetoond, te kunnen inzetten als zone voor gemengde lokale bedrijvigheid.  
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4.2.2.7 Bestaande grootschalige detailhandel 
De bestaande GB (Carrefour) kan behouden blijven en geoptimaliseerd worden al dan niet met woonfunctie 
op hetzelfde perceel. Vernieuwing en nieuwbouw zijn toegelaten. De voorziening is immers op schaal van de 
gemeente Tervuren. De gemeente ondersteunt geen nieuwe grootschalige detailhandel.  

4.2.2.8 Kmo- zone Keiberg 
De gemeente opteert om deze zone verder in te vullen en te ontwikkelen als lokale bedrijvenzone. Hier 
kunnen diverse kmo’s en ambachten onderdak vinden. Kleinhandelsconcentraties en zuivere 
kantoorcomplexen worden uitgesloten in het gebied. Tevens kan de zone ruimte bieden voor het 
gemeentelijk containerpark en opslagloodsen voor de technische diensten. (zie ook 4.4. Lokale 
bedrijvenzones) 
 

4.3 Verwevenheid van functies – aanpak omgevingszonevreemde bedrijven 
Verspreide, historisch gegroeide KMO’s binnen het woongebied worden mee gehandhaafd in de 
economische structuur voor zover deze geen nadelige effecten meebrengen voor de woonomgeving. 
Aangezien de bedrijven integraal gelegen zijn binnen bestaande woonbestemmingen van de gewestplannen 
of de bijzondere plannen van aanleg, zijn zij niet zonevreemd. Het gemeentebestuur stelt vast dat de 
problematiek van de omgevingszonevreemde bedrijven beperkt blijft. Slechts in uitzonderlijke gevallen dringt 
zich herlokalisatie en/of afbakening op of dient expliciet buffering te worden ingebracht.  
 
Bedrijven in het woonweefsel kunnen dan ook behouden blijven mits zij voldoen aan volgende 
randvoorwaarden: 
- de activiteiten moeten verweefbaar zijn met de woonfunctie. Het bedrijf mag geen milieuhinder 

veroorzaken (stank, trillingen, lawaai) die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt blijven tot de 
bedrijfssite; 

- sterke schaalvergroting naar ruimte (grootschalige oppervlakte die niet verenigbaar is met het 
kleinschalig karakter van een woonomgeving) is niet toegestaan; 

- het bedrijf mag noch nu noch in de toekomst ernstige verkeersoverlast of parkeeroverlast veroorzaken 
voor de woonomgeving; 

- het bedrijf moet goed ontsloten zijn via hiertoe voldoende uitgeruste straten. 
 
Indien de momenteel als omgevingszonevreemd weerhouden bedrijven niet voldoen aan deze voorwaarden, 
dienen zij te herlokaliseren. Indien bedrijven die momenteel nog verweefbaar zijn met de woonfunctie door 
uitbreiding alsnog omgevingszonevreemd dreigen te worden, dient hier herlokalisatie te worden verkozen en 
geen uitbreiding te worden toegestaan.  
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Bedrijven die hun activiteiten inkrimpen of maatregelen treffen zodanig dat de overlast voldoende wordt 
teruggeschroefd, kunnen in het woonweefsel behouden blijven 

4.4 Lokale bedrijvenzones 
Bedrijvenzone Keiberg 

De bedrijvenzone Keiberg is momenteel op het gewestplan ingekleurd als gebied voor ambachtelijke 
bedrijven en kmo’s. Deze zone bevindt zich langsheen de Leuvensesteenweg aan de grens van Bertem.  
 
Vanuit ruimtelijk standpunt valt weinig op de ligging en de ontsluitingsmogelijkheden aan te merken. De zone 
kan voldoende gebufferd worden naar de open ruimte en woonwijk toe en de ligging langs de 
Leuvensesteenweg staat borg voor een goede ontsluiting. 
De gemeente opteert dan ook om deze zone verder in te vullen en te ontwikkelen als lokale bedrijvenzone. 
Hier kunnen diverse kmo’s en ambachten onderdak vinden. Zuivere detailhandel wordt niet toegelaten.  
 
Bij de ontwikkeling van de bedrijvenzone Keiberg dienen volgende voorwaarden in acht te worden genomen: 
- de zone is bestemd voor lokale bedrijven van diverse aard.  Een deel van de bedrijvenzone dient te 

worden voorbehouden voor bedrijven die dienen te herlokaliseren; 
- de zone kan tevens ruimte bieden aan het gemeentelijk containerpark en een opslagplaats voor de 

technische dienst; 
- bij de invulling van het terrein moet de nodige aandacht besteed worden aan de natuurlijke structuur en 

de landschappelijke waarde van de omgeving en de inbuffering van het terrein naar de open ruimte toe; 
- er dient een degelijke buffer- of overgangszone aangelegd te worden ten opzichte van de nabijgelegen 

woonwijk. Een overgangszone kan functies bevatten die een overgang vormen tussen de woonfunctie 
en de bedrijvigheid, bijvoorbeeld door ruimte te laten voor activiteiten die verweefbaar zijn met de 
woonfunctie; 

- de ontsluiting van de zone mag niet langs de Morrenweg gebeuren. Bij voorkeur wordt hiervoor het tracé 
van de oude trambedding aangewend voor zover dit een logische invulling van de zone niet verhindert. 

 

4.5 Beperkte regionale bedrijvigheid 
Regionale bedrijvigheid behoort niet tot de bevoegdheid van de gemeente Tervuren. De gemeente heeft 
echter een bedrijventerrein met regionale uitstraling op haar grondgebied. Het gemeentebestuur van 
Tervuren heeft respect voor de regionale economische ontwikkeling in haar gemeente. De verdere 
ontwikkeling van dit gebied dient te gebeuren in overleg met de buurgemeente en met de hogere overheid;  
Volgend standpunt dient dan ook als suggestie naar de hogere overheid te worden beschouwd.  
De gemeente stuurt niet aan op verdere ontwikkeling doch sluit deze ook niet zondermeer uit. Indien de 
hogere overheid tot verdere ontwikkeling zou besluiten, stelt de gemeente randvoorwaarden in functie van 
de leefbaarheid van de gemeente:  
- de zone moet steeds landschappelijk worden ingekaderd;  
- de bedrijvenzone mag niet worden ontsloten doorheen het woongebied van Moorsel.  
De gemeente wil ook geen nieuwe zones voor regionale bedrijvigheid. Regionale bedrijvenzones worden 
dan ook niet weerhouden in de gewenste economische structuur.  
 

4.6 Zonevreemde bedrijven 
De zonevreemde bedrijven komen aan bod in 7.3 Aanpak zonevreemde bedrijven. 
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5. Gewenste verkeers- en vervoersstructuur – Tervuren mobiel  
Kaart 5:  Wegencategorisering 

5.1 Categorisering van het wegennet 

5.1.1. Primair en secundair 
De uitbouw van een duidelijke wegenhiërarchie geeft de weggebruiker duidelijke informatie die overeenkomt 
met de functie van de weg. Aan elk type weg worden bepaalde inrichtingsprincipes gekoppeld die de 
snelheid, de voorrangsregeling of de wegfunctie eenduidig sturen. Zo worden de E40, de R0 en de E411 als 
hoofdwegen geselecteerd. Als secundaire wegen worden de volgende wegen waargenomen: de N4 (tussen 
vierarmen en Overijse) als secundaire weg type II en de N4 (Brussel-Waver), de N3 (Leuven – Brussel) en 
de N227 (Tervuren – Mechelen) als secundaire type III. 

5.1.2. Lokale wegen 
De lokale wegen worden in het mobiliteitsplan gecategoriseerd. Hiertoe worden twee belangrijke categorieën 
onderscheiden: lokale wegen type I (verbindend) en lokale wegen type II (ontsluitend).  
 
Als lokale wegen type I (verbindend) worden aangeduid: 

- Duisburgsesteenweg – Tervurensesteenweg – Heidestraat als verbindingsweg tussen Tervuren (N3) 
en Duisburg; 

- Veeweidestraat tussen Duisburg en Huldenberg; 
- Stationsstraat als verbinding tussen Vossem en de N3; 
- Vossemberg als verbinding tussen Vossem en Duisburg; 
- Moorselstraat en Waalse Baan als verbinding tussen Moorsel en de N3 en tussen Moorsel en 

Sterrebeek; 
- Merenstraat – Overijsesteenweg als verbinding tussen Duisburg en Overijse; 

De gemeente Tervuren stelt aan de gemeente Wezembeek-Oppem voor om de Grensstraat aan te duiden 
als verbinding tussen Tervuren (N3) en Wezembeek-Oppem. 
 
Als lokale wegen type II (ontsluitend) worden geselecteerd: 

- Brusselsesteenweg en Vestenstraat – Paardenmarktstraat – Hoornzeelstraat – Kerkstraat – 
Leuvensesteenweg dragen de verkeersstructuur binnen het centrum van Tervuren; 

- Hondbergenstraat loopt parallel aan de N3 en functioneert op een duidelijk lager niveau. Doorgaand 
verkeer wordt geweerd, de hoofdfunctie is het verzamelen van verkeer naar de N3 toe. De 
Groenstraat heeft een gelijkaardige functie ten aanzien van Moorsel. 

- De doortochten van de verschillende lokale wegen type I doorheen de kernen vervullen in eerste 
instantie een verzamelende functie, gezien de erfontsluitingsfunctie, de aanwezigheid van 
langsfuncties, aantakkende zijstraten, aanwezigheid van zwakke weggebruikers, … 
Lokaal primeert de verzamelfunctie op de verbindingsfunctie. Op die manier fungeren deze 
doortochten als filters voor doorgaand verkeer (Markt – Leuvensesteenweg, Rootstraat, Dorpstraat, 
Moorselstraat). 

- De Sint-Pauluslaan heeft een verzamelende functie t.a.v. de omliggende wijken. 
 

5.2 De N3 als ontsluiting voor een ganse regio 
Momenteel is de N3 de belangrijkste ontsluitingsas voor de gemeente. Het is dan ook noodzakelijk dat hij, 
naast zijn functie als openbare vervoersas, in dit opzicht verder wordt uitgebouwd, rekening houdend met de 
bestaande kruisingen en de aangrenzende activiteiten. Aangezien de Leuvensesteenweg niet de 
bevoegdheid is van de gemeente kan ze er enkel bij de andere overheden op aandringen om op korte 
termijn een aantal ingrepen uit te voeren die de verkeersveiligheid van alle weggebruikers en de 
verkeersleefbaarheid van de omgeving kunnen verhogen. 
 
Zo wenst de gemeente dat de N3 verder zou voorzien worden van fiets- en voetpaden. Hierbij dienen het 
aantal conflictzones voor de voetgangers en de fietsers te worden gereduceerd door het aantal erftoegangen 
tot de Leuvensesteenweg te beperken.  
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5.3 Mobiliteitsmaatregelen als basis voor een betere verkeersleefbaarheid 
 
Verschillende deelaspecten van mobiliteit zullen geanalyseerd en geëvalueerd moeten worden waaronder 
het verkeerscirculatieplan, de verkeersinfrastructuur en de parkeerreglementering. De gemeente zal daartoe 
haar mobiliteitsplan in herziening stellen en waar nodig bij te sturen. De sneltoets werd reeds voorgelegd 
aan de gemeentelijke begeleidingscommissie en er werd besloten om het mobiliteitsplan te verbreden en te 
verdiepen (augustus 2008). 
Daarbij blijft een verkeersarm centrum en verkeersleefbare woongebieden het cruciale uitgangspunt. Vanuit 
het structuurplan worden volgend aspecten mee gegeven voor de herziening van het mobiliteitsplan. 
 
Inzake autoverkeer 
De gemeente heeft sterk te kampen met sluipverkeer. Het verkeer is zich door congestieproblemen op de 
hoofdwegen een weg gaan zoeken langsheen de wegen van lagere categorie. Om dit probleem te verhelpen 
zullen een aantal straten waar een verkeersfunctie niet gewenst is, worden doorgeknipt. Zo werd ondermeer 
het Park van Tervuren reeds grotendeels autovrij gemaakt. De gemeente wil in dit kader een ook 
snelheidszoneringsplan uitwerken en uivoeren. 
 
De gemeente sluit zich aan bij het voorstel voor herinrichting van de Leuvensesteenweg zoals dit door AWV 
aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Een aantal ingrepen (zoals het selectief afsluiten of herleggen van 
aantakkingen) worden dan ook ondersteund. Niet alleen de doorstroming zal op deze wijze verbeteren maar 
ook de verkeersveiligheid.  
 
Inzake parkeren 
Tervuren kent een aantal specifieke parkeerproblemen:  

- het centrum: met zijn historisch stratenweefsel waar te weinig ruimte is voor bewonersparkeren.  Op 
markt- en kermisdagen is de situatie echt problematisch;  

- de museumsite: geeft nu vooral problemen in het weekend, maar de gemeente vreest dat bij de door 
de federale overheid geplande uitbreiding van het museum deze problematiek zich elke dag zal 
manifesteren;  

- een specifiek pijnpunt is het GITO/CVO. Vooral de parkeerdruk die voortkomt uit de avondactiviteiten 
van het CVO geven parkeeroverlast.  Dit aspect gaf mee aanleiding voor een onderzoek naar een 
nieuwe locatie. De gemeente zal GITO/CVO op een nieuwe locatie onderbrengen.  

 
De gemeente zal een integrale visie rond het parkeerbeleid in Tervuren-Centrum ontwikkelen. Wat de 
parkeerproblematiek in het centrum betreft wil de gemeente doordacht te werk gaan. Dit impliceert dat zij bij 
opmaak van RUP’s en verordeningen evenals bij het verlenen van nieuwe bouwvergunnnigen zal nagaan of 
er voldoende parkeerruimte voorzien wordt zonder het openbaar domein te belasten. De reeds bestaande 
parkeerproblematiek in combinatie met het smalle historische stratenpatroon impliceert dat er ook grondig 
moet worden nagedacht over hoe en waar te verdichten. Verdichten impliceert immers dat er op eenzelfde 
oppervlakte meer woongelegenheden worden gecreëerd wat een stijgende vraag aan parkeervoorzieningen 
met zich meebrengt. Daarom zal de verdichting gepaard moeten gaan met het gelijktijdig uitwerken van een 
duurzaam geïntegreerd parkeerbeleid. 
 
Er moet dus getracht worden om de bestaande parkeercapaciteit en de aanwezige ruimte beter te benutten. 
In het centrum worden daarom de bestaande zones voor kort-parkeren kwantitatief uitgebreid in combinatie 
met bewonersparkeren. Verder wordt er op de site Moestuin een randparking uitgebouwd voor 
langparkeerders.. Voor het parkeren rond het Park en het Museum werd reeds overgeschakeld naar een 
systeem met randparkings langsheen het Park die ontsloten worden zonder het Park te kruisen. De 
gemeente dringt er op aan dat andere parkings die vanuit het museaal project worden voorzien in overleg 
met Tervuren worden voorgesteld en geïntegreerd worden binnen het Tervuurse parkeerbeleid.  
Afstemming met het openbaar vervoer is hierbij cruciaal.  Daarom zal de gemeente in het mobiliteitsplan een 
globaal afwegingskader inzake parkeren en openbaar vervoer in en rond centrum (randparkeren, parkeren 
winkelen/centrumwonen, museumsite) uitwerken. 
 

5.4 Optimaliseren van het openbaar vervoer 
De gemeente Tervuren beschikt over een aanzienlijk aanbod aan openbaar vervoervoorzieningen (bus en 
tram). De uitbouw van een voorstedelijk vervoer naar Brussel op basis van het Brabant-Brussel-Net lijkt hier 
op zijn plaats. Anderzijds moet ook de lijn Overijse–Tervuren–Zaventem verder worden ontwikkeld. Beide 
lijnen hebben tot doel belangrijke tewerkstellingspolen sneller bereikbaar te maken. Snelheid en directheid 
zijn daarom uiterst belangrijk. 
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Het eindpunt van de tramlijn 44 vormt een interessante locatie voor de uitbouw van een openbaar 
vervoerknooppunt. De bestaande parking kan worden uitgebreid en omgevormd voor Park&Ride. De vlotte 
bereikbaarheid (ook vanuit de buurgemeenten) en de directe verbinding met Brussel geven deze locatie de 
potentie om te worden ontwikkeld tot hoogkwalitatief knooppunt. Daarbij dient ook een verknoping met de 
fietsroutes te worden voorzien evenals aandacht besteed aan fietsenstallingen. Dit alles moet een stijging 
van het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van het openbaar vervoer bewerkstelligen. 
 
De gemeente legt de nodige contacten met de betrokken vervoersmaatschappijen en de buurgemeenten om 
een multimodaal knooppunt uit te bouwen ter hoogte van de eindhalte van tramlijn 44.  
Bij de ontwikkeling van de site “Koninklijke moestuin” wordt de inplanting van het tijdelijk busknooppunt 
geëvalueerd. Door de koppeling aan de parking en de fietsenstelplaats wordt het uitgebouwd tot een 
multimodaal knooppunt. 
 
Ten slotte wil de gemeente de accommodatie van de bushaltes uitbouwen, ter verhoging van het comfort 
van de gebruiker van De Lijn.  
 

5.5 Locatiebeleid voor de verschillende activiteiten 
In de gewenste ruimtelijke structuur moet ernaar gestreefd worden om arbeidsintensieve en 
publieksgenererende activiteiten te concentreren op stopplaatsen van het openbaar vervoer. Hierbij hebben 
de stopplaatsen van hoogwaardig openbaar vervoer prioriteit. Met name langsheen de Leuvensesteenweg is 
er plaats voor mogelijke verdichting met verkeersopwekkende functies doch uitsluitend in combinatie met 
openbaar vervoer. 
 

5.6 Opwaarderen/creëren van een langzaam verkeersnetwerk 
Bij de opwaardering van het trage wegennetwerk zal de prioriteit gegeven worden aan beheers- en 
verbeteringswerken, in het bijzonder in de dorpscentra en in de omgeving van scholen, en aan het beter 
zichtbaar maken van het netwerk (door bvb. bebording).  
 
De infrastructuur dient op bepaalde wegen te worden aangepast en soms bijna exclusief afgestemd te 
worden op het gebruik van langzame verkeersvormen. Het bestaande langzaam verkeersnetwerk kan hierbij 
als uitgangspunt worden genomen. Hierbij moet gestreefd worden naar de uitbouw van een integraal 
langzaam verkeersnetwerk tussen de woongebieden, de concentraties van stedelijke voorzieningen en de 
open ruimte als plek voor passieve recreatie. In aanvulling op de bestaande voorzieningen moet er gestreefd 
worden naar de uitbouw van een integraal recreatief en functioneel langzaam verkeersnetwerk van 
voetwegen en fietspaden. Er moet in de mate van het mogelijke tegemoet gekomen worden aan de 
ruimtelijke verlangens van de fietsers. Binnen dit netwerk moeten de (secundaire) scholen een centrale 
plaats innemen evenals de relaties tussen de verschillende kernen in de deelgemeenten en Tervuren-
Centrum. 
 
De gemeente plant specifiek het vervolledigen van het fietspadennetwerk. Door het elimineren van enkele 
missing links zal Tervuren tegen 2012 over een sterk uitgebouwd fietspadennetwerk beschikken. 
 
Daarnaast wil de gemeente de bestaande buurt- en voetwegen terug opwaarderen en actief in gebruik 
stellen. Buurt- en voetwegen zijn belangrijke historische sporen op kleine schaal. Behalve als voetgangers- 
en fietsverbindingen, kunnen ze het sociaal weefsel op buurtniveau versterken. De gemeente Tervuren zal 
bijgevolg niet toestaan dat buurt- en voetwegen worden afgesloten of opgeheven. De gemeente zal prioritair 
in schoolomgevingen en in de dorpscentra de nodige initiatieven nemen om de buurt- en voetwegen terug 
open te stellen.  Op deze wijze worden nieuwe veilige wegen voor de zachte weggebruiker aangeboden.  
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6.  Gewenste toeristisch- recreatieve structuur 
Kaart 6:  Gewenste lokale recreatieve structuur 

6.1 Structuurbepalende toeristisch-recreatieve elementen van bovenlokaal 
belang 

6.1.1. Park en Museum 
De gemeente zal bij de hogere overheden aandringen om het park ‘de Warande’ verder te ontwikkelen voor 
(actieve en passieve) recreatie waarbij het ‘Spaans Huis’ en de chalet ‘de Bootjes’ in functie hiervan kunnen 
worden ingericht. Verder vraagt de gemeente aandacht voor het herstel van de vijvers en de oevers met 
inbegrip van de waterkwaliteit. De inbedding van het park in de Voervallei kan tot stand komen door het 
openleggen van de Voer op de site van Panquin. De gemeente zal meewerken aan de geïntegreerde 
uitbouw van de recreatieve knoop rond het Koninklijk Museum van Midden-Afrika (KMMA), het 
Koloniënpaleis, het park, de Warande en de kazerne Panquin waarbij de link naar het historische centrum 
van de gemeente (mogelijk via Kazerne Panquin) verder wordt uitgebouwd.  
 
Het restauratie- en renovatieproject van het KMMA, dat momenteel in een vroege ontwerpfase zit, heeft tot 
doel het museum aan te passen aan de noden en behoeften van de 21ste eeuw. Het project moet van het 
KMMA het belangrijkste museum, kenniscentrum en wetenschappelijke instelling ter wereld maken met 
betrekking tot Afrika. Het Masterplan, dat momenteel in opmaak is, zal een (midden)lange termijnvisie 
ontwikkelen voor de museumsite. De eerste steenlegging wordt gepland in 2010. 
De plannen uit een eerste fase tonen naast een nieuwbouwvolume ook een ondergrondse verbinding tussen 
het bestaande museum en dit nieuwe volume. Tot nu toe worden er geen uitspraken gedaan over het 
verhoopte aantal bijkomende bezoekers dat deze vernieuwde site zal genereren en over de manier waarop 
de bijkomende verkeersstroom zal ingecalculeerd worden. 
 
De gemeente drukt zijn bezorgdheid uit ten aanzien van de verkeersdruk die dit project van regionaal belang 
met zich mee zal brengen. Zo zou de aanleg van grootschalige parkings de kwetsbare omgeving kunnen 
bedreigen. Ook de aansluiting met het centrum moet verder onderzocht worden. Flankerende maatregelen 
dringen zich dan op. De gemeente vraagt de opmaak van een mobiliteits-effectenrapport (MOBER) om de 
gevolgen van de uitbreiding van de museumsite op de mobiliteit te onderzoeken. 

6.1.2. Zoniënwoud 
Ook het Zoniënwoud speelt een recreatieve rol op regionaal niveau. Als grensstellend groengebied (zie 
gewenste open ruimtestructuur) dient hier aandacht te zijn voor recreatief medegebruik, maar dit moet 
ondergeschikt zijn aan natuurdoelstellingen. Bestaande vergunde constructies kunnen onder bepaalde 
voorwaarden worden behouden, maar nieuwe herbestemmingen naar harde functies zijn uitgesloten. 
Nieuwe bebouwing wordt hier niet toegelaten.  

6.1.3. Golf 
Het golfterrein van Ravenstein is een recreatiedomein op provinciaal niveau, en trekt een aanzienlijk deel 
van zijn bezoekers aan uit het Brusselse. Daarnaast bevindt er zich een militair golfterrein in Duisburg. De 
gemeente wenst de bestaande golfterreinen te behouden onder volgende voorwaarden: 

- het medegebruik van de ruimte moet verhoogd worden en de terreinen moeten worden opengesteld 
voor een ruimer publiek, met de lokale bevolking in het bijzonder; 

- gezien de aangename landschappelijke inrichting van de gebieden wordt een laagdynamisch 
recreatief medegebruik voorgesteld; 

- bijkomende accommodatie zoals clubhuis, bergingsplaatsen, minimale verblijfsgelegenheid voor de 
uitbater of bewaker is toegestaan. Elke andere verblijfsaccommodatie wordt evenwel uitgesloten. 

Met betrekking tot het golfterrein van Ravenstein verzoekt de gemeente de provincie om met deze 
suggesties rekening te houden. 

6.1.4. Recreatieve routes 
De gemeente Tervuren beschikt over een uitgebreid recreatief netwerk van routes (fiets-, wandel- en 
ruiterpaden) naar de (boven)lokale knopen (musea, parken, jeugdvoorzieningen en sportfaciliteiten). 
Zwaartepunten in het netwerk vormen uiteraard het Zoniënwoud en het Park van Tervuren. Bij de verdere 
uitbouw van dit netwerk moet eveneens de relatie gelegd worden met het provinciale netwerk en dient 
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speciale aandacht te gaan naar de uitbouw van een veilige en voldoende uitgebreide infrastructuur voor de 
schoolgaande jeugd. 
 

6.2 Bundelen van de recreatieve voorzieningen op 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 
niveau 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 
goed ontsloten te zijn voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer. De gemeente wil deze 
recreatieve 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 indoor-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 
zoals in scholen, op het militair domein... Voor de verenigingen met behoeften aan indoor-infrastructuur zal 
vervolgens een oplossing gezocht worden door de herschikking van de bezetting van de bestaande zalen 
vooraleer 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 voorzien15. 
Uit de enquêtes bij de sportclubs 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. In dit kader zoekt de gemeente een nieuwe locatie voor centrale sportinfrastructuur. 

6.2.2. RUP Centrale sportinfrastructuur  
De gemeente zal in uitvoering van het structuurplan een RUP opmaken voor de inplanting van een nieuwe 
centrale sportinfrastructuur. Binnen het onderzoek voor het RUP zal in een eerste fase een bijkomend 
locatieonderzoek worden gevoerd. De gemeente schuift de zone Waalse Baan16 naar voren en handhaaft 
deze site voorlopig als preferente locatie. De gemeente zal echter nog een bijkomend locatieonderzoek 
voeren binnen de perimeter van het hoofddorp, teneinde de haalbaarheid van de gekozen locatie nogmaals 
te onderzoeken, en deze nogmaals af te wegen ten aanzien van mogelijke andere locaties, dit alvorens een 
besluit te treffen en een locatie aan te duiden. Binnen dit onderzoek kunnen meerdere sites onderzocht 
worden. Het locatieonderzoek dient de effecten van de locaties in beeld te brengen en de locaties met elkaar 
te vergelijken.Volgende randvoorwaarden worden meegenomen binnen het te voeren locatieonderzoek.  
De locatie: 

- moet 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), evenals 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; 

- mag zich niet bevinden in een groene zone. Indien er omwille van de kwetsbaarheid van de groene 
zones geen geschikte zone kan gevonden worden in aansluiting bij de kern van Tervuren, kan elders 
op het grondgebied van het hoofddorp (cf. Supra) doch zeker in aansluiting bij het bebouwde 
weefsel gezocht worden; 

- biedt mogelijkheid tot goede ontsluiting; 
- 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 

gewenste structuur binnen de planperiode reeds geopteerd is voor een invulling met andere functies 
of waar het structuurplan reeds een lange termijnvisie in het richtinggevend deel poneert. 

                                                      
15 Zie informatief deel bestaande recreatieve structuur - zie supra uitdoven zonevreemde recreatie. 
16 Op basis van de resultaten onderzoek site Waalse Baan (zie informatief deel) en aanvraag voetbalclubs (brief in 
bijlage) 



Richtinggevend deel  

D+A Consult  Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren   Versie GR2 - 2008 

49

 De geselecteerde locatie zal opgenomen worden binnen een RUP waarbinnen de nodige voorschriften voor 
bestemming, beheer en inrichting worden opgenomen. 

6.2.3. Recreatieve voorzieningen 
Volgende recreatieve knopen worden geselecteerd: 

- Tervuren: voorzieningenniveau Groot-Tervuren  
 Diependal 
 Berg van Termunt 
 Zwembad 

- Moorsel: Steenberg; 
- Vossem: Sint-Pauluslaan/Smisstraat; 
- Duisburg: Schonenboomstraat. 

Naast deze knopen zal de nog vast te stellen locatie voor de centrale sportinfrastructuur worden aangeduid 
als een recreatieve knoop op gemeentelijk niveau. 
 
Diependal en Zwembad 
 
Het zwembad, de bestaande sporthal en het voetbalveld op Diependal blijven bestaan. Nieuwe inplantingen 
zijn enkel mogelijk als rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de Voervallei.  
 
Berg van Termunt  

 
De recreatieve knoop ‘Berg van Termunt’ sluit 
nauw aan bij kern van Tervuren. Deze knoop ligt 
tussen de trambedding en de Tervurenlaan. Het 
gebied wordt momenteel ingenomen door een 
verwilderd park en door het terrein en de lokalen 
van de voetbalclub KV Tervuren. Deze laatste 
voorzieningen verhuizen naar de nieuwe site voor 
centrale sportinfrastructuur. In de plaats plant de 
gemeente hier een reeks voorzieningen op 
niveau van Groot-Tervuren.  De functies die hier 
voorzien worden zijn verweefbaar met parkgebied 
en het geheel kan dan ook omschreven worden 
als recreatief bos- en parkgebied.  
 
 
 
 
 
 

De gemeente onderbouwt haar keuze om het recreatieve zuidelijke deel van het parkgebied ‘de berg van 
Termunt’ te selecteren als recreatieve knoop omwille van: 

- de bestaande recreatieve uitrusting (voetbalterrein en lokalen van KV Tervuren) die vrijkomen na 
herlokalisatie van de club naar de nieuwe centrale sportinfrastructuur; 

- de goede bereikbaarheid voor fiets- en voetganger en het openbaar vervoer; 
- de goede bereikbaarheid voor het autoverkeer langsheen de Leuvensensteenweg. Het gebied ligt op 

wandelafstand (200 m) van de parking op de site Moestuin. Er moet dus geen grootschalige 
parkeerruimte voorzien worden in functie van de speelpleinwerking, de seniorenwerking of het 
gebruik van de fitometer; 

- het direct aansluiten van het gebied bij de kern van Tervuren; 
- de centrale ligging in Groot-Tervuren; 
- de mogelijkheid om recreatie en groen te combineren; 
- de ligging: ‘de berg van Termunt’ is niet gelegen in- of grenst niet aan een Habitatrichtlijngebied. 

Grote delen van de gemeente doen dit wel, waardoor hun mogelijkheden beperkt worden. Dit aspect 
is een bijkomende troef om hier een speelbos in te planten en niet aanpalend aan meer kwetsbare 
gebieden. 
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De gemeente plant volgende functies in: 
- de gemeentelijke speelpleinwerking: deze vindt hier een nieuw onderkomen. De lokalen van KV 

Tervuren worden hiervoor gebruikt samen met het huidige voetbalveldveld. Hier kan een trapveld, 
een grasveld als speelruimte en een kleinschalig verhard speelterrrein worden aangelegd (in functie 
van buitenspeelruimte bij slecht weer). De gemeente streeft naar een maximaal hergebruik van de 
infrastructuur van KV Tervuren. Er zal voor de speelpleinwerking dus in eerste instantie geen nieuwe 
bebouwing voorzien worden; 

- een belangrijk deel van het gebied wordt ingevuld met een speelbos waar een Fit-o-meter en een 
Finse piste kunnen worden ondergebracht;  

- de gemeente plant ook een petanqueveld voor de senioren. 
 
Voor de inrichting van Berg van Termunt zal de gemeente een RUP laten opmaken. Naast de nodige 
inrichtingsmaatregelen zal ook de nodige aandacht gaan naar het beheer en de toegankelijkheid. Een 
speciaal aandachtspunt vormt de verkeersveiligheid.   
De ‘Berg van Termunt’ kan nu al veilig bereikt worden via het met verkeerslichten geregelde kruispunt van 
de Tervurenlaan met de Oppemstraat. De gemeente is zich bewust van het huidige gebrek aan 
verkeersveiligheid ter hoogte van de ingang van het terrein aan de Leuvensesteenweg. Een verkeersveilige 
inrichting van deze toegang is prioritair met het oog op de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. De 
gemeente zal de nodige maatregelen treffen om in samenspraak met de wegbeheerder, AWV, te zorgen 
voor een verkeersveilige oversteekplaats in de onmiddellijke omgeving van de toegang aan de 
Leuvensesteenweg.  
 
Steenberg 
De Steenberg in Moorsel behoudt zijn sporthal. De voorzieningen kunnen worden uitgebreid met een 
speelveld voor de jongste, plaatselijke voetballers. 
 
Sint-Pauluslaan/Smisstraat. 
In Vossem wordt in de plaats van het bestaande voetbalveld een kunstgrasveld aangelegd aan de Sint-
Pauluslaan/Smisstraat. Dit vangt zowel de behoefte op van het bestaande veld aan Sint-Paulus als van het 
zonevreemde veld aan de Dorreweg dat in de toekomst zal verdwijnen.  
 
Schonenboomstraat 
De locatie langsheen de Schonenboomstraat (Duisburg) behoudt zijn voorzieningen.  
 
Compensatie voorzieningen BSB in gedeelte WG8 
De gemeente zal, ter compensatie van de invulling van WG8 met de woonfunctie, samengebruik van een 
aantal functies (waaronder sportinfrastructuur) voor de Britse school en de toekomstige GITO-site 
onderzoeken bij de opmaak van een RUP voor de site Groenplan en/of op de nog te selecteren centrale 
sportinfrastructuur. 
 
Overige voorzieningen  
De gemeente wenst op de vraag van de bevolking naar voorzieningen voor de niet-georganiseerde sporter 
in te gaan met de aanleg van o.a. permanent bewegwijzerde mountainbikeparcours, een fit-o-meter, 
trapveldjes, enz.  Een aantal  van deze voorzieningen worden op de Berg van Termunt gelokaliseerd (cf. 
supra).  
Ook wenst de gemeente samenwerkingsakkoorden aan te gaan zodat ook private en nu niet publieke  
infrastructuur bij het gemeentelijk sportbeleid kan betrokken worden (vb. conventie met sportcentrum 
landmacht, zwembaden, scholen). Dit ten voordele van zowel de individuele sporter als van de verenigingen.  
 
De overige voorzieningen die vaak zonevreemd gelegen zijn, blijven niet langer behouden tenzij zij minimaal 
aansluiten bij de geselecteerde kernen en beantwoorden aan een aantal randvoorwaarden. Hiervoor wordt 
verwezen naar het hoofdstuk aangaande zonevreemde recreatie. 
 
Aangezien de Tervuurse bevolking een duidelijke vergrijzing kent, zal de behoefte aan passieve recreatie in 
de toekomst enkel toenemen. Tervuren heeft hier reeds een goed aanbod en de wandel- en 
fietsvoorzieningen in de landelijke en groene omgeving kunnen zeker de behoeften van de bevolking 
opvangen. Plaatselijk kan de infrastructuur verbeterd worden door bewegwijzering, terug openstellen van 
bestaande voetwegen, kortom kleinschalige ingrepen in het bestaande weefsel.  
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6.3 Culturele voorzieningen 
Elk van de kernen moet naast een recreatieve knoop ook cultuur kunnen aanbieden. Om het huidige aanbod 
te verbeteren, zijn ook hier een uitbreiding van de bestaande accommodatie gepland.  
 
Voor Groot-Tervuren en Tervuren zullen (zie ook masterplan - nederzettingstructuur) nieuwe voorzieningen 
ingeplant worden op de site van de Koninklijke Moestuin. Naast een administratief centrum en een Sociaal 
Huis komt er immers ook een bibliotheek en een gemeenschapscentrum. Voor de bestaande muziekschool 
wordt een eventuele herlokalisatie onderzocht.  
 
In Vossem komt er een nieuw buurthuis langsheen de Stationsstraat.  
 
In Duisburg blijft Pachthof Stroykens behouden voor culturele manifestaties en festiviteiten. Er is nog ruimte 
om deze site uit te breiden. Hiervoor zal een RUP worden opgemaakt.  
 
Oude sites die minder geschikt zijn als onderdeel in het cultureel netwerk (bvb. Papeblok), worden na de 
realisatie van nieuwe voorzieningen ingevuld met wonen.  
 
De gemeente zal een Kunstwandelpad realiseren als bindmiddel tussen het KMMA, het park en het centrum 
van Tervuren.  
 

6.4 Jeugdvoorzieningen 
In Tervuren is na jaren van een doorgedreven jeugdinfrastructuurbeleid de cirkel bijna rond. Alle 
jeugdverenigingen zitten reeds in gemeentelijke infrastructuur, maar deze is niet altijd aangepast aan hun 
noden.  
 
De gemeente wil zo snel mogelijk werk maken van een aangepaste infrastructuur voor het speelplein en 
voor het jeugdhuis Den Troemel. Het speelplein wordt naar de Berg van Termunt geherlokaliseerd. Voor Den 
Troemel zoekt de gemeente naar een nieuwe locatie, waar ook de stripbib in kan opgenomen worden.  
 
In Vossem wordt de aanleg van een nieuw speelterrein voor de scouts noodzakelijk na de bouw van het 
buurthuis.  
 
Jokrimo (Moorsel) kan ondergebracht worden in de gebouwen van de bibliotheek, indien die laatste mee 
verhuist naar de site van de Koninklijke Moestuin. Zoniet, dient er een andere locatie gezocht te worden.  
 
De gemeente wil in elke deelgemeente een speeltuin voor de kleinsten voorzien. In Tervuren wordt een zone 
langsheen de Boulengerlaan als speeltuin ingericht. Daarnaast moet er in de omgeving van de Koninklijke 
Moestuin ook een speeltuin blijven. Een mogelijke locatie hiervoor ligt langsheen de Broekstraat. 
De speeltuin aan de pastorie van Vossem, ideaal gelegen doch gesitueerd in een bestemming natuurgebied,  
wordt na opmaak van een RUP opnieuw ingericht. In Duisburg wordt de speeltuin aan Pachthof Stroykens 
behouden en in Moorsel blijft de speeltuin aan Steenberg behouden.  
 
In samenspraak met de Vlaamse Gemeenschap zal de gemeente stappen ondernemen voor de aanleg van 
een speelbos dichter bij het centrum. De gemeente schuift de site Berg van Termunt naar voren als locatie 
voor het speelbos in bundeling met de hier geplande recreatieve knoop.  
 
Voor de lokalen van de jeugdverenigingen stellen zich juridisch geen problemen. Het merendeel van de 
voorzieningen is gelegen binnen een geëigende zone (woongebied, woongebied met landelijk karakter of 
een zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen) en aansluitend op de kernen binnen de 
gemeente Groot-Tervuren. 
 

6.5 Uitdoven zonevreemde verblijfsrecreatie 
De zonevreemde verblijfsrecreatie ter hoogte van Rotveld heeft een verloederde uitstraling en tast de 
omliggende open ruimte aan. De ligging in de open ruimte corridor ten westen van Duisburg en nabij “de 
prioritaire gebieden voor natuur” maakt dat hier geen gedoogbeleid gevoerd kan worden. 
Inzake de problematiek van de zonevreemde verblijfsrecreatie in kwetsbare gebieden opteert de gemeente 
ervoor om dit gebied in zijn oorspronkelijke staat als open ruimtegebied te laten herstellen. 
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6.6 Aanpak van zonevreemde recreatie 
De zonevreemde recreatie komt aan bod in het volgende hoofdstuk aangaande de aanpak van 
zonevreemde constructies.  
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7. Aanpak van zonevreemde constructies 

7.1 Algemeen - vanuit de open ruimtecategorieën 
Alle elementen met betrekking tot de zonevreemde constructies werden in een diagram gegoten. Dit diagram dient als algemeen afwegingskader gehanteerd te 
worden voor zonevreemde constructies. De figuur bundelt de verschillende ‘componenten’ en ‘schakels’ die worden besproken in de aparte sectorale aanpak (cfr. 
aanpak zonevreemde woningen, bedrijvigheid en recreatie.)  
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Binnen de open ruimte worden verschillende gebieden onderscheiden met eigen gewenst ontwikkelingsperspectief (cfr. de gewenste open ruimtestructuur). 
Afhankelijk van deze ontwikkelingen wordt een verschillend beleid uitgezet voor de aanpak van de zonevreemde constructies. Voor elk gebied wordt een globaal 
toetsingskader aangereikt, dat binnen de sectorale aanpak verder verfijnd wordt in de ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde constructies. De 
gecumuleerde doelstellingen zijn van kracht. 
 
I. Landbouwgebieden voor professionele landbouw  

Algemene doelstellingen Aanvullend toetsingskader voor zonevreemde constructies 
 
- ruimte voor professionele landbouw 

vrijwaren; 
- openheid = landelijkheid; 
- versterking van landschapsvormende 

elementen; 
- natuurbeheer in functie van landschap; 
- bestaande vergunde constructies kunnen 

onder bepaalde beperkende voorwaarden 
worden behouden; 

- geen nieuwe bebouwing toelaten; 
- in het kader van het behoud van 

waardevolle beeldbepalende gebouwen 
zijn herbestemmingen naar kleinschalige 
horecavoorzieningen in functie van uitbouw 
toeristische voorzieningen op bovenlokaal 
niveau mogelijk. 

 
Woningen 

  vergunde woningen kunnen altijd behouden blijven en herbouwd, uitgebreid worden tot 1000m³; 
 in het kader van een RUP- benadering kunnen woningen die aansluiten bij de kernen of zich in de open 

ruimte situeren verschillende ontwikkelingsperspectieven krijgen; 
 

Bedrijven 
 vergunde bedrijven kunnen behouden blijven indien zij voldoen aan volgende voorwaarden: 

- indien zij hetzij kleinschalig zijn; hetzij meer grootschalig maar verweefbaar zijn met de agrarische 
functie. Bedrijven die de agrarische structuur en specifiek de landbouwgebieden verder aantasten 
kunnen niet behouden blijven; 

- indien zij goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
- indien zij geen milieuhinder veroorzaken die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt blijven tot 

de site. 
  Uitbreiding kan uitsluitend indien hierdoor geen bijkomende overlast wordt gegenereerd voor de open 

ruimte. Dit impliceert dat er geen bijkomende verkeersoverlast of parkeerdruk, geen bijkomende 
milieuhinder en geen verdere landschappelijke aantasting van de open ruimte veroorzaakt wordt. 

 
Recreatieve voorzieningen 

 recreatieve voorzieningen worden maximaal afgebouwd tenzij zij gekoppeld zijn aan of aansluiten bij een 
geselecteerde kern. Indien zij nabij een geselecteerde kern gelegen zijn dienen zij bijkomend te 
beantwoorden aan volgende randvoorwaarden: 

- van goede kwaliteit zijn; 
- goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
- geen hinder veroorzaken die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt blijven tot de site. 

 uitbreiding kan uitsluitend indien hierdoor geen bijkomende overlast wordt gegenereerd voor de open 
ruimte. Dit impliceert dat er geen bijkomende verkeersoverlast of parkeerdruk, geen bijkomende 
milieuhinder en geen verdere landschappelijke aantasting van de open ruimte veroorzaakt wordt. 
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II. Parkgebieden 
Algemene doelstellingen Aanvullend toetsingskader voor zonevreemde constructies 

 
- het vrijwaren van de openbaarheid en 

toegankelijkheid; 
- behoud van groen karakter in een 

maatschappelijke context; 
- optimale afstemming sport en spel - bos en 

natuur; 
- bestaande vergunde constructies kunnen 

onder bepaalde voorwaarden worden 
behouden; 

- ontwikkelingen i.f.v. toegankelijkheid en 
sport en spel zijn toegelaten afhankelijk 
van de draagkracht van het gebied; 

- omvormen tot speelbos van geselecteerde 
gebieden; 

- maximale toegankelijkheid in functie van 
openbaar nut; 

- In het park van Tervuren mogen 
kleinschalige horecavoorzieningen 
toegelaten worden in functie van uitbouw 
toeristische voorzieningen op bovenlokaal 
niveau (vb. Spaans Huis en  ‘De bootjes’). 

 

 
Woningen 

 vergunde woningen kunnen altijd behouden blijven,uitbreiden en herbouwd worden tot een maximaal 
bouwvolume van 1.000m³. Uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. Het 
aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 
Bedrijven 

 bedrijven, andere dan kleinschalige horecavoorzieningen, kunnen uitsluitend behouden blijven indien zij 
voldoen aan volgende voorwaarden: 

- indien zij opgenomen zijn binnen groengebieden verweven in de nederzettingsstructuur en verweefbaar 
zijn met de woonfunctie; 

- indien zij goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
- indien zij geen milieuhinder veroorzaken die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt blijven tot 

de site;  
- indien zij gevestigd zijn in beschermde gebouwen of in waardevol cultureel erfgoed. In dit geval wordt 

ook uitbreiding toegelaten. 
  Horecavoorzieningen zijn toegelaten in functie van de uitbouw van toeristische voorzieningen in het park 

van Tervuren. Hierbij dienen deze afstemt te worden op het cultuurhistorisch karakter van het parkgebied 
(vb: Spaans Huis en De bootjes). 

 
Recreatieve voorzieningen 

 recreatieve voorzieningen worden maximaal afgebouwd tenzij zij gekoppeld zijn aan of aansluiten bij een 
geselecteerde kern en/of recreatieve knoop. In dit geval zijn inrichtingen voor sport en spel zoals speelbos, 
speelpleinwerking, lokale openluchtrecreatie op niveau van de gemeente toegelaten. Het groene karakter 
blijft zoveel mogelijk behouden;  

 recreatieve voorzieningen kunnen behouden blijven, herbouwd worden en beperkt uitbreiden indien zij 
voldoen aan volgende voorwaarden: 

- indien zij van goede kwaliteit zijn; 
- indien zij een duidelijke band hebben met het toeristisch-recreatief gebruik van het parkgebied; 
- indien zij geen hinder veroorzaken die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt blijven tot de 

site. 
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III. Prioritaire gebieden voor natuur en de elementen van de bovenlokale open ruimtestructuur  

Algemene doelstellingen Aanvullend toetsingskader voor zonevreemde constructies 
 
- groene ruimten grensstellend aan de 

stedelijkheid; 
- aandacht voor recreatief medegebruik, 

maar ondergeschikt aan 
natuurdoelstellingen; 

- bestaande vergunde constructies kunnen 
onder bepaalde voorwaarden worden 
behouden 

- geen nieuwe herbestemmingen naar harde 
functies; 

- geen nieuwe bebouwing toelaten; 
- ruimte voorzien om groene bestemmingen 

te verbinden; 
- ecologische dooradering van het 

bebouwde weefsel; 
- fragmentaire groene en open 

ruimteverbindingen met prioriteit voor de 
ecologische waarden; 

- recreatief medegebruik doch met respect 
voor de natuurlijke waarden. 

 

 
Woningen 

 vergunde woningen kunnen altijd behouden blijven en herbouwd worden tot een maximaal bouwvolume 
van 1.000m³. Indien bij herbouw een uitbreiding gevraagd wordt dient deze beperkt te worden tot een 
maximaal bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. De uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 
% niet overschrijden. Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 
Bedrijven 

 bedrijven kunnen uitsluitend behouden blijven indien zij: 
- opgenomen zijn binnen groengebieden verweven in de nederzettingsstructuur en hier verweefbaar zijn 

met de woonfunctie; 
- goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
- geen enkele milieuhinder veroorzaken; 

 uitbreiding wordt niet toegestaan. 
 
Recreatieve voorzieningen 

 recreatieve voorzieningen worden maximaal afgebouwd tenzij zij gekoppeld zijn aan of aansluiten bij een 
geselecteerde kern. Indien zij nabij een geselecteerde kern gelegen zij dienen zij bijkomend te 
beantwoorden aan volgende randvoorwaarden: 

- van goede kwaliteit zijn; 
- goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
- geen enkele vorm van hinder veroorzaken die een nieuwe aantasting van de natuurlijke structuur 

inhoudt;  
 uitbreiding wordt niet toegestaan. 

 
IV. Open ruimtecorridors en stapsteenverbindingen 

Algemene doelstellingen Aanvullend toetsingskader voor zonevreemde constructies 
 
Open ruimte corridors 
- klemtoon op landschap met professionele 

landbouw als beheerder van de open 
ruimte; 

- duidelijke randen tussen open (landbouw) 
en gesloten (harde bestemmingen) 
ruimten; 

- bestaande vergunde constructies kunnen 
behouden blijven doch slechts na toetsing 
aan de open ruimtestructuur worden 

 
Voor het toetsingskader voor de zonevreemde constructies i.v.m. de corridors worden de 
ontwikkelingsperspectieven bepaald zoals voorgeschreven voor de onderliggende geselecteerde open 
ruimtegebieden. Bijvoorbeeld wanneer een open ruimtecorridor voorkomt bovenop de ‘landbouwgebieden voor 
professionele landbouw’, geldt het toetsingskader ‘landbouwgebieden voor professionele landbouw’.  
Een uitzondering wordt gemaakt voor het herbouwen van zonevreemde constructies. De bestaande constructies 
kunnen slechts worden herbouwd nadat wordt aangetoond dat zij geen negatieve impact hebben op de 
bestaande of gewenste open ruimtecorridor. 
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herbouwd; 
- behoud zonevreemde recreatie-

voorzieningen aftoetsen aan de 
nederzettingsstructuur in relatie tot de 
onderliggende geselecteerde open 
ruimtegebieden. 

 
Stapsteenverbinding 
- ecologische dooradering van het 

bebouwde weefsel;  
- fragmentaire groene en open 

ruimteverbindingen met prioriteit voor de 
ecologische waarden; 

- recreatief medegebruik; 
- nieuwe bebouwing wordt niet nagestreefd 

binnen het tracé van de stapsteen-
verbinding; 

- geen nieuwe herbestemmingen naar harde 
functies. 

 
V. Zonevreemde constructies gelegen in Speciale Beschermingszones 

Algemene doelstellingen Aanvullend toetsingskader voor zonevreemde constructies 
 
Zonevreemde constructies die gelegen zijn in VEN-gebieden (Vlaams ecologisch netwerk17) en Speciale Beschermingszones (vogel- en habitatrichtlijnen) vereisen 
een specifieke aanpak. Indien er in deze zones een vergunningsplichtige activiteit plaatsvindt die, of een plan of programma bestaat dat, afzonderlijk of in 
combinatie met een of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
een Speciale Beschermingszone en de VEN-gebieden kan veroorzaken, dient het project onderworpen te worden aan een passende beoordeling wat betreft de 
betekenisvolle effecten voor de Speciale Beschermingszone of natuurtoets betreffende de VEN-gebieden. 
 
De goedkeuring van de vergunning, het plan of programma kan slechts gebeuren indien de uitvoering ervan geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken kan veroorzaken, eventueel door het opleggen van voorwaarden om de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. De algemene natuurtoets 
en de passende beoordeling (= verscherpte natuurtoets) gaat na of er vermijdbare schade wordt veroorzaakt.  
 
De Speciale Beschermingszones (SBZ) zijn afgebakende gebieden die het voortbestaan op lange termijn dienen te garanderen van de habitat en soorten op de 
bijlagen I en II bij de habitatrichtlijn 
 

                                                      
17 momenteel zijn er te Tervuren weliswaar geen gebieden van het VEN afgebakend.  
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7.2 Aanpak zonevreemde woningen 
 
De gemeente wenst dat het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van18/05/1999 en 
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22/10/1996 en wijzigingen toegepast 
kunnen worden op de aanpak van de zonevreemde woningen. De gemeente wil een evaluatie maken om na 
te gaan of het decreet voldoende oplossingsgericht is met betrekking tot de problematiek zonevreemde 
woningen in Tervuren en concreet deze van de woningen die in agrarisch gebied en de gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut gelegen zijn. Dit impliceert dat de gemeente op korte termijn 
geen RUP’s zal opmaken voor de woningen die in deze gebieden zijn gelegen. Indien na evaluatie blijkt dat 
het decreet onvoldoende oplossingsgericht is, zal de gemeente alsnog ook voor deze gebieden een RUP 
opmaken. 
 
De gemeente wil wel een verfijning van het decreet voor de zogenaamde kwetsbare gebieden. Binnen de 
gewenste ruimtelijke structuur van Tervuren stelt de gemeente volgende kwetsbare gebieden voorop: de 
‘parkgebieden’, de ‘Prioritaire gebieden voor natuur’ en de ‘elementen van de bovenlokale open 
ruimtestructuur’ zoals aangeduid op de kaart van de gewenste open ruimtestructuur. Voor de woningen 
gelegen in deze gebieden zal de gemeente in ieder geval overgaan tot de opmaak van een RUP.  
 
Elk RUP, zowel voor kwetsbare als niet-kwetsbare gebieden (volgens gewestplan), zal in ieder geval moeten 
gebaseerd zijn op de ontwikkelingsperspectieven die hierna opgenomen zijn voor de deelgebieden van de 
open ruimtestructuur en voor de overige deelstructuren. 
 
Er wordt een globaal kader gehanteerd en er wordt daarbij niet gefocust op de problematiek van de 
individuele woning. Volgende randvoorwaarden dienen hierbij gerespecteerd te worden: 
- verwaarloosde woningen, woningen die langer dan twee jaar leegstaan en illegaal opgetrokken 

woningen komen niet in aanmerking binnen de opmaak van het thematische RUP; 
- het RUP kan geen aanleiding geven tot bijkomende woningen tenzij in uitzonderlijke omstandigheden 

waarbij vanuit stedenbouwkundig standpunt de afwerking van een gebouw vereist is (zoals bij een blinde 
gevel aan het eind van een bebouwingslint); 

- eventuele functies aanvullend bij het woongebied moeten passen bij de aard en de draagkracht van de 
omgeving; 

- er dient een degelijke aansluiting te zijn op de openbare riolering of het afvalwater dient verwerkt te 
worden doormiddel van kleinschalige waterzuivering. De gemeente zal een aanpak uitwerken voor de 
waterzuivering van bestaande woningen die niet aangesloten kunnen worden op de openbare riolering; 

- woningen moeten ruimtelijk en passend geïntegreerd worden in de omgeving; 
- voor de ontwikkelingsmogelijkheden en de differentiatie wordt er verwezen naar de 

ontwikkelingsperspectieven inzake de gewenste open ruimtestructuur. 
 

7.2.1. Ontwikkelingsperspectieven aansluitend op niveau woongebied 
In een beperkt aantal situaties worden op perceelsniveau ontwikkelingsperspectieven toegestaan 
gelijkaardig aan deze van de bestemming woongebied op het gewestplan. Dit geldt uitsluitend voor 
zonevreemde woningen die aansluiten bij de bestaande kernen zoals zij geselecteerd zijn in de gewenste 
ruimtelijke nederzettingstructuur en die aansluiten bij de woongebieden van het gewestplan. Het gaat hier 
om: 
- selectie potentieel stedelijke kern Tervuren;  
- woonkern Vossem; 
- kernen-in-het-buitengebied Duisburg en Moorsel.  
 
Zonevreemde woningen worden beschouwd als aansluitend bij de bestaande woonbebouwing indien:  
- de afstand tot de juridische bestemmingsgrens van het woongebied maximaal 50 m bedraagt; 
- de afstand tot de laatste woning die onmiddellijk aansluit bij het woongebied maximaal 50 m bedraagt. 
 
Het RUP moet rekening houden met volgende ontwikkelingsperspectieven: 
- de verordeningen van de aangrenzende gebieden (percelen) bepalen mee de 

ontwikkelingsperspectieven voor de woningen. Vergelijkbare bestemmingen, functies en 
inrichtingsprincipes worden nagestreefd opdat er een uniforme ruimtelijke structuur kan ontstaan. Daarbij 
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de kern, het te verdichten woongebied en het 
residentieel wonen aansluitend bij de kern (met architecturale kwaliteit); 

- de woningen mogen behouden blijven; herbouwen en verbouwen is toegestaan tot 1000m³ globaal 
volume; 
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- alleen de woonfunctie is toegelaten eventueel in combinatie met een vrij beroep (afhankelijk van 
eventuele bouwverordeningen op de aangrenzende gebieden); 

- de bouwmaterialen dienen geïntegreerd te zijn in het landschap; 
- woningen die in kwetsbare gebieden gelegen zijn (volgens gewestplan) worden behandeld volgens de 

ontwikkelingsperspectieven op niveau open ruimtestructuur (cf. infra); 
- de tuinoppervlakte kan integraal als tuin worden aangewend tot een diepte van 50 m gemeten vanaf de 

uitgeruste weg waaraan het goed gelegen is; 
- in de tuinzone van het perceel met de zonevreemde woning mag maximaal 1 constructie tot 30 m² per 

perceel worden toegestaan als bijgebouw bij een bestaand hoofdgebouw. 

7.2.2. Ontwikkelingsperspectieven op niveau van de gebieden voor bedrijvigheid en 
gemeenschapsvoorzieningen  

Deze woningen zullen afhankelijk van hun omgeving al dan niet behouden kunnen worden. De leidraad 
hierbij is dat de aanwezige of volgens de vigerende bestemming bedoelde activiteiten verweefbaar zijn met 
de woonfunctie.  
Indien de functies verweefbaar zijn volgt het RUP volgende ontwikkelingsperspectieven: 
- de woningen mogen behouden blijven; herbouw is toegestaan tot 1000 m³ globaal volume; 
- de woonfunctie is toegelaten eventueel in combinatie met een activiteit die afgestemd is op de 

bestemming (bedrijvigheid, recreatie, gemeenschapsvoorziening);  
- de bestaande tuinoppervlakte kan integraal als tuin behouden blijven; 
- in de tuinzone van het perceel met de zonevreemde woning mag maximaal 1 constructie tot 30 m² per 

perceel worden toegestaan als bijgebouw bij een bestaand hoofdgebouw. 
- geen bergingen, werkhuizen of garages in de tuinzone tenzij dit verenigbaar is met de bestaande 

bestemming. 
 
Indien de geëigende functies van de bestaande bestemming niet verenigbaar zijn met de woonfunctie, 
krijgen deze functies prioriteit in ontwikkeling ten opzichte van de woonfunctie. Het RUP krijgt volgende 
ontwikkelingsperspectieven: 
- de woningen mogen behouden blijven maar beperkt tot hun huidig volume. Binnen dit volume is geen 

herbouw en verbouwen toegestaan. Slechts constructieve ingrepen zijn toegelaten; 
- alleen de woonfunctie is toegelaten;  
- de tuinoppervlakte wordt beperkt tot de huidig ingerichte private tuin die bij de woning hoort;  
- een kleinschalig tuinhuis is toegelaten; 
- geen bergingen, werkhuizen of garages in de tuinzone. 

7.2.3. Ontwikkelingsperspectieven op niveau van de gewenste open ruimtestructuur 
Indien de zonevreemde woningen niet gelegen zijn in of aansluitend bij het woongebied van de kernen van 
de gewenste ruimtelijke structuur, gelden de ontwikkelingsperspectieven van de open ruimtecategorieën: 

7.2.3.1 Landbouwgebieden voor professionele landbouw 
In deze zone krijgt de professionele grondgebonden landbouw prioriteit maar gaat er tevens aandacht naar 
de verweving van andere functies. Er wordt gestreefd naar het behoud van het landschapsbeeld en de 
fysische en biotische kenmerken (taluds, grachten, KLE, …). 
Het behoud van de bestaande kernen en woonconcentraties in het buitengebied wordt nagestreefd doch 
zonder een verdere ongebreidelde ruimtelijke uitbreiding in de open ruimte. 
 
In het kader van het behoud van waardevolle beeldbepalende gebouwen zijn herbestemmingen mogelijk 
naar kleinschalige horecavoorzieningen in functie van uitbouw toeristische voorzieningen. 
 
Indien een RUP wordt opgemaakt, moet er rekening gehouden worden met volgende 
ontwikkelingsperspectieven: 
- de woningen mogen behouden blijven. Herbouw en uitbreiding zijn toegestaan tot een globaal volume 

van 1000 m³; 
- bij herbouw en uitbreiding dienen de bouwmaterialen geïntegreerd te zijn in het landschap; 
- alleen de woonfunctie is toegelaten, tenzij in functie van uitbouw toeristische voorzieningen mogen 

binnen de bestaande bebouwing kleinschalige horeca- en toerismevoorzieningen toegelaten worden in 
waardevolle beeldbepalende gebouwen evenals hoevetoerisme; 

- de tuinoppervlakte kan integraal als tuin worden aangewend tot een diepte van 50m (gerekend vanaf de 
grens met het openbaar domein); 

- bij herinrichting van de tuin dient maximaal streekeigen beplanting te worden aangewend; 
- voor tuinhuizen, bergingen, werkhuizen of garages in de tuinzone geldt: 
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 de vergunde constructies mogen behouden blijven en in stand gehouden worden; 
 nieuwe vergunningsplichtige constructies zijn niet toegelaten tenzij zij een ruimtelijk geheel 

zullen vormen met de bestaande woning (en binnen het globaal volume van 1000 m³); . 

7.2.3.2 Parkgebieden 
Binnen het parkgebied ligt de klemtoon op het groene en landelijke karakter waarbinnen de natuurlijke 
bestemmingen worden verweven met de aanwezige woonfunctie.  
Verdere versnippering als gevolg van bebouwing of infrastructuur wordt maximaal tegengegaan. In deze 
gebieden worden geen nieuwe harde functies (bedrijvigheid, grootschalige harde recreatie, …) toegelaten. 
Horecavoorzieningen zijn toegelaten in functie van de uitbouw van toeristische voorzieningen op 
bovenlokaal niveau in het park van Tervuren. Hierbij dienen deze afgestemd te worden op het cultuur-
historisch karakter van het parkgebied. 
 
De ontwikkelingsperspectieven worden hierop afgestemd en worden daarom strikter geformuleerd dan in 
andere zones. De woningen dienen maximaal geïntegreerd te worden in de omgeving. Daarom wordt het 
woonkarakter niet versterkt.  
Indien een RUP wordt opgemaakt voor alle zonevreemde woningen binnen de beschreven open 
ruimtestructuur moet er rekening gehouden worden met volgende ontwikkelingsperspectieven: 
- de woningen mogen behouden blijven,,uitbreiden en herbouwd worden tot een maximaal bouwvolume 

van 1.000m³. Uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. Het aantal 
woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal; 

- bij herbouw en uitbreiding dienen de bouwmaterialen geïntegreerd te zijn in het landschap. Er dient 
bovendien rekening gehouden te worden met het groene parkkarakter van de omgeving en eventueel 
met het historische karakter van de omliggende bebouwing;  

- de herbouw mag het specifieke karakter van de omgeving niet schaden; 
- de woonfunctie is toegelaten eventueel in combinatie met een activiteit die afgestemd is op de 

bestemming (horeca, kleinschalige recreatie…); 
- de tuinoppervlakte wordt beperkt tot de huidig ingerichte private tuin die bij de woning hoort en die 

maximaal 50 m (gerekend vanaf de grens met het openbaar domein) diep mag zijn.  
- bij herinrichting van de tuin dienen maximaal streekeigen beplanting te worden aangewend; 
- tuinhuizen, bergingen, werkhuizen of garages in de tuinzone zijn niet toegelaten. 

7.2.3.3 Prioritaire gebieden voor natuur en de elementen van de bovenlokale open 
ruimtestructuur 
Deze zone wordt ingevuld met grootschalige structuren van bos en te versterken natuurlijke structuren. De 
duidelijke randen tussen bebouwde en groene ruimte worden als grensstellende elementen gehandhaafd. 
In deze gebieden is geen nieuwe bebouwing toelaten. In het kader van het behoud van waardevolle 
beeldbepalende gebouwen zijn herbestemmingen mogelijk naar kleinschalige horecavoorzieningen in functie 
van uitbouw toeristische voorzieningen op bovenlokaal niveau. 
 
De ontwikkelingsperspectieven worden hierop afgestemd en worden daarom strikter geformuleerd dan in de 
andere zones. De woningen dienen maximaal gebufferd te worden om verstoring van landschapsbeeld 
tegen te gaan. Daarom wordt het woonkarakter niet versterkt door bijvoorbeeld ruimere 
ontwikkelingsperspectieven uit te werken zoals voor woningen die aansluiten bij woongebied. 
Indien een RUP wordt opgemaakt, moet er rekening gehouden worden met: 
- vergunde woningen kunnen altijd behouden blijven en herbouwd worden tot een maximaal bouwvolume 

van 1.000m³. Indien bij herbouw een uitbreiding gevraagd wordt dient deze beperkt te worden tot een 
maximaal bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. De uitbreiding mag een volumevermeerdering met 
100 % niet overschrijden. Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal; 

- bij herbouw en uitbreiding dienen de bouwmaterialen geïntegreerd te zijn in het landschap; 
- alleen de woonfunctie is toegelaten; 
- de tuinoppervlakte wordt beperkt tot de huidig ingerichte private tuin die bij de woning hoort en die 

maximaal 50 m diep mag zijn (gerekend vanaf de grens met het openbaar domein); 
- bij herinrichting van de tuin mag enkel streekeigen beplanting worden aangewend; 
- er zijn geen tuinhuizen, bergingen, werkhuizen of garages in de tuinzone toegelaten. 
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7.3 Aanpak zonevreemde bedrijven 
De aanpak van de zonevreemde bedrijven wordt getoetst aan de gewenste open ruimtestructuur. De 
gemeente wenst haar open ruimte maximaal te vrijwaren. De gemeente Tervuren kent echter de nodige 
ruimtelijke beperkingen met zijn waardevolle groene jas. Voorzien in bijkomende bedrijventerreinen is hier 
niet evident. Daarom opteert de gemeente om in de mate van het mogelijke de zonevreemde bedrijven 
maximaal op hun huidige locatie te behouden. Bedrijven die echter zonevreemd gelegen zijn en de 
draagkracht van de omgeving overschrijden moeten de mogelijkheid krijgen om zich te herlokaliseren. 
Bedrijven die op hun bestaande locatie kunnen blijven, krijgen welomschreven ontwikkelings- en 
uitbreidingsmogelijkheden.  

7.3.1. Bedrijven gelegen in- en aansluitend bij het woonweefsel  
Bedrijven die aansluiten bij de bestaande bebouwing (linten, gehuchten, …) en geen omgevingshinder 
veroorzaken, kunnen behouden blijven zolang zij geen bijkomende overlast veroorzaken en de woonkwaliteit 
niet hypothekeren. Voor deze bedrijven worden voorwaarden opgelegd in functie van de omgeving 
(ruimtelijke inpassing, buffer, …) en eventuele uitbreiding. Bedrijven die aansluiten bij het woonweefsel van 
de kernen en die tevens complementair zijn met de woonfunctie kunnen ruimere ontwikkelingsperspectieven 
krijgen. Het streefdoel voor andere bedrijven is uitdoving en herlokalisatie op termijn naar de vooropgestelde 
bedrijvenzone(s). 

7.3.2. Aftoetsing van de zonevreemde bedrijven aan de gewenste open ruimtestructuur 
De ontwikkelingsperspectieven worden gelinkt aan de ruimtes zoals omschreven in de open ruimtestructuur 
waarin ze gelegen zijn. Per onderscheiden ruimte van de open ruimtestructuur worden meer of minder 
mogelijkheden geboden aan behoud en uitbreiding van de zonevreemde bedrijven. Bij opmaak van een RUP 
gelden onderstaande afwegingskaders als randvoorwaarde voor de ontwikkeling. 

7.3.2.1 Landbouwgebieden voor professionele landbouw 
In deze zone krijgt de professionele grondgebonden landbouw prioriteit met integratie van andere functies. 
Bestaande kernen en woonconcentraties in het buitengebied worden behouden doch zonder bijkomende 
ruimtelijke uitbreiding in de open ruimte. In het kader van het behoud van waardevolle beeldbepalende 
gebouwen zijn herbestemmingen mogelijk naar kleinschalige horecavoorzieningen in functie van uitbouw 
toeristische voorzieningen op bovenlokaal niveau. De agrarische functie en het behoud en de versterking 
van het landschap krijgen hier prioriteit. Voor zonevreemde bedrijven geldt: 
- vergunde bedrijven kunnen behouden blijven. Nieuwe vergunningen18 aan deze bestaande vergunde 

bedrijven kunnen alleen verleend worden indien de bedrijven voldoen aan volgende voorwaarden: 
 indien zij hetzij kleinschalig zijn; hetzij meer grootschalig maar verweefbaar zijn met de 

agrarische functie. Bedrijven die de agrarische structuur en specifiek de landbouwgebieden 
verder aantasten kunnen niet behouden blijven; 

 indien zij goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
 indien zij geen milieuhinder veroorzaken die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt 

blijven tot de site. 
- Uitbreiding kan uitsluitend indien hierdoor geen bijkomende overlast wordt gegenereerd voor de open 

ruimte. Dit impliceert dat er geen bijkomende verkeersoverlast of parkeerdruk, geen bijkomende 
milieuhinder en geen verdere landschappelijke aantasting van de open ruimte veroorzaakt wordt; 

- bedrijven uit de agrarische sector blijven ondersteund; 
- In het kader van het behoud van waardevolle beeldbepalende gebouwen zijn herbestemmingen mogelijk 

naar kleinschalige horecavoorzieningen in functie van uitbouw toeristische voorzieningen op bovenlokaal 
niveau. 

7.3.2.2 Parkgebieden 
Verdere versnippering als gevolg van bebouwing of infrastructuur wordt maximaal tegengegaan. In deze 
gebieden worden geen nieuwe harde functies (bedrijvigheid, grootschalige harde recreatie, …) toegelaten, 
met uitzondering van het toegankelijk maken, het opwaarderen, de nieuwbouw van museumruimte en  
restauratie van het historische park van Tervuren en van de bijhorende gebouwenensembles. 
 

                                                      
18 Vb. vergunning tot verbouwing, omgevingsvergunning, milieuvergunning…  Nieuwe zonevreemde constructies worden 
niet toegelaten. Nieuwe vergunningen worden enkel verleend aan bestaande zonevreemde bedrijven voor hun 
bestaande constructies en voor nieuwe constructies indien de perspectieven voor uitbreidingen dit toestaan. 
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Voor zonevreemde bedrijven geldt: 
- vergunde bedrijven, andere dan kleinschalige horecavoorzieningen, kunnen uitsluitend behouden blijven 

indien zij voldoen aan volgende voorwaarden: 
 indien zij opgenomen zijn binnen groengebieden verweven in de nederzettingsstructuur en 

verweefbaar zijn met de woonfunctie; 
 indien zij goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
 indien zij geen milieuhinder veroorzaken die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt 

blijven tot de site. 
- uitbreiding wordt uitsluitend toegestaan indien hierdoor beschermde gebouwen en cultureel erfgoed 

worden opgewaardeerd. In dit geval kan geïntegreerde nieuwbouw worden toegestaan; 
- Horecavoorzieningen zijn toegelaten in functie van de uitbouw van bovenlokale toeristische 

voorzieningen in het park van Tervuren. Hierbij dienen deze afgestemd te worden op het cultuur-
historisch karakter van het parkgebied. 

7.3.2.3 Prioritaire gebieden voor natuur en de elementen van de bovenlokale open 
ruimtestructuren 
Deze gebieden worden ingevuld met grootschalige structuren van bos en te versterken natuurlijke 
structuren. De duidelijke randen tussen bebouwde ruimte en groene ruimte worden als grensstellende 
elementen gehandhaafd. In deze gebieden zijn geen nieuwe constructies toelaten. In het kader van het 
behoud van waardevolle beeldbepalende gebouwen zijn herbestemmingen mogelijk naar kleinschalige 
horecavoorzieningen in functie van uitbouw toeristische voorzieningen op bovenlokaal niveau. 
 
Verdere versnippering als gevolg van bebouwing of infrastructuur wordt tegengegaan. Hier zijn geen nieuwe 
harde functies toegelaten. Er moet eveneens de nodige aandacht worden besteed aan de landschappelijke 
inkadering van de bedrijven. Voor zonevreemde bedrijven geldt: 
- vergunde bedrijven kunnen uitsluitend behouden blijven indien zij: 

 opgenomen zijn binnen groengebieden, nu reeds verweven in de nederzettingsstructuur en hier 
verweefbaar zijn met de woonfunctie. 

 goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
 geen enkele milieuhinder veroorzaken. 

- uitbreiding wordt niet toegestaan. 
 

7.4 Zonevreemde recreatie 

7.4.1. Zonevreemde recreatie aansluitend op niveau woongebied 
Zonevreemde recreatie niet gelegen in een geëigende bestemming en niet gelegen in de open ruimte 
structuren kan behouden blijven indien ze voldoet aan volgende voorwaarden: 
- de recreatieve functies sluiten aan bij de woonfunctie of een recreatieve knoop; 
- de recreatieve voorzieningen zijn van goede kwaliteit en met beoogd gebruik voor lange termijn; 
- de recreatieve voorzieningen bieden een duidelijke meerwaarde voor het woonweefsel; 
- de voorzieningen zijn goed ontsloten via het bestaande wegennet; 
- de voorzieningen doen geen afbreuk aan en veroorzaken geen hinder ten aanzien van de gebiedseigen 

bestemmingen; 
- de voorzieningen kennen een regelmatig gebruik en worden niet occasioneel aangewend. 
 
Bij opmaak van RUP dienen dezelfde randvoorwaarden gesteld te worden. 

7.4.2. Aftoetsing van de zonevreemde recreatie aan de gewenste open ruimtestructuur 
De ontwikkelingsperspectieven worden gelinkt aan de ruimtes zoals omschreven in de open ruimtestructuur 
waarin ze gelegen zijn. Per onderscheiden ruimte van de open ruimtestructuur worden meer of minder 
mogelijkheden geboden aan behoud en uitbreiding van de zonevreemde recreatie. 

7.4.2.1 Landbouwgebieden voor professionele landbouw 
In deze zone krijgt de professionele grondgebonden landbouw prioriteit met integratie van andere functies. 
Bestaande kernen en woonconcentraties in het buitengebied worden behouden doch zonder bijkomende 
ruimtelijke uitbreiding in de open ruimte. In het kader van het behoud van waardevolle beeldbepalende 
gebouwen zijn herbestemmingen mogelijk naar kleinschalige horecavoorzieningen in functie van uitbouw 
toeristische voorzieningen op bovenlokaal niveau. De agrarische functie en het behoud en de versterking 
van het landschap krijgen hier prioriteit. 
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- Recreatieve voorzieningen worden maximaal afgebouwd tenzij zij gekoppeld zijn aan of aansluiten bij een 

geselecteerd knopen en/of bij het woonweefsel uit de gewenste nederzettingstructuur. In dit geval dienen 
zij bijkomend te beantwoorden aan volgende randvoorwaarden: 

 aansluiting vinden bij het woonweefsel en met een duidelijke meerwaarde aan deze kernen; 
 de recreatieve voorzieningen van goede kwaliteit zijn en met beoogd gebruik voor lange termijn; 
 goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
 geen hinder veroorzaken die niet eigen zijn aan het agrarische gebied; 
 een regelmatig (frequent) gebruik kennen; 
 een passende landschappelijke integratie van de recreatie sites in het landbouwgebied. 

- Uitbreiding kan uitsluitend indien er geen bijkomende overlast wordt gegenereerd voor het 
landbouwgebied. Dit impliceert dat er geen bijkomende verkeersoverlast of parkeerdruk, geen 
bijkomende milieuhinder en geen verdere landschappelijke aantasting van de open ruimte veroorzaakt 
wordt. Bij opmaak van een RUP dienen dezelfde randvoorwaarden gesteld te worden. 

7.4.2.2  Parkgebieden 
Verdere versnippering als gevolg van bebouwing of infrastructuur wordt maximaal tegengegaan. In deze 
gebieden worden geen nieuwe harde functies (grootschalige harde recreatie, …) toegelaten. Met 
uitzondering van het toegankelijk maken, het opwaarderen, nieuwbouw van museumruimte en de restauratie 
in het historische park van Tervuren en aan de bijhorende gebouwenensembles. De recreatieve 
voorzieningen worden maximaal afgebouwd tenzij zij: 
- gekoppeld zijn aan of aansluiten bij een geselecteerde kern en/of bij een recreatieve knoop; 
- geselecteerd zijn als te behouden voorziening en gelegen in effectief parkgebied; 
Indien zij nabij een geselecteerde kern gelegen zijn en een lokale voorziening betreffen dienen zij bijkomend 
te beantwoorden aan volgende randvoorwaarden: 
- van goede kwaliteit zijn; 
- goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
- geen enkele vorm van hinder veroorzaken die een nieuwe aantasting van de natuurlijke en cultureel- 

historische structuur inhoudt. 
Bij opmaak van RUP dienen dezelfde randvoorwaarden gesteld te worden. 
 
Een uitzondering wordt gemaakt voor deze recreatieve voorzieningen die niet aansluiten bij het woonweefsel 
en/of recreatieve knoop maar omwille van hun laagdynamisch karakter en functionele verweving een 
meerwaarde bieden aan de lokale en bovenlokale recreatieve structuur (bv. vissen op de vijvers in het park 
van Tervuren). 

7.4.2.3 Prioritaire gebieden voor natuur en de elementen van de bovenlokale open 
ruimtestructuren 
Deze zone wordt ingevuld met grootschalige bosstructuren en te versterken natuurlijke structuren. De 
duidelijke randen tussen bebouwde en groene ruimte worden als grensstellende elementen gehandhaafd. In 
deze gebieden zijn geen nieuwe constructies toelaten. In het kader van het behoud van waardevolle 
beeldbepalende gebouwen zijn herbestemmingen mogelijk naar kleinschalige horecavoorzieningen in functie 
van uitbouw toeristische voorzieningen op bovenlokaal niveau. 
Verdere versnippering als gevolg van bebouwing of infrastructuur wordt tegengegaan. Hier zijn geen nieuwe 
harde functies toegelaten. Er moet eveneens de nodige aandacht worden besteed aan de landschappelijke 
integratie van de bedrijven. Voor zonevreemde recreatie geldt: 
- de recreatieve functies dienen aan te sluiten bij de woonfunctie of een recreatieve knoop; 
- de recreatieve voorzieningen dienen van goede kwaliteit zijn en met beoogd gebruik voor lange termijn; 
- goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet; 
- geen hinder veroorzaken die niet eigen zijn aan het natuurgebied; 
- een passende landschappelijke integratie van de recreatie sites in het natuurgebied; 
- geen aantasting van de waardevolle natuurlijke waarden van deze gebieden; 
- landschappelijk dienen deze gebieden geïntegreerd te worden in hun natuurlijke omgeving; 
- uitbreiding van de recreatieve voorzieningen worden niet toegestaan.  
Bij opmaak van RUP dienen dezelfde randvoorwaarden gesteld te worden. 
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7.4.2.4 Overzicht voorstellen aanpak zonevreemde recreatie 
Tabel 8:  Voorstel aanpak van zonevreemde recreatie  

benaming  opp voorzieningen evaluatie en voorstel aanpak 
Voetbalveld 
Lijsterlaan te 
Moorsel 

1ha − 2 voetbalterreinen 
− verplaatsbare 

kantine 

Uit te doven zonevreemde locaties 
Het zonevreemde voetbalveld van Moorsel – Lijsterlaan ligt wel 
aansluitend bij de kern van Moorsel. De voorzieningen zijn van 
mindere kwaliteit en het terrein ligt in een belangrijke open 
ruimtecorridor tussen Moorselbos en Hogenbos. Het terrein wordt 
opnieuw ontwikkeld in functie van de open ruimte en het landschap.  
 

Voetbalclub 
Eizer 

1ha 
42a 
59ca 

− 1 voetbalterrein 
 

Uit te doven zonevreemde locaties 
Het zonevreemde sportterrein van Eizer is gelegen in 
landbouwgebieden voor professionele landbouw. Het terrein sluit niet 
aan bij de geselecteerde kern van Duisburg maar ligt aan het einde 
van een uitgerekt woonlint, dat zijn aansluiting vindt bij de kern van 
Eizer (Overijse).  
 
Van zodra de club ophoudt te bestaan als zelfstandige club, wordt het 
terrein uitgedoofd. Het agrarische gebied wordt opnieuw in functie van 
landbouw ontwikkeld waardoor ook het landschap opnieuw wordt 
opgewaardeerd. 
 

Varenberg 1ha − 1 voetbalterrein 
− verplaatsbare 

kleedkamers 

Uit te doven zonevreemde locaties 
Het bestaande zonevreemde veld van Dorreweg – Vossem ligt aan 
de rand van de kern van Vossem. Het terrein is gelegen in de open 
ruimte in functie voor landbouw en landschap. De uitrusting van het 
terrein is van mindere kwaliteit, de ontsluiting is onvoldoende en de 
huidige toestand kan niet geregulariseerd worden.  
 

KV Tervuren 1ha 
50a 

− 1 voetbalterrein 
− kleedkamers, 

kantine, tribune 

Opmaak RUP recreatieve knoop ”Recreatie in het groen’ 
De eigenlijke activiteiten van KV Tervuren blijven hier niet behouden 
maar worden geherlokaliseerd naar de nieuwe site voor centrale 
sportinfrastructuur. De infrastructuur wordt geïntegreerd binnen een 
nieuw recreatieve knoop voor recreatie in het groen (zie ook 
gewenste recreatieve structuur). 
 

Sportcentrum 
Electrabel 

5ha − 1 voetbalterrein 
− 4 tennisterreinen 
− 1 basketbalterrein 

Opmaak RUP zonevreemde sportinfrastructuur 
De infrastructuur van het sportcentrum Electrabel  zijn gelegen 
grensoverschrijdend met Wezenbeek-Oppem, aan de kern van 
Tervuren en aan de rand van het parkgebied Berg van Termunt.  
De infrastructuren zijn:  
− van goede kwaliteit; 
− goed ontsloten langsheen de Elisabethlaan (Wezembeek-

Oppem) en 
− brengen geen milieuhinder met zich mee. 

Voor deze te behouden zonevreemde locatie zal de gemeente 
overgaan tot de opmaak van een RUP zonevreemde 
sportinfrastructuur. Hierbij kunnen de terreinen van het sportcentrum 
Electrabel behouden blijven doch niet uitbreiden. De 
randvoorwaarden van het RUP worden bepaald door de 
voorwaarden zoals hierboven geformuleerd. 

Spaans Huis   Te behouden zie recreatieve structuur – bovenlokaal niveau – met 
park verweefbare activiteiten 

De Bootjes   Te behouden zie recreatieve structuur – bovenlokaal niveau - met 
park verweefbare activiteiten 

 

7.5 Nabestemming agrarische bedrijfszetels 
Nabestemming agrarische bedrijfszetels 
Agrarische bedrijfszetels worden momenteel niet als zonevreemd weerhouden. Bij stopzetting van de 
bedrijfsactiviteit worden deze bedrijfszetels behandeld volgens de hiervoor vermelde voorwaarden voor 
functiewijzigingen. 
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Binnen de agrarische structuur kunnen alleen functiewijzigingen toegestaan worden als volgt: 
 de woonfunctie is steeds toegelaten zoals aangegeven in het structuurplan Tervuren (zie 

zonevreemde woningen); 
 de nieuwe functie moet een duidelijke verbondenheid hebben met de bestaande agrarische 

ruimtelijke structuur en agrarische activiteit. Activiteiten zoals hoevetoerisme, dierenarts, 
tuinaanlegger, maneges19 en kleinschalige, lokale ambachtelijke verwerking en verkoop van 
hoeveproducten komen in aanmerking; 

 zuiver commerciële functies, kantoorcomplexen, industrie en nijverheid zijn niet toegelaten; 
 verkeersverwekkende functies die de draagkracht van de agrarische structuur overschrijden zijn niet 

toegelaten; 
 er mag geen nieuwe ontsluitingsinfrastructuur worden aangelegd ten behoeve van de nieuwe 

functie; 
 er mag slechts kleinschalige parkeerinfrastructuur worden voorzien in functie van de nieuwe 

activiteiten. 

                                                      
19 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant legt voor de functiewijziging naar manege volgende randvoorwaarden 
vast (p.296-297): 

- bij voorkeur gelegen in een toeristisch – recreatief netwerk 
- de aanwezigheid van ruiterpaden voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van de ruiters zijn verzekerd 
- ze vormen een herbestemming van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf 
- er dienen geen nieuwe constructies opgericht 
- ze accentueren de eigenheid van de streek 
- ze blijven laagdynamisch van karakter 
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8. Gewenste ruimtelijke structuur van Tervuren - Deelruimten 
 
Voor elke deelruimte wordt de gewenste ruimtelijke structuur op microniveau uitgezet met cartografische 
weerslag in kaart R7 tot en met R11.  

8.1 Verstedelijkte ruimte 
Kaart 7:  Gewenste ruimtelijke structuur ‘Verstedelijkte ruimte’:centrum, residentiële randzone 

Deze deelruimte profileert zich als hét bebouwde deel van de gemeente waarbinnen de voornaamste 
hoogdynamische activiteiten zoals wonen, winkels, voorzieningen… worden ingeplant. Binnen deze 
deelruimte worden globaal 2 zones afgebakend waarbinnen een verschillende ontwikkeling wordt 
nagestreefd: ‘Tervuren - het Centrum’ en ‘de Residentiele Randzone’. Samen maken zij een belangrijk deel 
uit van het hoofddorp Tervuren (zie nederzettingsstructuur voor perimeter). 
De Leuvensesteenweg fungeert hier als een kapstok waaraan de verschillende zones zijn opgehangen. 
 

8.1.1. Tervuren - het centrum – een bruisend hart voor wonen en voorzieningen 
Tervuren is het hoofddorp van de gemeente en het centrum vormt het bruisende hart. De gemeente zal dan 
ook optimaal investeren in dit gebied en heeft hiertoe een Masterplan uitgewerkt. Binnen dit Masterplan 
worden gericht een aantal plekken aangepakt met als doel een aantal hefboomprojecten te realiseren. In 
ieder geval wordt er gestreefd naar een versterking van de woonfunctie binnen het centrum (te verdichten 
woongebied). Met het tekort aan woongelegenheden in het achterhoofd staan herwaardering en inbreiding 
voor het wonen in het centrum voorop. Verder werkt de gemeente aan de versterking van de 
centrumfuncties (handel, administratie, verzorging, horeca, …) om zo de attractiviteit van het gebied verder 
op te waarderen. 
 
Concreet investeert de gemeente in volgende projecten: 
 

Papeblok en bibliotheek 
Deze site ligt in woongebied (gewestplanbestemming) en huisvest momenteel een 
ontmoetingscentrum, een cultureel centrum en een bibliotheek. De gemeente voorziet om hier een 
woonproject (60 woningen) te realiseren na verhuis van de huidige functies naar het nieuwe 
administratief centrum en ontmoetingscentrum naar de site van de Koninklijke Moestuin (zie verder). 
Het casco van de bibliotheek kan voor een nieuw project gebruikt worden. Een ondergrondse 
parking dient wel voorzien te worden, al kan Parking Nettenberg tijdelijk als alternatieve parking 
dienst doen. 
 
Koninklijke Moestuin 
Momenteel liggen in deze zone voor openbaar nut een parking en een kleinschalige recreatiezone. 
In de toekomst voorziet de gemeente hier (niet limitatief) behalve een administratief centrum mogelijk 
een polyvalente zaal, een gemeenschapscentrum, een sociaal huis met OCMW, de bibliotheek, een 
parking, een speelplein, wonen met inbegrip van serviceflats en diensten. 
 
Brusselsesteenweg 
Het huidige administratieve centrum en het gemeentehuis liggen aan de Brusselsesteenweg, in 
woongebied. Hier wordt aan de straatkant een commerciële zone voorzien met winkels en 
kantoorruimtes, waarboven gewoond kan worden. Ook aan de achterzijde wordt wonen gepland, 
waarbij ook de bestaande opslagruimte (die casco behouden kan worden) omgebouwd kan worden 
tot lofts. Voor dit project dient apart een stedenbouwkundig ontwikkelingsplan te worden uitgetekend.  
 
Markt 
Het postgebouw aan de Markt, gelegen in zone voor openbaar nut, zal verdwijnen. Het bestaande 
BPA voor dit bouwblok zal worden gewijzigd, waarbij de mogelijkheden voor wonen, handel, horeca 
en diensten worden geoptimaliseerd, in het bijzonder door de afwerking van de bebouwing langs de 
Vlonderse Hoek mogelijk te maken. 



Richtinggevend deel  

D+A Consult  Ontwerp structuurplan 
Gemeente Tervuren   Versie GR2 - 2008 

67

Burggraaf 
Het gebouw aan de Burggraaf waar momenteel het CVO (dat op lange termijn zal verhuizen naar de 
nieuwe site aan het Groenplan (zie ook GITO en Groenplan) en andere gemeenschapsfuncties 
gelokaliseerd zijn, wordt op termijn omgevormd naar wonen (2 tot 3 woningen, al naar gelang de 
nagestreefde dichtheid). In tussentijd komt hier het OCMW. Het casco van het gebouw kan 
behouden blijven.  
 
GITO 
De gemeentelijke school voor technisch onderwijs (in woongebied gelegen) heeft nood aan 
uitbreiding. Een mogelijke herlokalisatie werd onderzocht. Daaruit kwam de site Groenplan naar 
voren (cfr. supra). Op de huidige site van het GITO kan een woonproject ondergebracht worden, 
waarbij men op deze locatie pal in het centrum de woondichtheid zou kunnen optrekken. Op deze 
site zou men minimaal 15 tot 29 woningen kunnen onderbrengen. 
 
Groenplan 
De site genaamd ‘Groenplan’, gelegen in de zone voor openbaar nut, doet momenteel dienst als 
opslagzone. In de toekomst zal hier een scholencluster worden ondergebracht, waarbij het 
GITO/CVO naar deze locatie verhuisd. Hierdoor komt in het centrum een site vrij voor wonen en kan 
er op het Groenplan een clustering van gemeentelijk secundair technisch en beroepsonderwijs 
ontstaan. 

 
Naast bovenstaande projecten zal Tervuren genoodzaakt zijn op korte termijn een deel van de resterende 
binnengebieden aan te snijden (zie nederzettingsstructuur). Het aantal actueel onbebouwde percelen is 
immers niet voldoende om te kunnen voorzien in de behoefte van de lokale bevolking. Bovendien zijn deze 
percelen vaak in handen van inwoners van Tervuren die 1 of 2 percelen vrijwaren voor hun kinderen.  
 
Specifieke aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van WU5 - Maesdelle. Dit is een grootschalig 
gebied dat op termijn als inbreidingsproject kan worden uitgewerkt. Deze zone komt gezien de ligging nabij 
de kern van Tervuren in aanmerking voor een gemengde invulling met een sociaal woningbouwproject 
(kavels en woningen, huur en koop) en gemengde private woningbouw. Op korte termijn wenst de gemeente 
deze invulling nog niet op te starten. De gemeente wil binnen de planningsperiode van het structuurplan wel 
de nodige randvoorwaarden vastleggen zodat het gebied onder de gewenste voorwaarden kan worden 
ingevuld wanneer de gelegenheid en de behoeften zich aandienen. Het gebied kan alleen ontwikkeld 
worden na een vooronderzoek al dan niet in combinatie met de opmaak van een RUP. Dit vooronderzoek 
(en een eventueel hieruit volgend RUP) dient rekening te houden met volgende richtlijnen: 

- bij de realisatie van het project dient sterk de nadruk gelegd te worden op een gedifferentieerde 
invulling (sociale en private woningbouw) en een gefaseerde aanpak (tijdsgebonden aspect). Daarbij 
kunnen de gronden van de sociale huisvestingsmaatschappij worden aangewend op middellange tot 
lange termijn, mits dit beantwoordt aan de lokale sociale woonbehoeften. Het aansnijden van deze 
gronden dient ook te worden gefaseerd en gespreid in de tijd. De gronden in particulier bezit kunnen 
enkel op lange termijn aangewend worden, indien een nieuwe woningbehoeftenstudie de nood 
hiervan aantoont; 

- globaal moet er gestreefd worden naar een sociale mix; 
- bij de aansnijding van WU5 (Maesdelle) moet eveneens aandacht worden besteed aan de 

ontsluiting van dit gebied. Daarom moeten nu reeds de nodige percelen worden aangeduid die de 
mogelijkheid voor een ontsluiting op termijn open houden. De ontwikkeling van het gebied moet 
gepaard gaan met een mobiliteitsonderzoek. De invloed van dit project op het achterliggende gebied 
is groot en daarom wordt het achterliggende gebied ook opgenomen in de studie naar de ontsluiting. 
De realisatie van dit project mag geen onaanvaardbare overlast veroorzaken voor de omgeving; 

- er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de waterhuishouding; 
- de landschappelijke integratie en de uitvoering van een landschapsonderzoek wordt voorzien bij de 

ontwikkeling van het gebied. Volgende aspecten worden minimaal meegenomen: 
o integratie van de zogenaamde “varkenskoten-site” 
o integratie in bebouwd weefsel; 
o behoud van de eigenheid van waardevolle historische en ecologische elementen op de site. 

 
Waar de woonfunctie geconfronteerd wordt met zonevreemdheid zal deze zonevreemdheid beoordeeld 
worden in functie van zijn potenties voor de versterking van de woonfunctie in de kern van Tervuren. 
Zonevreemde woningen die aansluiten bij de kern, krijgen ontwikkelingsperspectieven vergelijkbaar met het 
aanpalende woongebied. 
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Gezien de aanwezigheid van de Voer als natuurwaarde en de Voervallei als landschapsbepalende 
structuur, zal op initiatief van de gemeente de Voervallei binnen het centrum worden heringericht. Daarbij 
moet de impact van toekomstige ontwikkelingen in dit gebied eenduidig worden afgewogen.  
De natuurontwikkeling in deze vallei moet de leidraad worden bij de herinrichting van de gehele vallei. 
Daarbij moet ook de nodige ruimte voor water worden voorzien. Waar ingrepen voor waterbeheersing vereist 
zijn, moeten landschapsecologische maatregelen maximaal worden ingezet. 

8.1.2. Residentiële randzone 
De residentiële randzone vormt ruimtelijk het grootste woongebied van Tervuren en kadert integraal binnen 
de woonontwikkelingen van het hoofddorp. Het gebied heeft duidelijk een morfologisch lossere 
bebouwingsstructuur. De gemeente wenst het belang van deze zone te erkennen en streeft naar een 
verdere afwerking van de woonzones en de beperkte uitbreiding van de voorzieningen (aansluitend bij en in 
functie van het wonen). Omwille van de woondruk zullen ook hier enkele woongebieden op korte termijn 
worden aangesneden.  
 
Specifiek voor de woonwijk Hoogvorst is er speciale aandacht voor het behoud van het aangename groene 
karakter. De uitbreiding en verder invulling van deze wijk (die door de gemeente op korte termijn wordt 
gepland) kan enkel toegelaten worden indien met de draagkracht rekening wordt gehouden. Enkel een lage 
woondichtheid van maximaal 10 woningen per hectare is aangewezen. Daarnaast kan de opmaak van een 
RUP voor deze woonwijk (met behoud van de kwaliteitsvolle structurerende elementen zoals architectuur, 
kavelgrootte, groengebruik, …) de verstedelijkingsdruk op het gebied aan banden leggen. 
 
Het gebied ten noorden van de Leuvensesteenweg kent een sterk residentieel karakter en wordt gekenmerkt 
door een aantal open ruimteverbindingen die de moeite waard zijn om te worden behouden. De bebouwing 
moet geconcentreerd worden in relatie met de gewenste ruimtelijke structuur voor Leuvensesteenweg 
zonder evenwel de doorstroming van deze weg te hinderen.  
 
De grenszone met de buurgemeenten Zaventem (Sterrebeek) en Wezembeek-Oppem wordt gekenmerkt 
door een open landbouwlandschap. Om de landbouw hier nog voldoende kansen te geven mag er geen 
areaal meer worden opgeofferd, met uitzondering van minderwaardige en voor de grootschalige landbouw 
verloren binnenruimten en restruimten omringd met woonbebouwing. Binnen het landbouwgebied blijft het 
echter aangeraden om te streven naar een verweving van natuurlijke elementen met de landbouwfunctie 
omwille van natuur-ecologische (verbinding) en/of toeristisch-recreatieve redenen (verfraaiing 
landschapsbeeld). 
 
Diepe tuinpercelen 
In Tervuren komen 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’s opmaken zoals in de gewenste open ruimtestructuur is aangegeven. Een gedetailleerd onderzoek zal 
voor elk gebied aan de basis liggen van de eigenlijke bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften. 
Afhankelijk van de ligging van deze percelen zijn volgende ontwikkelingsperspectieven richtinggevend bij de 
opmaak van deze RUP’s.   
 
1.Ten zuiden van de Voer komt een groot aantal diepe tuinen voor. Hierbinnen wordt een onderscheid 
gemaakt tussen:  

 een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

 een tweede zone aansluitend op de eerste zone met een richtwaarde van 50m; 
 het overige perceelsgedeelte. 

De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 
 in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 

verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 
 in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 

inheems groen of dienen ze door hun inrichting het open agrarische landschap te benadrukken. 
Het voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-
inrichtingen) is enkel toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik 
landschappelijk geïntegreerd wordt.  Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven;  

 in het overige perceelsgedeelte kan het perceel uitsluitend worden ingevuld met een agrarische 
functie (groentetuin, weide, boomgaard, akker…), al dan niet onder de vorm van hobbylandbouw.  
De tuin dient op landschappelijke wijze ingericht worden zodanig dat de tuin geïntegreerd wordt in 
het agrarische landschap. Het oprichten van constructies en verhardingen wordt in deze zone niet 
toegelaten. 
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2.Aan de rand van de bovenloop van de Voer en langsheen de randen van het Zoniënwoud met 
Tervuren komen een aantal diepe tuinpercelen voor. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

 een tweede zone, aansluitend op de eerste zone, deze dient zo beperkt mogelijk te zijn en wordt 
afgeperkt in functie van de bestaande aanwezige natuurwaarden en de aanpalende omgeving. 

 
De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 

 in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 
verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 

 in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 
inheems groen of dienen ze door hun inrichting het natuurgebied te benadrukken. Het voorzien 
van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) is enkel 
toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk geïntegreerd wordt.  
Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven; 

 op de rest van het perceel dient expliciet aandacht te gaan naar bos- en/of natuurontwikkeling. In 
de vallei van de Voer kunnen aanzetten gegeven worden tot het creëren van een ecologische 
verbinding met het valleigebied. 

 
3.Ter hoogte van het parkgebied ‘Berg van Termunt’ aan de Oppemstraat komt een aantal 
woonpercelen voor met diepe tuinen. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

 een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

 een tweede zone, aansluitend bij de eerste zone, met een richtwaarde van 50m; 
 het overige perceelsgedeelte. 

 
De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 

 in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 
verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 

 in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 
inheems groen of dienen ze door hun inrichting het aanliggende parkgebied te benadrukken. Het 
voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) 
is enkel toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk 
geïntegreerd wordt. Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven;  

 in het overige perceelsgedeelte kan het perceel uitsluitend worden ingevuld met een parkfunctie. 
De tuin dient zo ingericht worden zodanig dat de tuin geïntegreerd wordt in de parkstructuur. Het 
oprichten van constructies en aanleggen van verhardingen wordt in deze zone niet toegelaten. 

8.2 Oostelijke open ruimtegebied 
Het oostelijke open ruimtegebied beslaat een aanzienlijk deel van de open ruimte op het grondgebied van 
Tervuren. Deze 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 behouden. Er wordt dan ook gestreefd naar een duidelijke 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 uitbreiding. 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 verdere uitgroei van de lintbebouwing, waarvan een groot deel daarenboven zonevreemd 

ligt. 
Bestaande activiteiten en functies op lokaal niveau die met de woonfunctie verweefbaar zijn kunnen verder 
ontwikkelen. De aanwezigheid van de bestaande activiteiten dient behouden en versterkt te worden voor 
zover de draagkracht van de omgeving wordt gerespecteerd en de activiteiten verenigbaar zijn met het 
lokale niveau van de kernen. Dit is 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:  Gewenste ruimtelijke structuur ‘Oostelijke 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 
Ook in Moorsel plant het Masterplan een project. Het voetbalveld aan de Vinkenlaan (in woongebied 
gelegen, maar zonder ruimere ontwikkelingsmogelijkheden) zal verhuizen naar de centrale 
sportinfrastructuur, 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 (WG14) 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 WG15 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).  
 
Diepe tuinpercelen 
In Moorsel komen een groot aantal diepe tuinpercelen voor. De ontwikkelingsperspectieven voor de 
tuinpercelen zijn afhankelijk van de ligging. De gemeente zal voor de diepe tuinpercelen gebiedsgerichte 
RUP’s opmaken zoals in de gewenste open ruimtestructuur is aangegeven. Een gedetailleerd onderzoek zal 
voor elk gebied aan de basis liggen van de eigenlijke bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften. 
Afhankelijk van de ligging van deze percelen zijn volgende ontwikkelingsperspectieven richtinggevend bij de 
opmaak van deze RUP’s.   
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

- een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

- een tweede zone aansluitend op de eerste zone met een richtwaarde van 50m; 
- het overige perceelsgedeelte. 

 
De invulling van de tuinpercelen zou kunnen worden gedifferentieerd als volgt: 

- in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 
verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 

- in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 
inheems groen of dienen ze door hun inrichting het open agrarische landschap te benadrukken. Het 
voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) 
is enkel toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk 
geïntegreerd wordt.  Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven;  

- in het overige perceelsgedeelte kan het perceel uitsluitend worden ingevuld met een agrarische 
functie (groentetuin, weide, boomgaard, akker…), al dan niet onder de vorm van hobbylandbouw.  
De tuin dient op landschappelijke wijze ingericht worden zodanig dat de tuin geïntegreerd wordt in 
het agrarische landschap. Het oprichten van constructies en verhardingen wordt in deze zone niet 
toegelaten. 

8.2.3. Duisburg 
Kaart 9:  Gewenste ruimtelijke structuur ‘Oostelijke 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 bestaande 
bebouwing langsheen de uitvalswegen 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. 
 
In het kader van kernversterking, waarbij de kern in dit geval specifiek wordt afgewerkt, zal de gemeente op 
korte termijn de kavels langsheen de Schonenboomstraat aansnijden. Aangezien Duisburg een tekort heeft 
aan sociale woningen en woningen voor middelinkomens, komt dit gebied in aanmerking voor een 
geïntegreerd woonproject in de sfeer van sociale huisvesting. Hierbij dient de klemtoon gelegd te worden op 
een gefaseerde aanpak (aantal woningen/jaar), de vraag van de lokale bevolking en een woningdichtheid 
van om en bij de 15 woningen/ha (richtcijfer bruto-woningdichtheid voor kernen in buitengebied). In dit 
project neemt de gemeente, al dan niet in samenwerking met een sociale huisvestingmaatschappij, het 
voortouw. Bij de realisatie 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 lange termijn en moet via 
een RUP geordend worden (zie ook masterplan Duisburg). 
 
Masterplan – Duisburg 
In Duisburg voorziet de gemeente via haar Masterplan een nieuwe invulling voor de site Rootstraat, waarbij 
de gemeentelijke feestzaal wordt ingevuld met een woonproject en in op de locatie van de pastorij een 
sociaal woonproject kan gerealiseerd worden (3 tot 6 woningen).  
De gemeentelijke feestzaal wordt geherlokaliseerd naar ’t Pachthof Stroykens. Hiertoe wordt in uitbreiding 
van het complex voorzien. De gemeente zal hiertoe een RUP opmaken.  Dit RUP zal naast de site van 
Pachthof Stroykens en de schil van Schonenboom ook de ordening van het binnengebied van 
Schonenboom omvatten. 
 
Specifiek aanpak serregebieden 
Specifiek voor Duisburg is het serrelandschap dat ten zuiden van de kern ligt en aansluit bij de open ruimte 
van Overijse. Dit serrelandschap dient zoveel mogelijk te worden bewaard en waar aangewezen hersteld.  
Hierbij kan gedacht worden aan volgende maatregelen: 

- voor het overgangsgebied rond Veeweide: 
 het behouden van de open ruimte en grootschalige landbouwactiviteit (in open lucht); 
 enkel bijkomende serrecomplexen voor bestaande bedrijven blijven mogelijk. 

 
- voor de ingesloten gebieden ’Hertswegen’ en ‘Schonenboom’: 

 geen mogelijkheid om nieuwe serrecomplexen te lokaliseren; 
 volledige afbouw van bestaande serres; 
 de herbestemming van de binnenruimte, naar landbouw (Hertswegen) en wonen 

(Schonenboom). 
 

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

 
Diepe tuinpercelen 
In Duisburg komen op verschillende plaatsen diepe tuinpercelen voor (overwegend in agrarisch gebied). De 
ontwikkelingsperspectieven voor de tuinpercelen zijn afhankelijk van de ligging. De gemeente zal voor de 
diepe tuinpercelen gebiedsgerichte RUP’s opmaken zoals in de gewenste open ruimtestructuur is 
aangegeven. Een gedetailleerd onderzoek zal voor elk gebied aan de basis liggen van de eigenlijke 
bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften. Afhankelijk van de ligging van deze percelen zijn 
volgende ontwikkelingsperspectieven richtinggevend bij de opmaak van deze RUP’s.   
 
1.Ter hoogte van de open ruimtecorridor ten westen van Duisburg komen een aantal woonpercelen 
voor met diepe tuinen. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen. 

- een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

- een tweede zone, aansluitend bij de eerste zone, zo beperkt mogelijk in functie van de bestaande 
aanwezige open ruimte en de aanpalende omgeving. 

 
De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 

- in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 
verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 

- in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 
inheems groen of dienen ze door hun inrichting de open ruimtecorridor te benadrukken. Het 
voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) 
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is enkel toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk 
geïntegreerd wordt. Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven; 

- op de rest van het perceel dient expliciet aandacht te gaan naar de ontwikkeling van de open 
ruimtecorridor en kunnen geen nieuwe constructies worden toegelaten.  

 
2. Op de rest van het grondgebied Duisburg komt een groot aantal diepe tuinen voor. Hierbinnen wordt 
een onderscheid gemaakt tussen:  

- een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

- een tweede zone aansluitend op de eerste zone met een richtwaarde van 50m; 
- het overige perceelsgedeelte. 

De invulling van de tuinpercelen zou kunnen worden gedifferentieerd als volgt: 
- in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 

verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 
- in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 

inheems groen of dienen ze door hun inrichting het open agrarische landschap te benadrukken. Het 
voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) 
is enkel toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk 
geïntegreerd wordt.  Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven;  

- in het overige perceelsgedeelte kan het perceel uitsluitend worden ingevuld met een agrarische 
functie (groentetuin, weide, boomgaard, akker…), al dan niet onder de vorm van hobbylandbouw.  
De tuin dient op landschappelijke wijze ingericht worden zodanig dat de tuin geïntegreerd wordt in 
het agrarische landschap. Het oprichten van constructies en verhardingen wordt in deze zone niet 
toegelaten. 

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 groene stapstenen. Hier zal 
rekening mee gehouden moeten worden bij de heraanleg van de Leuvensesteenweg, de afwerking van de 
zone voor gemengde lokale bedrijvigheid langs de steenweg en op (zeer) lange termijn ook voor het 
reservegebied voor wonen en recreatie. 
 
Daarnaast bezit de kern van Vossem een aantal historisch zeer waardevolle elementen die ook in de 
toekomst met zorg dienen te worden bewaard. De ommuurde kerk en de groene parkstructuur met vijver 
structureren het centrum.  
 
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 
landschappelijk geïntegreerd te worden zodat er een duidelijke meerwaarde wordt geboden aan de 
omgeving. Tevens dient er voldoende parkeerruimte voor het bestemmingsverkeer 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 
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zullen worden vastgelegd in een RUP.  Er dient een voldoende strook agrarisch gebied bouwvrij te worden 
gehouden zodat de begraafplaats in functie van de behoefte op langere termijn fasegewijs kan worden 
uitgebreid.  
 
Aan de grens met Bertem (Leefdaal) wordt op niveau Groot-Tervuren de bedrijvenzone Keiberg ontwikkeld 
als lokale bedrijvenzone. 
 
Het zonevreemde sportterrein ‘Dorreweg’ zal op termijn uitgedoofd worden (zie zonevreemde recreatie). De 
bestaande sportactiviteiten zullen een plaats krijgen op het nieuwe synthetisch veld aan de Sint-Pauluslaan 
in Vossem. 
 
Masterplan - Vossem 
Er wordt uitgegaan van de realisatie van een buurthuis aan de Stationsstraat, opdat de huidige functies die 
momenteel in ’t Wiel / de Oude jongensschool gevestigd zijn, naar het buurthuis kunnen verhuizen. Op die 
manier kan er voor de bestaande gebouwen een huisvestingsproject (4 tot 8 woningen) worden uitgewerkt.  
Naast een buurthuis met parking wordt aan de Stationsstraat ook een speelveld voor de scouts gepland.  
 
Het gebied Galgenberg 
De gemeente voorziet in het gebied Galgenberg gelegen in de hoek tussen de N3-Leuvensesteenweg en de 
Stationsstraat te Vossem: 

 op korte termijn de opmaak van een RUP om de bestaande al dan niet zonevreemde bedrijven in 
dit gebied gelegen langs de Leuvensesteenweg ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Het gaat 
om kleinschalige ontwikkelingen aansluitend op de bestaande zonevreemde functies; 

 op lange tot zeer lange termijn (buiten de planperiode van het structuurplan) wil de gemeente de 
perimeter rond deze bedrijvencluster vrijwaren als potentiële zone voor gemengde lokale 
bedrijvigheid waarbij de integratie van de bestaande zonevreemde bedrijvigheid wordt 
vooropgesteld. Deze zoekzone wordt voorzien in de 100-zone m vanaf de Leuvensesteenweg en 
kan uitsluitend gerealiseerd worden met respect voor de stapsteenverbinding tussen het park van 
Tervuren en Moorselbos en mits aantonen van de behoeften; 

 aansluitend op de Stationsstraat: een buurthuis, waar rond het openbaar domein wordt ingericht 
als parking en speelruimte voor de jeugdverenigingen van Vossem en de lokale jeugd; 

 op lange tot zeer lange termijn langsheen de Stationsstraat een eventuele gemengde invulling met 
wonen en lokale recreatie; 

De realisatie van deze zoekzones dient evenwichtig te gebeuren in afstemming tot de geplande 
stapsteenverbinding tussen het park van Tervuren en Moorselbos. Hierbij dient het gehele gebied 
Galgenberg ingericht te worden als één landschappelijke zone met een ruime groene stapsteenverbinding, 
de zone voor bedrijvigheid, de voorzieningen voor het buurthuis en de jeugd en de eventuele gemengde 
invulling op lange tot zeer lange termijn.  
Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 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 verkeersontsluiting 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 Duisburg gerealiseerd 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 zal voor geheel het gebied Galgenberg een RUP opmaken om voldoende ruimte te 
garanderen voor de stapsteenverbinding en deze optimaal af te stemmen op de andere 
ontwikkelingen in het gebied.  

 
Diepe tuinpercelen 
In Vossem komen 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’s opmaken zoals in de gewenste open ruimtestructuur is aangegeven. Een gedetailleerd onderzoek zal 
voor elk gebied aan de basis liggen van de eigenlijke bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften. 
Afhankelijk van de ligging van deze percelen zijn volgende ontwikkelingsperspectieven richtinggevend bij de 
opmaak van deze RUP’s.   
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1.Ten zuiden van de Voer komt een groot aantal diepe tuinen voor overwegend in agrarisch gebied. 
Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

- een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

- een tweede zone aansluitend op de eerste zone met een richtwaarde van 50m; 
- het overige perceelsgedeelte. 

De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 
- in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 

verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 
- in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 

inheems groen of dienen ze door hun inrichting het open agrarische landschap te benadrukken. Het 
voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) 
is enkel toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk 
geïntegreerd wordt.  Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven;  

- in het overige perceelsgedeelte kan het perceel uitsluitend worden ingevuld met een agrarische 
functie (groentetuin, weide, boomgaard, akker…), al dan niet onder de vorm van hobbylandbouw.  
De tuin dient op landschappelijke wijze ingericht worden zodanig dat de tuin geïntegreerd wordt in 
het agrarische landschap. Het oprichten van constructies en verhardingen wordt in deze zone niet 
toegelaten; 

- de invulling van de percelen mag geen negatieve impact hebben op de ontwikkeling van de 
Voervallei (ruimte voor natuur en water). 

 
2.Ter hoogte van het Twaalf Apostelenbos en aan de rand van de bovenloop van de Voer komen een 
aantal diepe tuinpercelen voor. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

- een tweede zone, aansluitend op de eerste zone, deze dient zo beperkt mogelijk te zijn en wordt 
afgeperkt in functie van de bestaande aanwezige natuurwaarden en de aanpalende omgeving. 

De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 
- in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 

verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 
- in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 

inheems groen of dienen ze door hun inrichting het natuurgebied te benadrukken. Het voorzien van 
tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) is enkel 
toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk geïntegreerd wordt 
en geen impact hebben op de ontwikkeling van de Voervallei met ruimte voor natuur en water.  
Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven; 

- op de rest van het perceel dient expliciet aandacht te gaan naar bos- en/of natuurontwikkeling. In 
de vallei van de Voer kunnen aanzetten gegeven worden tot het creëren van een ecologische 
verbinding met het valleigebied. 

 
3.Ter hoogte van de open ruimtecorridors aan Vossemberg komen een aantal woonpercelen voor met 
diepe tuinen. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen. 

- een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 

- een tweede zone, aansluitend bij de eerste zone, zo beperkt mogelijk in functie van de bestaande 
aanwezige open ruimte en de aanpalende omgeving. 

De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 
- in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 

verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 
- in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 

inheems groen of dienen ze door hun inrichting de open ruimtecorridor te benadrukken. Het 
voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) 
is enkel toegelaten indien deze door correct materiaal- en kleurgebruik landschappelijk 
geïntegreerd wordt.  Bestaande voorzieningen kunnen behouden blijven; 

- op de rest van het perceel dient expliciet aandacht te gaan naar de ontwikkeling van de open 
ruimtecorridor.  

 
4.Binnen de stapsteenverbinding komen een aantal woonpercelen voor met diepe tuinpercelen. 
Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

- een eerste zone gelegen in woongebied (gewestplan), en gemeten vanaf de grens met de 
openbare wegenis; 
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- een tweede zone met een richtwaarde van 50m; 
- het overige perceelsgedeelte. 

De invulling van de tuinpercelen kan worden gedifferentieerd als volgt: 
- in de eerste zone is volledig privatief tuingebruik toegelaten, inclusief de aanleg van met wonen 

verwante voorzieningen en constructies (tuinhuizen, zwembaden…); 
- in de tweede zone dienen de percelen voldoende ingegroend te worden met streekeigen en 

inheems groen of dienen ze door hun inrichting de stapsteenverbinding tussen het park van 
Tervuren en Moorselbos te benadrukken. Het voorzien van tuinuitrusting (tuinhuis, terras, pergola, 
speeltoestellen, private recreatie-inrichtingen) is enkel toegelaten indien deze door correct 
materiaal- en kleurgebruik landschappelijk geïntegreerd wordt;  

- in het overige perceelsgedeelte kan het perceel uitsluitend zo worden ingevuld dat ze geïntegreerd 
wordt in de stapsteenverbinding. Het oprichten van constructies en verhardingen wordt in deze 
zone niet toegelaten. 

 

8.3 Het groene gebied 
Het aaneengesloten boscomplex 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 
gelegd op de ecologische kwaliteit, de landschappelijke waarden en de authentieke fysische kenmerken van 
de omgeving. Harde 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 beschouwd. 
 

8.4 N3 – Leuvensesteenweg  
Kaart 11:  Gewenste ruimtelijke structuur ‘Leuvensesteenweg’ 

8.4.1. Visie en doelstellingen 
Voor de deelruimte van de Leuvensesteenweg worden de volgende doelstellingen vooropgesteld: 
- het beheersen van de bovenlokale ontwikkelingen in relatie tot het park van Tervuren met 

uitbreidingsmogelijkheden binnen de site van het museum en 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: 

 een hogere beeldwaarde of een beter imago van de Leuvensesteenweg; 
 het collectief gebruik van voorzieningen en zuinig ruimtegebruik (gezamenlijk gebruik van 

ontsluiting, parkeervoorzieningen, koppelbouw...); 
 het verbeteren van de verkeersveiligheid en de interne verkeersorganisatie 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. 
Verweven betekent het bevestigen en bij elkaar brengen van functies en activiteiten op dusdanige wijze dat 
er ruimtelijke meerwaarden, vormen van synergie en complementariteiten ontstaan. Synergie betekent dat 
het karakter van de bedrijvigheid de woonfunctie niet mag hypothekeren (het toebrengen van hinder aan de 
woonomgeving; 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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blijven doch worden naar de toekomst toe geclusterd in een afgebakende zone voor autogerichte 
bedrijvigheid. Binnen deze zone voor bundeling dient de verkeersveiligheid, de interne verkeersorganisatie 
en de ontsluiting (o.m. parkeren) verbeterd te worden. Tevens dient er meer aandacht geschonken te 
worden aan een hogere beeldwaarde of een beter imago van de Leuvensesteenweg. Bij deze bundeling 
staat het collectief gebruik van voorzieningen en zuinig ruimtegebruik voorop (gezamenlijk gebruik van 
ontsluiting, parkeervoorzieningen, koppelbouw...). 
 
De Leuvensesteenweg is als geheel een opeenvolging van bebouwde ruimten en kleinere versneden open 
ruimtegebieden. Het realiseren van verschillende open ruimte verbindingen dient de continuïteit tussen de 
belangrijke open ruimte gehelen te versterken. Langsheen de Leuvensesteenweg bevindt zich een open 
ruimte verbinding ter hoogte van het Afrikamuseum en te Vossem. Een stapsteenverbinding dient 
gecreëerd te worden tussen het park van Tervuren en Moorselbos. De ontwikkeling van deze groene 
stapsteen kan gepaard gaan met recreatief medegebruik (fiets- en wandelpaden).  
 
De N3 – Leuvensesteenweg is een belangrijke verkeersas waar de doorstroming moet verzekerd worden. 
Maar daarbij moet in de eerste plaats hier ruimte geboden worden aan een goed openbaar vervoer en 
veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen. Langsheen de N3 hebben zich heel wat woonwijken ontwikkeld. 
Om het verkeer op de Leuvensesteenweg te structureren, moet het aantal erftoegangen tot de N3 beperkt te 
worden. Het aantal conflictzones zal hierdoor ook voor de voetgangers en de fietsers worden gereduceerd. 
De verschillende kruisingen vormen toegangen tot de kernen van Tervuren-centrum, Moorsel en Vossem. 
Met name voor Tervuren-centrum en Vossem worden toegangspoorten aangeduid tot de kernen die als 
zodanig dienen te worden ingericht.  
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8.4.2. Ruimtelijke concepten 
De Leuvensesteenweg kan in drie segmenten worden onderverdeeld. Deze segmenten hebben een eigen aard en eigen dynamiek. Die leggen de basis voor de 
verdere gewenste ontwikkeling van de steenweg. 
 

Uitbouwen van gegradueerde complementaire gebieden  

 

 

 

De verschillende gedefinieerde deelgebieden of segmenten die 
langsheen de Leuvensesteenweg voorkomen, dienen elk een 
eigen ontwikkelingsperspectief te krijgen. 
 
De zone aansluitend bij het park van Tervuren en het 
Afrikamuseum kan een sterkere stedelijke dynamica 
toegewezen krijgen dan de andere segmenten. Binnen deze 
segmenten kan een cluster ontwikkeld worden van bovenlokale 
activiteiten op niveau van gemeenschapsvoorzieningen. Het 
GITO/CVO heeft dringend nood aan uitbreiding maar de huidige 
locatie biedt daar geen ruimte toe20. De gemeente wil dit 
onderwijscomplex onderbrengen op de site Groenplan nabij BSB 
(zie gewenste nederzettingsstructuur). 
 
In het tweede segment liggen diverse woonwijken. Daarom 
dienen er garanties geboden te worden voor het vrijwaren van 
de woonkwaliteit.  Functies die met wonen verweefbaar zijn en 
geen overlast ontwikkelen voor de woonfunctie kunnen hier 
worden ondergebracht op nog beschikbare ruimtes. 
 
In segment 3 of het randgebied wordt gestreefd om de grotere 
open ruimtes maximaal te vrijwaren. Hier worden alleen 
activiteiten toegestaan van lokaal niveau of die omwille van hun 
ruimteopslorpende aard geen plaats vinden in het kerngebied 
van Tervuren. Naar de toekomst toe moeten bijkomende 
inplantingen binnen vastgelegde clusters voorkomen en zoveel 
mogelijk worden ingeplant langsheen de steenweg.  

                                                      
20 Zie informatief deel – onderzoek GITO/CVO – nederzettingsstructuur– zie gewenste nederzettingsstructuur – herlokalisatie GITO/CVO 
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Het bundelen van de autogerichte bedrijvigheid en ruimte voorzien voor bedrijvigheid 

 

 

Een goede ruimtelijke ordening/verweving dringt zich op waarbij 
de diverse ruimtelijke entiteiten worden afgebakend met eigen 
specifieke ontwikkelingskansen. 
 
De verdere ongestructureerde inplanting van baanwinkels en 
diverse diensten en bedrijvigheid wordt aan banden gelegd. 
Hiervoor wordt een aantal zones aangeduid waarbinnen 
bedrijvigheid en andere voorzieningen ontwikkelingskansen 
kunnen krijgen, binnen een consequent gebiedsgericht 
ontwikkelingskader.  
 
Wanneer binnen de gemeente Tervuren de behoefte aan ruimte 
voor dergelijke bedrijvigheid reëel is, kunnen de zones worden 
aangesneden. 

 

Het wegwerken van de barrierewerking tbv. het zachte verkeer 

 

 

De Leuvensesteenweg - N3 vormt een fysische barrière voor 
het fiets- en voetgangersverkeer. Bij een herinrichting van de 
steenweg moet prioriteit gegeven worden aan de aanleg van 
een volwaardige fiets- en voetpadenstructuur. Tevens kunnen 
een aantal straten afgesloten worden om zowel minder 
conflictpunten te hebben als om de verkeersleefbaarheid in de 
aanpalende woongebieden te verbeteren. Dit geldt voor de 
Oude Leuvensebaan (in zuidelijke richting) en de Museumlaan. 
Een nieuwe straat zal worden aangelegd, die (ter vervanging 
van de Oude Leuvensebaan) de poort zal vormen tot Tervuren. 
De kruispunten Leuvensesteenweg-Gordaallaan en 
Leuvensesteenweg-Oude Leuvense-baan (in noordelijke 
richting) worden vernieuwd om de verkeerssituatie te 
verbeteren.  
Langsheen de stapsteenverbindingen tussen het park van 
Tervuren en het Moorselbos kan een lokale fietsroute voorzien 
worden (noord- zuid verbinding).  
Het kruispunt Leuvensesteenweg – Stationstraat blijft de poort 
vormen tot Vossem. 
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8.4.3. Gewenste ruimtelijke structuur per segment  

8.4.3.1 Segment 1 - 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 verkeers- 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 een architecturaal icoon, de uitstraling van het park 

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

8.4.3.2 Segment 2 - de Tervuurse woonwijken 
Het bestaande rustige karakter van de verschillende woonwijken (Rotselaarwijk, Leopold II-wijk, de wijken 
Galgenveld en Galgenberg) dient maximaal gevrijwaard te worden en waar nodig versterkt. Twee 
mogelijkheden dringen zich op:  
- de functies en activiteiten worden gericht en doordacht verweven met de woonomgeving of 
- de functies en activiteiten worden gebundeld en gescheiden van de woonomgeving. 
Hiervoor wordt een zone voor autogerichte bedrijvigheid aangeduid waarbinnen activiteiten ontwikkeld 
kunnen worden die niet verweven met de woonfunctie 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 Segment 3 - het randgebied 
Dit randgebied definieert zich ruimtelijk als een zeer gefragmenteerd gebied waarbinnen verschillende 
functies en activiteiten langs elkaar en door elkaar voorkomen. Het scheiden en concentreren van functies 
dient het gebied ruimtelijk beter te laten functioneren waarbij de grotere open ruimtes maximaal 
gevrijwaard dienen te worden. 
 
De gemeente wil vermijden dat de ruimte langsheen de Leuvensesteenweg volledig dichtslibt. Een zeer 
belangrijke doelstelling hierbij 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 (agrarische) open ruimte. Deze verbinding kan 
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 ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Het gaat om kleinschalige ontwikkelingen aansluitend op 
en voor de bestaande zonevreemde functies. 

- op lange termijn (buiten de planningsperiode van het structuurplan) een zone voor gemengde lokale 
bedrijvigheid waarbij de integratie van de bestaande zonevreemde bedrijvigheid wordt vooropgesteld. 
Deze zoekzone wordt voorzien in de 100 m-zone vanaf de Leuvensesteenweg, te concentreren in de 
hoek van de steenweg met de Stationsstraat; 

- de stapsteenverbinding als groene verbinding tussen het park van Tervuren en Moorselbos; 
- het voorzien van een noord-zuid fietsroute tussen Moorsel en Vossem; 
- 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 geïntegreerd worden; 
- 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. Hierbij wordt een plantermijn voorzien 
van korte termijn (tegen 2011).  
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8.4.4. Acties 
De gemeente kan een RUP (of gefaseerde RUP’s) opmaken – al dan niet in samenwerking met de 
provincie – waarbij de structurering van de steenweg of delen van de steenweg kunnen geconcretiseerd 
worden. 
Binnen het RUP komen volgende elementen aan bod: 
- het afbakenen en afstemmen van de zone voor diensten en gemeenschapsvoorzieningen; 
- behoud van de bestaande grootschalige detailhandel (huidige GB) en mogelijke ontwikkeling in 

verweving met een woonproject; 
- bundeling en afperking van de autogerichte en bestaande bedrijvigheid in de daartoe afgebakende 

zones; 
- het definiëren van randvoorwaarden voor de verweving van lokale bedrijvigheid en wonen; 
- het afbakenen en inrichten van de te behouden en versterken open ruimtegebieden; 
- aandacht voor de aanwezigheid van de regionale attractiepolen van Museum en park met 

randvoorwaarden voor de bescherming van het aanwezige groen- en de parkstructuur; 
- aandacht voor de inpassing van het openbaar vervoer en de verdere ontwikkeling van de eindhalte van 

tram 44 als multimodaal knooppunt (suggestie aan hogere overheid); 
- de integratie en ontwikkeling van de lokale bedrijvenzone Keiberg; 
- afstemming van de gewenste wegprofielen en het beperken van het aantal aansluitingen op de 

Leuvensesteenweg - N3. 
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9.  Uitvoering van het structuurplan 

9.1 Ondersteunende maatregelen vanuit het beleid  

9.1.1. Financiële grondslag 
De gemeente verklaart zich bereid om de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen tot het 
realiseren van de gewenste ruimtelijke structuur. Daarvoor maakt zij jaarlijks een selectie uit de bindende 
bepalingen gekoppeld aan de (financiële) haalbaarheid.  

9.1.2. Interne planningscel 
De gemeente verbindt zich ertoe om een interne planningscel te ondersteunen. Deze werkgroep heeft tot 
doel de uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te volgen en te toetsen. Zij krijgt de taak 
om voorstellen tot uitwerking van bindende bepalingen te evalueren en te laten doorgang vinden in het 
verdere gemeentelijke beleid. De cel zal bestaan uit minstens de burgemeester en de schepen ruimtelijke 
ordening aangevuld met de bevoegde ambtenaren van de gemeente. 
De GECORO zal een preadvies worden gevraagd na de principiële goedkeuring van de dossiers. 

9.1.3. Werkgroep woonbeleid 
De gemeente verbindt zich ertoe om een werkgroep op te richten die de specifieke woonproblematiek van 
Tervuren (sociale verdringing, kapitaalkrachtige inwijking, niet formeel geregistreerde bewoners, nood aan 
woongelegenheid voor de lokale bevolking en middelinkomens…) zal onderzoeken. Uit het onderzoek dient 
een concreet beleidsactieplan te worden opgesteld dat door de gemeente zal worden uitgevoerd. De 
werkgroep zal dit beleidsactieplan opvolgen. 

9.1.4. Planningsverloop 
Bij het opmaken van inrichtingsplannen voor strategische plekken, zal de planningscel van de gemeente het 
college adviseren tot het laten uitvoeren van een stedenbouwkundige studie. Hierbij moeten de 
structurerende elementen vanuit het structuurplan gekoppeld worden aan de (plaatselijke) ruimtelijke 
context, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar al dan niet historische beeldbepalende gebouwen. De visie 
en de uitgewerkte concepten uit deze stedenbouwkundige studie zullen als  leidraad fungeren bij de 
uitwerking van concrete inrichtingsplannen.  
De gemeente behoudt de bevoegdheid omtrent de inhoudelijke beoordeling van de stedenbouwkundige 
studie en de inrichtingsprincipes.  

9.1.5. Herziening 
Tenzij de noodzaak zich opdringt om dit vroeger te doen, laat het college bij de ingang van een nieuwe 
legislatuur na de definitieve vaststelling van het structuurplan door de gemeenteraad een inventaris 
opmaken van de onderzoeksvragen die moeten beantwoord worden in functie van de herziening van het 
structuurplan. Het college geeft daarbij aan de dienst RO de opdracht tot samenstelling van een dossier voor 
opmaak van een (gedeeltelijke) herziening van het structuurplan. 
De planningscel van de gemeente zal bij een herziening een evaluatie maken van de doelstellingen van het 
structuurplan. 

9.2 Overleg met hogere overheid 

9.2.1. Park – Museum voor Midden-Afrika – Zoniënwoud 
De gemeente stelt vast dat verschillende overheden en diensten binnen deze overheden met diverse 
plannen bezig zijn aangaande de verdere ontwikkeling van het museum, het park en het Zoniënwoud. Opdat 
er optimaal gewerkt zou kunnen worden, vraagt de gemeente dat er een centraal overlegpunt wordt 
opgericht waarin al deze verschillende plannen op elkaar kunnen worden afgestemd.  
De gemeente wenst hier een centrale rol in te vervullen. 
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9.2.2. Leuvensesteenweg 
De gemeente Tervuren neemt het initiatief om volgende suggesties naar voren te schuiven omtrent de 
Leuvensesteenweg: 
- de doortochtherinrichting en herstructurering van het baanvak van de N3, met specifieke aandacht voor 

het fiets- en voetgangersverkeer; 
- de opmaak van een globaal RUP voor de Leuvensesteenweg of delen van de Leuvensesteenweg al dan 

niet i.s.m. de provincie, en meer specifiek voor de afbakening van de autogerichte en autogenerende 
bedrijvigheid en de zoekzone voor hoogwaardige diensten en voorzieningen; 

- het verder ontwikkelen van de eindhalte tram 44 tot een multimodaal knooppunt met een 
geherstructureerde P&R- parking (overleg vervoersmaatschappijen en buurtgemeente).  

9.2.3. Afbakening en taakstelling 
De gemeente Tervuren neemt het initiatief om met de hogere overheid (Ministerie Vlaamse Gemeenschap – 
R-O Vlaanderen) te overleggen over de afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel op 
grondgebied Tervuren. Hierbij wenst de gemeente bezwaar te maken bij de selectie van Tervuren als 
onderdeel van het VSGB en zal zij de niet-selectie verdedigen tijdens het overleg. 

9.2.4. Waterbeheer 
De gemeente dringt aan op een integraal waterbeheer met de nodige aandacht voor zowel de kwalitatieve 
als de kwantitatieve aspecten. De bestaande waterafvoervoorzieningen moeten geoptimaliseerd worden en 
waar nodig dienen maatregelen getroffen voor het waterbeheer. 
In eerste instantie zal er in de gemeente overgegaan worden tot de bouw van een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente schuift de locatie aan de Flosstraat naar voren voor deze 
inplanting en kan zich niet akkoord verklaren met de overige onderzochte opties. 
De gemeente werkt een visie uit voor de waterzuivering van bestaande woningen die niet aangesloten 
kunnen worden op de openbare riolering. KWZI kunnen desgewenst aangelegd worden in de omgeving van 
deze woningen indien de draagkracht van de omgeving dit toelaat. 

9.2.5. Multimodaal knooppunt eindhalte tram 44  
De gemeente legt de nodige contacten met de betrokken vervoersmaatschappijen en de buurgemeenten om 
een multimodaal knooppunt uit te bouwen ter hoogte van de eindhalte van tramlijn 44.  

9.2.6. Busknooppunt aan nieuw administratief centrum 
Bij de ontwikkeling van de site “Koninklijke moestuin” wordt de inplanting van het tijdelijk busknooppunt 
geëvalueerd. Door de koppeling aan de parking en de fietsenstelplaats wordt het uitgebouwd tot een 
multimodaal knooppunt. 
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10. Suggesties bij de afbakening van het Vlaams stedelijk 
gebied rond Brussel (VSGB)  

10.1 Tervuren is geen vragende partij voor opname in stedelijk gebied  
De gemeente wenst bezwaar te maken bij de selectie van Tervuren als onderdeel van het VSGB. Gelet op 
het feit dat: 

• de buurgemeenten Hoeilaart, Overijse en Huldenberg niet tot het Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel behoren (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen); 

• het Zoniënwoud aan de zuidzijde van het stedelijke gebied en de Ring (R0) aan de zuidoostzijde van 
het stedelijke gebied als scheidende elementen kunnen beschouwd worden; 

• de kern van Tervuren slechts zeer minimaal ruimtelijk verbonden wordt met het (hypothetische) 
stedelijke gebied, waarbij de aansluiting plaats vindt ter hoogte van Hoogvorst, een wijk waarvan de 
gemeente het residentiele karakter expliciet wil vrijwaren van oprukkende verstedelijking en 
hoogbouw; 

• een zeer groot deel van de gemeente (tot 70% volgens het gewestplan) als open ruimte wordt 
bestemd (natuur, landbouw, landschap); 

• vandaag de dag reeds een aanzienlijke druk aanwezig is op de vastgoedsector en er hoegenaamd 
geen garanties kunnen geboden worden dat een opname in het VSGB deze trend zal doen stoppen 
of omkeren; 

• de resultaten van de woonbehoeftestudie die duidelijk stellen dat Tervuren door de lokale 
bevolkingsgroei geen aanbod voor een bijkomende taakstelling kan vrijmaken, 

dringt de gemeente aan om Tervuren niet langer als VSGB-gebied te weerhouden. 
 
Tervuren heeft ook een zeer fragiele draagkracht en is niet echt geschikt om een bijkomende taakstelling 
inzake wonen op te vangen. De groene jas van Tervuren vormt hierbij een belangrijke motivatie. Maar er is 
meer. Tervuren staat al jaren onder druk van al dan niet geregistreerde inwijking (zie gewenste 
nederzettingsstructuur). Kapitaalkrachtige inwijkelingen verhogen de druk op de woningmarkt dermate dat 
de eigen Tervuurse bevolking niet meer of alleszins onvoldoende bij machte is om nog een eigen woning in 
Tervuren te verwerven. Tervuren vreest dat een taakstelling vanuit het VSGB deze druk alleen maar zal 
verhogen en de scheefgetrokken situatie nog zal verergeren. Tervuren is dan ook niet bereid is om ruimte te 
voorzien voor bijkomende taakstellingen binnen het grondgebied. 

10.2 VSGB onder strikte voorwaarden 
Indien de hogere overheden niet wensen in te gaan op dit verzoek en Tervuren tot het VSGB blijven 
rekenen, wenst de gemeente zelf een voorstel tot ruimtelijke afbakening van het stedelijke gebied aan te 
duiden met bijhorende voorwaarden.  
Er kan onderzocht worden of volgende elementen in het VSGB kunnen opgenomen worden: 

• de kern van Tervuren; 
• de omgeving met bovenlokale elementen: 

- Museum voor Midden-Afrika; 
- het Park van Tervuren met de vijvers en het Koloniënpaleis; 
- de Britse school. 

10.2.1. De kern van Tervuren 
Indien de kern van Tervuren opgenomen wordt binnen het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, kan het 
gedeelte ten noorden van de Tervurenlaan (Hoogvorst) niet in aanmerking komen voor een stedelijk 
gebiedsbeleid (verdichting, concentratie van activiteiten). Hier dienen speciale voorwaarden te worden 
opgelegd ter vrijwaring van deze specifieke eigenheid. Deze eigenheid wordt bepaald door de aanwezigheid 
van oude residentiële villa’s en cottagewoningen die aansluiten bij de koloniale sfeer van het museum, de 
Koninklijke aanleg van de Tervurenlaan, de golf… Deze eigenheid, die het karakter van de gemeente in 
sterke mate bepaalt, moet koste wat kost bewaard blijven voor het nageslacht en contrasteert fel met de 
verkavelingen in de noordelijk, aangrenzende gemeenten (Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sint-Pieters-
Woluwe.). Het gemeentebestuur opteert dan ook om binnen deze zone, in geen geval woonverdichting toe 
te laten. Het streven naar hogere bouwdichtheden zou de draagkracht van het gebied ontwrichten en het 
karakter (zeer lage bouwdichtheid met veel groen en architecturale waarden) vernietigen. 
Tervuren benadrukt dat de gemeente geen overaanbod aan beschikbare percelen heeft om een taakstelling 
wonen in te vullen. Daarom schuift zij ook geen gebieden naar voren die eventueel in aanmerking komen om 
te worden ingevuld voor een taakstelling vanuit het Vlaamse Gewest.  
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De gemeente stelt wel voor om door inbreiding en door het selectief optrekken van bouwlagen het 
woonweefsel in het centrum te verdichten en zo meer woonaanbod te creëren. De gemeente zal daartoe 
maximaal werken met gemeentelijke verordeningen en waar nodig met RUP’s. In ieder geval moet de 
leefbaarheid in het centrum steeds gegarandeerd blijven en dient het historisch karakter van het bestaande 
weefsel gerespecteerd te worden. 

10.2.2. De omgeving met bovenlokale elementen 
De gemeente kan enigszins begrip opbrengen om de bovenlokale elementen in een potentieel VSGB op te 
nemen. Deze omgeving wordt echter gekenmerkt door grootschalige groenelementen die moeten bewaard 
blijven. Ook de open ruimtecorridor tussen het Park en Wezembeek-Oppem mag niet worden aangetast. 
Indien nieuwe voorzieningen worden overwogen in functie van de uitbouw van deze bovenlokale elementen 
mogen zij geen afbreuk doen aan de bestaande open ruimtebestemmingen noch aan de vooropgestelde 
open ruimtecorridors.  
Wat bedrijvigheid betreft wenst de gemeente enkel te voorzien in de behoeften van de lokale bedrijvigheid 
en geen regionale bedrijvigheid op te nemen. Dit laatste moet vooral gezien worden in functie van het 
behoud van het landelijke en residentiële karakter van de gemeente.  
De woonwijken die in deze omgeving voorkomen moeten een lagere bouwdichtheid behouden (15 won./ha 
en geen 25 won./ha). Zij hebben nog geen verstedelijkt karakter en dienen als zodanig bewaard te blijven. 
 

10.3 Standpunt van de gemeente over het voorstel van afbakening van het VSGB 
(voorontwerp eindrapport) 

De gemeente Tervuren gaat akkoord met de globale visie die geformuleerd wordt in het ‘voorontwerp 
eindrapport’ dd. 27.06.2008 zoals opgenomen in de planningscontext van het informatief deel. 
 
De gemeente heeft een aantal bedenkingen en opmerkingen bij volgende punten: 
 
Residentiële plaatsen 
De gemeente stelt zich geen kandidaat voor de invulling van minimaal 10 residentiële plaatsen, zoals 
gevraagd in het advies van de provincie d.d. 01/09/2008 inzake het evenwichtig spreiden van residentiële 
standplaatsen voor woonwagenbewoners. Binnen het huidige woonaanbod is hiervoor geen plek.  De 
gemeente meent dat er een onderzoek naar draagkracht en geschikte locatie dient te gebeuren eerder dan 
een willekeurige “evenwichtige” spreiding voorop te stellen. 
 
Elementen van het wonen 
Eindrapport p.60: “Tervuren wordt ontwikkeld als een zelfstandige kern in het Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel. Dit impliceert de ondersteuning van lokale voorzieningen, centrumfuncties en kleinhandel. Dit wordt 
grotendeels gerealiseerd door inbreiding en slechts in beperkte mate door selectieve uitbreidingen.”  
De gemeente vraagt volgende toevoeging: [ … uitbreidingen] “in de richting van de Leuvensesteenweg.” 
 
Ruimte voor wonen – onderzoeksresultaten (p.123) 
De gemeente Tervuren opteert voor de eerste denkpiste met name om vrij over het studiemateriaal omtrent 
verdichting te beschikken Het geleverde onderzoek is nuttig en zinvol maar te gedetailleerd om op een 
flexibele wijze te kunnen hanteren. De gemeente wenst binnen haar eigen gemeentelijk ruimtelijk beleid dit 
te verfijnen en juridisch te verankeren, waarbij woonkwaliteit in de ruime betekenis primeert. De gemeente 
opteert eerder voor het vastleggen van een minimum aantal m² per woonentiteit binnen een aanvaardbaar 
bouwvolume dan het gebruik van de termen “bouwlaag – woonlaag”.  
 
De gemeente vraagt volgende toevoeging: Zij kunnen dit materiaal binnen het eigen gemeentelijk ruimtelijk 
beleid (structuurplan en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voortzetten, verfijnen en de resultaten 
eventueel juridisch verankeren “d.m.v. een gemeentelijk RUP of een gemeentelijke verordening”. 
 
Te ontwikkelen woongebieden (p.130)  
W36: Het gebied W36 wordt bewaard als strategische reserve op lange termijn tenzij de opties rond wonen 
in het voorontwerp GRS door de hogere overheid niet worden aanvaard en alle woonnood in het hoofddorp 
zal moeten worden opgevangen. Dit dient dan ook op p.180 worden aangevuld (tabel 30): W36 – korte 
termijn - gedeeltelijke invulling in functie van eigen woonnood. 
R13 (nuancering): De gemeente kan zich vinden in het realiseren van een kwalitatief inbreidingsproject voor 
wonen op de site Panquin. De realisatie is echter afhankelijk van beleidsopties vanwege het Ministerie van 
Landsverdediging. Binnen de planperiode van het GRS houdt de gemeente daarom nog geen rekening met 
deze potentie. 
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Voorstel van afbakening (p.188) 
“Er wordt vanuit gegaan … ook herbestemmingen buiten de grenslijn kunnen worden doorgevoerd”. Hier 
vraagt de gemeente een tekstuele verduidelijking. Het is immers niet duidelijk wat hier precies bedoeld 
wordt. Dit lijkt contradictorisch met de 1e paragraaf (nauwe grenslijn) en dient juridisch onderzocht. 
 
Bouwlagen (p.206) 
Suggestie omzendbrief wordt beperkt tot de gemeenten die deel uitmaken van het gewestplan Halle-
Vilvoorde-Asse.  De gemeente vraagt dit aan te vullen met Tervuren (Tervuren behoort tot gewestplan 
Leuven). 
 
Masterplan KMMA 
Afstemming van ondermeer de parkeervisie voor de site Koninklijk museum voor Midden-Afrika is wenselijk. 
Momenteel zijn de realisatietermijn en de haalbaarheid van dit masterplan echter niet duidelijk. De gemeente 
zal dan ook op korte termijn eigen initiatieven nemen in haar centrumontwikkeling. 
 
Residentiële verdichting 
De noodzaak van residentiële verdichting wordt door de gemeente erkent, maar dient onder voorwaarden 
gerealiseerd te worden zoals aangegeven in de nederzettingsstructuur. 
 

10.4 Standpunt van de gemeente over de nota over het flankerend beleid (Task 
Force voor de Vlaamse Rand) 

- Het is niet duidelijk of ook de gemeenten een rol kunnen/mogen spelen. Op pag. 33 staat te lezen dat in 
de coördinatiecel open ruimte Vlaamse Rand de betrokken gemeenten als partner worden opgenomen. 
De gemeente hoopt dat deze lijn wordt doorgetrokken voor alle coördinatiecellen. 

 
- Aandacht moet gaan naar betrokkenheid van de lokale besturen van bij de start. (Vb. p.9, 4.2.2.2 De 

Lijn: De voorstellen tot aanpassing huidig openbaar vervoersnetwerk moeten worden aangezien als 
denkpistes die het onderwerp kunnen vormen voor studiewerk door de Lijn, Infrabel en de Vlaamse 
Overheid met betrokkenheid van de gemeentebesturen.) 

 
- Naar verdere uitwerking van de verschillende acties en doelstellingen lijkt het de gemeente essentieel 

dat de Vlaamse Overheid prioriteiten stelt met een gelijkwaardige invulling naar alle structuren en 
sectoren (wonen, bedrijven, open ruimte …) toe en subsidies en de nodige budgetten zal voorzien. 



Ruimtelijk Structuurplan Tervuren 

Deel 3: Bindende bepalingen 
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1. Algemene bepalingen 

1.1 Oprichting van interne planningscel 
De gemeente zal een interne planningscel oprichten. 
 

1.2 Herziening structuurplan op basis van inventaris 
Bij de herziening van het structuurplan wordt bij het begin van een nieuwe legislatuur een inventaris 
opgemaakt met onderzoeksvragen. 
 

1.3 Werkgroep en beleidsactieplan woonproblematiek 
De gemeente zal een werkgroep oprichten voor het onderzoek naar en de opvolging van de specifieke 
woonproblematiek van Tervuren. Deze werkgroep zal de uitwerking en uitvoering van een beleidsactieplan 
begeleiden. 
 

2. Specifieke bepalingen 

2.1 Open ruimtestructuur 

2.1.1. Selectie open ruimtecorridors 
De gemeente Tervuren selecteert volgende open ruimtecorridors binnen de gewenste ruimtelijke structuur: 

 corridor tussen Zaventem (Sterrenbeek) en Bertem (Leefdaal) langs Hogenbos  
 corridor Moorselbos - Hogenbos  
 corridor ten westen van Duisburg; 
 corridor Vossemberg (tussen Duisburg en Vossem).  

2.1.2. Selectie stapsteenverbindingen 
De gemeente Tervuren selecteert volgende stapsteenverbinding binnen de gewenste ruimtelijke structuur: 

 verbinding tussen het park van Tervuren en Moorselbos (over de N3) 

2.1.3. Selectie landbouwgebieden 
De gemeente selecteert binnen haar “open ruimte in functie van landbouw en landschap” volgende 
landbouwgebieden als prioritair voor te behouden voor de landbouw: 

 landbouwgebied Moorsel 
 landbouwgebied ‘De Kouter’ 

2.1.4. Gemeentelijke verordening/RUP erosiegevoelige gebieden 
Voor de aanpak van de erosieproblematiek in de erosiegevoelige gebieden wordt een gemeentelijke 
verordening opgesteld al dan niet in combinatie met een RUP. Hierin zal het beheer centraal staan. 

2.1.5. Opmaak gebiedsgericht RUP diepe tuinpercelen  
De gemeente zal voor de diepe tuinpercelen zoals omschreven in het richtinggevend deel en waarvan de 
tuinen geen deel uitmaken van een bovenlokale selectie een gebiedsgericht RUP opmaken. 
 

2.2 Ruimtelijke nederzettingsstructuur 

2.2.1. Evaluatie van het aantal woningen 
De gemeente zal ten laatste elke legislatuur een evaluatie maken van de evolutie van het aantal woningen 
op haar grondgebied al dan niet in combinatie met een woonbehoeftestudie om desgewenst haar 
woonbeleid te kunnen bijsturen.  
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2.2.2. Prioritair in te vullen woonuitbreidingsgebieden en -inbreidingsgebieden 
De volgende woonuitbreidingsgebieden en inbreidingsgebieden worden door de gemeente als prioritair (op 
korte termijn 1) in te vullen beschouwd:  
 

Naam 
gebied 

Opp. 
(ha) 

Minimaal te 
hanteren 
dichtheid 

Aantal 
woningen Voorstel – termijn realisatie en inhoud 

WA1 0,64 80 - 90 50 - 60 

- KT - versterking van verstedelijkt weefsel, nastreven van 
verdichting 

- het project legt het accent op sociale huisvesting maar zal 
tevens een sociale mix realiseren 

WG2 0,49 65 33 

- KT - versterking verstedelijkt weefsel, verdichting nastreven
- ‘Vandevelde’: gemengd project met koop- en huurwoningen 

voor verschillende doelgroepen – nastreven sociale mix met 
de nodige aandacht voor sociale huisvesting 

WG3 1,88 20 37 
- voorwaardelijk (ifv haalbaarheid en ontsluiting)  
- KT – versterking verstedelijkt weefsel, nastreven van 

verdichting 

WU4 3,00 40 - 50 120 - 160 
- KT – gelegen nabij het centrum – komt in aanmerking om te 

worden ontwikkeld voor middelinkomens en (serviceflats 
voor) senioren en dit onder sturing van de gemeente 

WU6 3,12 15 47 
- KT - voorwaardelijke realisatie binnengebied 
- sociale mix moet worden nagestreefd 
- aandacht voor ontsluiting en verkeersafwikkeling. 

WP7 3,89 10 39 

- KT  
- afstemmen op karakter Hoogvorst: er dient onderzocht te 

worden of de dichtheid aansluit bij de huidige invulling. 
Indien nodig moet een lagere dichtheid worden 
vooropgesteld. Het globaal project moet een uitgesproken 
groen karakter hebben 

WG8 4,14 15 62 
- KT – MLT 
- Ontwikkelen voor middelinkomens waarbij gemeente 

sturend optreedt. 

WG13 0,86 15 12 - KT-MLT 
- invulling met woningen voor middenklasse. 

WG14 1,23 13 16 

- KT 
- Het huidige voetbalveld dient verplaatst te worden 
- Invulling met woningen voor de middenklasse al dan niet 

gekoppeld aan ouderenhuisvesting (serviceflats) 

WU9 2,75 15 40 

- Een belangrijk deel is al gerealiseerd. De rest wordt 
voorzien op KT aangezien de nood vanuit de eigen 
bevolking - invulling met sociale woningbouw en woningen 
voor middelinkomens.  

WU10 6,65 15 100 

- KT versterking weefsel dorpskern, verdichting nastreven 
- gemengd project met koop- en huurwoningen voor  

verschillende doelgroepen – nastreven sociale mix met de 
nodige aandacht voor sociale huisvesting 

                                                      
1 Volgende termijnen worden bepaald: 

 korte termijn (KT): lopende periode vanaf 2006 tot en met 5 jaar 
 middellange termijn (MLT): vanaf 5 tot 10 jaar (normaal gezien nog binnen de planningstermijn van 

dit structuurplan. 
 lange termijn (LT): buiten de planningstermijn van dit structuurplan (10 jaar of langer) 
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Naam 
gebied 

Opp. 
(ha) 

Minimaal te 
hanteren 
dichtheid 

Aantal 
woningen Voorstel – termijn realisatie en inhoud 

WU11 11,71 15 176 

Dit gebied is centraal gelegen in de kern van Duisburg. Gezien 
de gewenste kernversterking opteert de gemeente om dit 
gebied fasegewijs aan te snijden.  Hiertoe is de opmaak van 
een RUP voor vermenging functies vereist: 
- schil langsheen Schonenboomstraat: KT met het vrijwaren 

van garanties voor de ontsluiting van het binnengebied – 
uitsluitend aan te wenden voor sociale huisvesting en 
huisvesting voor middelinkomens; 

- het binnengebied wordt gefaseerd aangesneden gespreid 
over de KT, MLT en LT in verhouding tot de behoeften van 
Duisburg en mits de realisatie van een sociale mix; 

- uitbreiding van Pachthof Stroykens. 
 

2.2.3. Opmaak van RUP’s en/of verordeningen voor de inrichting van de dorpskernen 
De gemeente zal voor de dorpskernen van Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel een RUP en/of 
verordening(en) opmaken in functie van de toekomstige inrichting en invulling van deze kernen en concreet 
voor de realisatie van verdichting, inrichting openbaar domein, opwaardering van het bestaande 
woonweefsel en de realisatie van een sociale mix.  

2.2.4. Opmaak RUP Begraafplaats  
De gemeente zal voor de begraafplaats te Vossem een RUP opmaken. 

2.2.5. Inventaris waardevolle beeldbepalende gebouwen 
De gemeente Tervuren zal een inventaris opmaken van waardevolle beeldbepalende gebouwen door een op 
te richten werkgroep. Deze inventaris vormt mee de basis voor de opmaak van RUP’s en/of verordeningen 
voor de dorpskernen. 

2.2.6. Opmaak RUP Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied 
De gemeente zal voor de zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied en die geen deel uitmaken van een 
bovenlokale selectie een RUP opmaken. 

2.2.7. Opmaak RUP GITO/CVO 
De gemeente zal een RUP opmaken voor de site Groenplan in het kader van de herlokalisatie van het 
GITO/CVO . 

2.2.8. Bewaren zichtrelaties 
Voor de linten in buitengebied zal de gemeente een stedenbouwkundige verordening opmaken opdat 
zichtrelaties in de open ruimte behouden blijven.  

2.3 Economische structuur 

2.3.1. Selectie van lokale bedrijventerreinen  
De gemeente selecteert de zone Keiberg als lokaal bedrijventerrein.  

2.3.2. RUP Leuvensesteenweg 
De gemeente zal een of meerdere RUP’s opmaken voor de structurering en invulling van het weefsel 
langsheen de steenweg. De gemeente Bertem zal bij de opmaak van deze RUP’s betrokken worden. 

2.3.3. Studie Centrumontwikkeling 
De gemeente zal een studie centrumontwikkeling opmaken ter versterking van het handelsapparaat en 
vanuit de nood aan meer centrumfuncties. 
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2.4 Recreatieve structuur 

2.4.1. Fiets- en voetgangersverbindingen 
Het wandel- en fietsroutenetwerk zal conform het mobiliteitsplan verder worden uitgebreid.  

2.4.2. RUP Zonevreemde recreatie 
De gemeente zal een RUP opmaken voor de zonevreemde recreatie die behouden blijft. 

2.4.3. RUP Berg van Termunt 
De gemeente zal een RUP opmaken voor de realisatie van de recreatieve knoop Berg van Termunt. 

2.4.4. RUP Centrale sportinfrastructuur 
De gemeente zal een RUP opmaken voor de inplanting van een nieuwe centrale sportinfrastructuur.  
 

2.5 Mobiliteit 

2.5.1. Selectie van de lokale wegen type 1 
Volgende wegen worden als lokale wegen type 1 geselecteerd: 

 Duisburgsesteenweg – Tervurensesteenweg – Heidestraat als verbindingsweg tussen Tervuren (N3) 
en Duisburg; 

 Veeweidestraat tussen Duisburg en Huldenberg; 
 Stationsstraat als verbinding tussen Vossem en de N3; 
 Vossemberg als verbinding tussen Vossem en Duisburg; 
 Moorselstraat en Waalsebaan als verbinding tussen Moorsel en de N3 en tussen Moorsel en 

Sterrebeek; 
 Merenstraat – Overijsesteenweg als verbinding tussen Duisburg en Overijse. 

2.5.2. Fietspadennetwerk 
De gemeente plant specifiek het vervolledigen van het fietspadennetwerk. Door het elimineren van enkele 
missing links zal Tervuren tegen 2012 over een sterk uitgebouwd fietspadennetwerk beschikken. 

2.5.3. Buurt- en voetwegen 
De gemeente zal de bestaande buurt- en voetwegen maximaal inzetten voor de optimalisatie van het trage 
wegennetwerk.  
 

2.6 Strategische projecten 

2.6.1. Papeblok en bibliotheek 
De gemeente zal in dit project een nieuw woonproject mogelijk maken waarbij deze lob van het centrum 
geïntegreerd kan worden afgewerkt. 

2.6.2. Koninklijke moestuin 
De site van de Koninklijke Moestuin zal door de gemeente ontwikkeld worden voor de eigen administratieve 
diensten in combinatie met een polyvalente zaal, een gemeenschapscentrum, een sociaal huis met OCMW, 
de bibliotheek, een parking, een speelplein, wonen met inbegrip van serviceflats en diensten.  
De gemeente zal hiertoe de vereiste instrumenten van de ruimtelijke ordening inzetten. 

2.6.3. Project Maesdelle 
De gemeente zal een sturende rol spelen bij de realisatie van het project Maesdelle. Voorafgaand aan de 
ontwikkeling van het gebied moet een vooronderzoek worden gevoerd zoals omschreven in het 
richtinggevend deel, al dan niet in combinatie met de opmaak van een RUP. 
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BEGRIPPENLIJST1 
 
 
Activiteitsgraad 
De activiteitsgraad is de verhouding tussen de beroepsbevolking (d.i. de werkende bevolking en de werkloze 
bevolking) en de actieve bevolking. 
 
Afbakening 
Afbakening is de precieze aanduiding van gebieden waar een specifiek beleid van toepassing is. De 
afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin alle betrokkenen samenwerken. 
 
Afbakening van stedelijke gebieden 
Afbakening van stedelijke gebieden is de precieze aanduiding van de delen van een gemeente waarin een 
beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is (= stedelijk-gebiedbeleid). De afbakening 
moet toelaten binnen de grens van het stedelijk gebied de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
inzake woningbouw, economische activiteit en andere activiteiten (de zogenaamde taakstellingen) op te 
vangen. De afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin alle betrokkenen samenwerken. 
 
Agrarisch gebied 
Het agrarisch gebied is het gebied dat aldus bestemd wordt op het gewestplan. Agrarisch gebied is een 
juridisch begrip. De oppervlakte agrarisch gebied bestaat uit landbouwnuttige oppervlakte en niet 
landbouwnuttige oppervlakte in overheidseigendom (openbaar en privaat domein) en particuliere eigendom. 
 
Bebouwingsdichtheid 
De bebouwingsdichtheid is de dichtheid die de bebouwing aanneemt. Deze kan met verschillende 
kengetallen worden uitgedrukt: 
- woningdichtheid = aantal woningen/totale oppervlakte (woningen/ha) 
- bruto-bebouwingscoëfficiënt  = bebouwde oppervlakte/totale oppervlakte 
- netto-bebouwingscoëfficiënt = bebouwde oppervlakte/oppervlakte percelen (bouwpercelen privé en 

openbaar) 
- (bruto) Vloer/Terreinindex (V/T) = vloeroppervlakte gebouwen/totale oppervlakte 
- (netto) Vloer/Terreinindex (V/T) = vloeroppervlakte gebouwen/oppervlakte percelen (bouwpercelen privé 

en openbaar) 
Bron: AROHM, Het Algemeen en Bijzonder Plan van Aanleg, pag. 2.64, Brussel, 1991.  
 
Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid is de relatieve kwaliteitsmaat van een gebied die de gewogen reisweerstand naar al de erop 
betrokken overige gebieden weergeeft. Anders gesteld is bereikbaarheid het gemak waarmee een plaats of 
een voorziening kan worden bereikt. 
 
Bindende bepaling 
De bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan zijn de spil tussen de in het richtinggevend gedeelte 
uitgewerkte gewenste ruimtelijke structuur en de realisatie ervan. De functie van de bindende bepalingen 
bestaat erin het dwingend karakter aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan via 
uitvoerende instrumenten. De bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Tervuren zijn bindend 
voor de gemeente Tervuren en haar diensten. De bindende bepalingen zijn niet bindend voor de burger. 
 
Buffering 
Ruimtelijke buffering is het van elkaar afschermen van twee of meer functies of activiteiten hetzij door ze op 
een zekere afstand van elkaar te houden, hetzij door het aanbrengen van een andere functie of activiteit 
ertussen, bijvoorbeeld een groenscherm tussen een bedrijventerrein en een woonwijk. 
 
Buitengebied 
Het buitengebied is het gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt en waar een 
buitengebiedbeleid wordt gevoerd. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang 
zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk overwegen. 
Buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip. 
 

                                                           
1  Bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1997, pagina 537 en volgende + eigen 

definities 
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Collectief en openbaar vervoer 
Vervoer is het verplaatsen van personen en goederen. Onderscheid wordt gemaakt in: 
- particulier vervoer: vervoer per vervoermiddel dat niet voor iedereen onder gelijke voorwaarden 

toegankelijk is (in feite alleen voor de eigenaar of de gemachtigde gebruiker). 
- openbaar vervoer: vervoer per vervoermiddel dat voor iedereen onder gelijke voorwaarden toegankelijk is 

(in feite in een vervoermiddel dat door een vervoersbedrijf wordt geëxploiteerd); 
- collectief vervoer: vervoer per vervoermiddel, waarbij er groepen van personen worden vervoerd. 
 
Concept 
Een concept is de ruimtelijke uitwerking van een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen. Een concept bevat 
steeds één of meer kaartbeelden van het betrokken gebied. 
 
Doortocht 
Een doortocht is een weg ingericht als doortocht of op basis van het doortochtenconcept. Het is een weg 
met een verbindingsfunctie waarvan de inrichting ter hoogte van de passage van een woonkern is ingericht 
met prioriteit voor verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de woonkern. 
Dergelijke inrichting bestaat bijvoorbeeld uit met een verlaagde ontwerpsnelheid uitgewerkt gemengde 
verkeersafwikkeling, beveiligde oversteekplaatsen, pleinvorming, bijzondere stedenbouwkundige 
vormgeving, éénheid in vormgeving en materiaalgebruik, begroening, ... en is specifiek voor de ruimtelijke 
kenmerken van de woonkern. 
 
Duurzame mobiliteit 
Duurzame mobiliteit is mobiliteit die past binnen de uitgangshouding van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 
Hierbij worden de economische, de sociale en de ecologische componenten geïntegreerd benaderd. 
 
Duurzame ontwikkeling  
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder 
daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te 
voorzien. Dit begrip is ontleend aan de Agenda 21 van de Verenigde Naties. 
 
Frictieleegstand 
De frictieleegstand is de leegstand die noodzakelijk is om de woningmarkt naar behoren te doen 
functioneren. 
 
Fysisch systeem 
Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, lucht, 
bodem en water. In ruimtelijke context zijn vooral de bodemeigenschappen en -processen en het 
watersysteem van belang. 
 
Gebiedsgericht beleid 
Gebiedsgericht beleid is beleid dat zich richt op de ruimtelijke kenmerken van een bepaald gebied. 
 
Inbreiding 
Inbreiding is de functionele of morfologische verdichting van het bebouwde weefsel. 
 
Kern van het buitengebied 
De beleidscategorie 'kernen van het buitengebied' bestaat uit de hoofddorpen en de woonkernen. In de 
kernen van het buitengebied wordt, in toepassing van het principe 'gedeconcentreerde bundeling', de 
ruimtelijke ontwikkeling met betrekking tot het wonen en de verzorgende activiteiten geconcentreerd. Deze 
dynamiek moet op de schaal en op het tempo van het buitengebied worden gehouden. De specifieke 
eigenheid van het wonen en werken in het buitengebied moet erkend en in relatie gebracht worden met het 
duurzaam functioneren van de agrarische en de natuurlijke structuur. Kwantitatief wordt hiervoor het aantal 
nieuw te bouwen woongelegenheden  in de kernen van het buitengebied beperkt tot maximaal 40 % van het 
totaal. 
 
Kernversterkend beleid 
Kernversterkend beleid is het beleid dat vooropgesteld wordt voor de kernen van het buitengebied met het 
oog op de kwalitatieve versterking en vernieuwing van de kernen en het ruimtelijk functioneren ervan. Het 
kernversterkend beleid is noodzakelijk om de uitbreiding en uitwaaiering van kernen tegen te gaan. Het 
kernversterkend beleid houdt maatregelen in voor een attractieve woonfunctie, een gedifferentieerde 
woningvoorraad, het behoud van de economische dynamiek, het behoud van de voorzieningen, de 
leefbaarheid, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen. 
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Kleine landschapselementen 
De kleine landschapselementen zijn de strook-, lijn- en puntvormige elementen in het landschap. 
 
Landelijk gebied 
Het begrip 'landelijk gebied' refereert naar een geografisch omlijnd gebied waaraan een socio-economische 
betekenis is verbonden.  De begrippen 'buitengebied' en 'landelijk gebied' hebben aldus een andere 
betekenis en dekken een andere lading, alhoewel ze onderling niet tegenstrijdig zijn.  Het begrip 
buitengebied kan evenwel worden gerelateerd aan de graden van landelijkheid waardoor er ook een socio-
economische dimensie aan deze beleidsstrategie wordt toegevoegd. 
 
Landschap 
Het landschap is de resultante van de dynamische wisselwerking tussen de fysische omstandigheden (het 
abiotisch en biotisch milieu) en de menselijke activiteiten.  
 
Landschapselement 
Een landschapselement is een discreet object in het landschap : een gebouw, een perceel, een boom, een 
meer, een rivier, … 
 
Lijninfrastructuur 
Lijninfrastructuur is het geheel van verkeersinfrastructuur en haar omgeving bedoeld voor verkeer en vervoer 
van mensen, goederen en berichten. Het omvat autowegen, waterwegen, spoorwegen, luchthavens, 
pijpleidingen, elektriciteitsleidingen en infrastructuur t.b.v. telecommunicatie. 
 
Lint 
Een lint is één van de beleidscategorieën voor het voeren van een gedifferentieerd ruimtelijk beleid t.a.v. de 
nederzettingsstructuur van het buitengebied. In dit beleid worden volgende categorieën onderscheiden: 
kernen (hoofddorp en woonkern), lint, verspreide bebouwing en bebouwd perifeer landschap. Een lint is een 
bebouwde omgeving aan één of aan beide zijden van een straat met een typische lineaire structuur en die 
niet als woonkern is geselecteerd. 
 
Lintbebouwing 
Lintbebouwing is een nederzettingsvorm die bestaat uit vrijwel aaneengesloten bebouwing, bestaande uit 
alleenstaande gezinswoningen en/ of bedrijfsgebouwen langs wegen, waarbij achterliggende gronden 
onbebouwd blijven. 
Het begrip lintbebouwing heeft geen beleidsmatige betekenis. 
 
Locatiebeleid 
Het locatiebeleid is het beleid dat er op gericht is nieuwe verkeersgenererende activiteiten te voorzien op die 
locaties waar de capaciteit en kwaliteit van het vervoerssysteem (langzaam verkeer inbegrepen) dit toelaten. 
Met locatiebeleid wordt aldus het mobiliteitsprofiel van de activiteit afgestemd op het bereikbaarheidsprofiel 
van de locatie. 
 
Lokaal bedrijf 
Een lokaal bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf (inclusief tertiaire dienstverlening) dat een verzorgend 
karakter heeft ten aanzien van de omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de omgeving (schaal van de 
kern, schaal van het stedelijke gebied, ...) en beperkt is van omvang. 
 
Mobiliteitsbeleid 
Het mobiliteitsbeleid is het beleid dat zich richt op het geheel van de mobiliteitsproblematiek. Het 
mobiliteitsbeleid omvat:   
- de maatregelen gericht op het al dan niet voldoen aan de behoefte aan verplaatsingen (mobiliteitsvraag); 
- de maatregelen gericht op het aanbieden van verplaatsingsmogelijkheden (mobiliteitsaanbod); 
- het beheer van de feitelijke verkeersdeelname en omgevingseffecten (mobiliteitsbeheer). 
 
Open ruimteverbinding of -corridor 
Een open ruimteverbinding is een niet of weinig bebouwde ruimte in de buurt van sterk bebouwde gebieden. 
Open ruimteverbindingen voorkomen het aan elkaar groeien van de bebouwde gebieden en verzorgen een 
verbindingsfunctie ten aanzien van de structuurbepalende elementen van het buitengebied. 
  
Plannen van aanleg  
De plannen van aanleg worden in de wet op de stedenbouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van 
aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). 
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Poort 
Op Vlaams niveau zijn poorten plaatsen waar ontwikkelingen worden gestimuleerd omwille van de 
bestaande of potentiële positie in het internationale communicatienetwerk (water, weg, spoor, lucht, 
telcommunicatie). Zij zijn een element van de economische structuur op internationaal niveau en kunnen 
internationale investeringen aantrekken. Het zijn die plaatsen waar vanuit ruimtelijk oogpunt het wenselijk is 
de ontwikkeling en de verdichting te stimuleren omwille van:  
- de aanwezigheid van hoogwaardige ontsluitings- en verbindingsfunctie (water-, weg-, spoor, pijpleiding, 

telematica-infrastructuur); 
- de omgevingskwaliteiten (met name stedelijkheid in de stationsomgevingen), de infrastructuren in de 

zeehavens (kaaimuren, kranen, opslagruimtes, logistiek,...), de hoogwaardige luchthaveninfrastructuren 
en luchthavengebonden functies (hotels, businesspark,...); 

- de draagkracht van de omgeving zowel op milieuhygiënisch, als op ruimtelijk vlak. 
Poorten zijn aldus een beleidsmatig begrip. 
 
Reconversie/reconversieregio/reconversiegebied 
Een reconversiegebied of reconversieregio is een gebied of een regio waar de bestaande productiestructuur 
een drastische en structurele wijziging heeft ondergaan. Hierdoor dienen bestaande nog bruikbare 
elementen van de productiestructuur en de infrastructuur aangepast te worden om opnieuw een bijdrage te 
kunnen leveren aan de regionale economie.  
 
Regionaal bedrijventerrein 
Regionale bedrijventerreinen zijn uitgeruste terreinen bestemd voor de inplanting van economische 
activiteiten die de schaal van hun omgeving overschrijden.  
 
Richtinggevend gedeelte 
Het richtinggevend of indicatief gedeelte van een ruimtelijk structuurplan formuleert op basis van de analyse 
van de bestaande ruimtelijke structuur en de trends (het informatief gedeelte) en vanuit de uitgangshouding, 
een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Tervuren. In het richtinggevend gedeelte wordt de 
visie in ruimtelijke termen vertaald in ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur en op basis 
van de ruimtelijke principes wordt een gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt voor de structuurbepalende 
componenten.  
Het indicatief of richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan is dat deel waarvan door de 
overheid slechts bij gemotiveerde beslissing kan afgeweken worden. 
 
RSZ-tewerkstelling 
RSZ-tewerkstelling is het aantal tewerkgestelden volgens de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt opgevat als de waardering van de ruimte. Kwaliteit in de zin van 
'waardering' spreekt een oordeel of een wenselijkheid uit. Ruimtelijke kwaliteit handelt niet in de eerste 
plaats om de hoedanigheid van het object op zich (de intrinsieke kenmerken van een landschap, van een 
binnenstad, van een stedelijke ruimte, ...) maar om de waarde die eraan wordt gehecht. Die waardering 
wordt in belangrijke mate mee bepaald door de betrokkenheid van de beoordeler (bewoner, doelgroep, 
gemeenschap, ...) en niet door de kenmerken van de ruimte zelf. Die waardering is sociaal-cultureel bepaald 
en is bijgevolg tijdsafhankelijk.  
 
Ruimtelijke structuur 
Ruimtelijke structuur is de samenhang tussen ruimtelijke elementen en activiteiten. Structuur heeft 
tegelijkertijd en in samenhang betrekking op het morfologische (hoe iets is) en op het functioneren (de 
processen achter iets). Ruimtelijke structuren komen voor op alle schaalniveaus (bv. de ruimtelijke structuur 
van de tuin, van de wijk, van de kern, van de provincie of van het Vlaams Gewest). 
 
Ruimtelijk structuurplan  
Een ruimtelijk structuurplan is een plan waarin de keuzes met betrekking tot de ruimtelijk-structurele 
ontwikkeling van een bepaald gebied aangegeven worden, de ruimtelijke potenties worden belicht en waarin 
richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik worden aangegeven. Het heeft betrekking op 
het gehele grondgebied en op alle ruimtebehoevende activiteiten waarvan de ordening aan een 
respectievelijk bestuursniveau is toevertrouwd.  Het beoogt tevens de bevordering van de doeltreffendheid 
en van de interne samenhang van het ruimtelijk beleid. 
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Ruimtelijk uitvoeringsplan 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een instrument om uitvoering te geven aan een ruimtelijk structuurplan. Het 
planningsdecreet van 24 juli 1996 voorziet hiervoor twee uitvoeringsinstrumenten : de plannen van aanleg 
en verordeningen. 
 
Samenhangend netwerk 
Een netwerk bestaat uit takken en knopen. In een wegennetwerk zijn de takken wegen en de knopen 
kruispunten of knooppunten. Een netwerk is samenhangend als men van elke knoop naar om het even 
welke andere kan gaan via de takken van het netwerk. 
 
Sectoraal 
Een sectorale benadering is een benadering vanuit één bepaalde sector zonder daarbij expliciet of impliciet 
rekening te houden met andere sectoren. 
 
Sectoroverschrijdend 
Een sectoroverschrijdende benadering is een benadering waarbij over de grenzen van verschillende 
sectoren heen wordt nagedacht, of waarbij tot een integratie wordt gekomen. 
 
Stadsgewest 
Door VAN DER HAEGEN H. & PATTYN M. & ROUSSEAU S. (1990) wordt het stadsgewest als volgt 
gedefinieerd: "de hele ruimtelijk vergrote structuur waarbinnen de uiteengelegde basisactiviteiten van de 
stedelijke gemeenschap, nl. wonen, werken, opvoeden, winkelen, cultuurbeleving en ontspanning in 
overwegende mate gelokaliseerd zijn. Tussen de activiteiten bestaan intense relaties, zodat een functioneel 
geheel gevormd wordt dat echter in belangrijke mate naar de traditionele kernstad georiënteerd blijft." 
Stadsgewest is aldus een wetenschappelijk (of geografisch) begrip. 
 
Stationsomgeving 
Een stationsomgeving is een omgeving binnen de stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken die een 
strategische ligging heeft rond de hoofdstations en waar een hoge dichtheid en de lokalisatie van 
personenvervoergerichte activiteiten wordt nagestreefd.  
Stationsomgeving is aldus een beleidsmatig begrip. 
 
Stedelijk/stedelijkheid 
Stedelijkheid is een ruimtelijk kenmerk toegekend aan een gebied waar de bebouwing overheerst en waar 
een veelheid van activiteiten, functies en mensen op een verweven en gegroepeerde wijze veel en intense 
onderlinge relaties onderhouden. 
 
Stedelijk gebied 
Het stedelijk gebied is het gebied waar intense ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en 
verweving bestaat tussen verschillende menselijke activiteiten (wonen, diensten, werken, ...), waar dichte 
bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren.  
Stedelijk gebied is aldus een beleidsmatig begrip. 
 
Stedelijk gebiedbeleid 
Stedelijk gebiedbeleid is het beleid dat gevoerd wordt in de stedelijke gebieden, waar ontwikkeling, 
concentratie en verdichting uitgangspunten zijn, maar steeds met respect voor de draagkracht van het 
stedelijk gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende woningen in 
een kwalitatieve woonomgeving, het kwantitatief en kwalitatief voorzien van ruimte voor economische 
activiteiten, het versterken van het stedelijk functioneren (diensten, gemeenschapsvoorzieningen, stedelijke 
voorzieningen...) en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit. Het aanbodbeleid in stedelijke 
gebieden is essentieel om verdere uitzwerming, lintbebouwing en wildgroei van allerhande activiteiten in het 
buitengebied te vermijden.  
 
Stedelijk landbouwgebied 
Een stedelijk landbouwgebied is een gebied waar de nodige ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, 
die in de stedelijke gebieden een eigen karakter heeft, behouden moeten blijven, rekening houdend met de 
draagkracht van het stedelijk gebied en de andere ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden. 
In functie van de aanwezige ruimtelijke (stedelijke) kwaliteit zijn in dergelijke gebieden vormen van hoog-
technologische tuinbouw (glastuinbouw, sierteelt) en van landbouw mogelijk. Anderzijds is er ruimte voor 
andere landbouwactiviteiten zoals deeltijdse en/of hobbylandbouw en tuinbouw, kinderboerderijen, 
volkstuintjes, ... 
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Strategisch project voor het buitengebied 
Strategische projecten voor het buitengebied zijn projecten in het buitengebied die betrekking hebben op het 
behoud, de ontwikkeling en de verweving van de natuurlijke, de agrarische structuur, de 
nederzettingsstructuur en de infrastructuur. 
 
Strategisch stedelijk project 
Strategisch stedelijk projecten zijn projecten die de grote potenties van de stedelijke gebieden op een 
gecoördineerde wijze en efficiënt moeten illustreren en op korte en halflange termijn kunnen worden 
uitgevoerd. Ze moeten het kwaliteitsniveau van de gewenste ontwikkeling van het stedelijk gebied 
weergeven. De strategische stedelijke projecten hebben de volgende kenmerken : 
- ze werken op zich vernieuwend/stimuleren een vernieuwingsproces in het stedelijk gebied; 
- ze hebben een performante voorbeeld- en signaalfunctie voor andere delen van het stedelijk gebied; 
- ze stellen een kwaliteitsnorm voor de aanpak op andere plaatsen in het stedelijk gebied; 
- ze zijn structurerend voor het geheel of voor delen van het stedelijk gebied;  
- ze hebben een functionele, ruimtelijke en administratief-institutionele complexiteit die de mogelijkheden 

van het lokale bestuur voor de realisatie ervan overstijgen; 
- zij hebben een integraal karakter (economisch, sociaal, ruimtelijk) dat een meerwaarde oplevert voor het 

stedelijk gebied. 
 
Structuurplanning 
Structuurplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming met betrekking tot de 
kwaliteit van de ruimte en de realisatie ervan. Het tot stand komen van een structuurplan vormt het moment 
in dit proces waarop belangrijke uitspraken worden gedaan. Het Ruimtelijk Structuurplan Tervuren is het 
resultaat van een structuurplanningsproces op het niveau Tervuren. 
 
Verdichting 
Verdichting is één van de sleutelbegrippen in een ruimtelijk beleid waar openheid en stedelijkheid voorop 
staat. Verdichting betekent voor het ruimtelijk beleid in de stedelijke gebieden en de kernen van het 
buitengebied het volgende: 
- het concentreren van het wonen en het werken in de stedelijke gebieden en de kernen van het 

buitengebied; 
- het differentiëren van de woningvoorraad; 
- het versterken van de multifunctionaliteit door verweving; 
- het opleggen van minimale dichtheden. 
 
Verkeersafwikkeling 
De verkeersafwikkeling is een kwaliteitsmaat voor de doorstroming van het verkeer. 
 
Verkeersleefbaarheid 
De verkeersleefbaarheid verwijst naar een bepaalde toestand van een bepaald gebied, waarbij de 
draagkracht van het gebied al (niet-verkeersleefbaar) dan niet (verkeersleefbaar) overschreden wordt door 
de negatieve impact van het verkeer (zowel rijdend als stilstaand) dat er doorheen gaat of er zijn 
bestemming vindt. 
 
Vernieuwbouw 
Vernieuwbouw staat voor een bestaand vergund gebouw dat geheel of gedeeltelijk weder opgebouwd wordt 
binnen het bestaande bouwvolume om het geschikt te maken of te houden voor de in de vergunning 
aangegeven functie. Het oorspronkelijke gebouw blijft niet noodzakelijk herkenbaar na de 
verbouwingswerkzaamheden. 
 
Verspreide bebouwing 
Verspreide bebouwing is één van de beleidscategorieën voor het voeren van een gedifferentieerd ruimtelijk 
beleid t.a.v. de nederzettingsstructuur van het buitengebied. Verspreide bebouwing wordt als 
beleidscategorie omschreven als de bebouwing die niet behoort tot: de kernen (hoofddorp en woonkern), 
lint, verspreide bebouwing en bebouwd perifeer landschap. 
Het begrip verspreide bebouwing heeft aldus een beleidsmatige betekenis. 
 
Verweven  
Het verweven is het in elkaars nabijheid brengen van functies en activiteiten op een dusdanige wijze dat er 
ruimtelijke meerwaarden, vormen van synergie en complementariteiten ontstaan. De wijze waarop het 
verweven haalbaar is, heeft te maken met het karakter (hinder of positieve effecten die nabijheid van andere 
functies of gebruik teweegbrengen) en het structurerend vermogen van de activiteiten. Ruimtelijke 
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meerwaarden zijn onder meer het concentreren van activiteiten en het creëren van ruimtelijke nabijheid met 
voordelen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit.  
'Verweven' staat tegenover 'scheiden'. Beide begrippen hebben een duidelijke ruimtelijke betekenis. 
Het verweven of scheiden van functies en activiteiten hangt samen met het ruimtelijk schaalniveau waarop 
de ruimtelijke meerwaarden ontstaan. Het scheiden van activiteiten op het niveau van de gemeente (bv: een 
lokaal bedrijventerrein aan de rand van een kern) betekent het verweven van activiteiten op het niveau van 
Vlaanderen. Een aparte woonfunctie boven een commerciële functie betekent een scheiding op het niveau 
van het perceel maar een verweven van de functies op het niveau van de kern.  
 
Voorstedelijk net 
Het voorstedelijk net van collectief vervoer is het netwerk dat de verbinding vormt tussen de gebieden in de 
ruime omgeving van een groot- of regionaalstedelijk gebied en het centraal gedeelte van het stedelijk 
gebied. 
 
Woningpatrimonium 
Het woningpatrimonium is het geheel van voor het wonen beschikbare gebouwen. 
 
Woongelegenheid 
Een woongelegenheid is een woonruimte voor één persoon of één groep van personen met een minimale 
zelfstandigheid die (samen) in deze ruimte gedurende de grootste tijd van het jaar al of niet met 
georganiseerde hulp eten, slapen en zich ontspannen (= wonen). Hierin zijn begrepen de 
ééngezinswoningen, appartementen, diverse vormen van studio's (serviceflats, studio's voor begeleid 
zelfstandig wonen, gewone studio's, …) en studentenkamers. Rusthuizen, weeshuizen en andere 
opvangcentra met verschillende kamers worden als één woongelegenheid voor een collectief gezin of 
huishouden beschouwd. 
 
Woonkern 
Een woonkern of morfologische agglomeratie is het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door 
huizen met hun hovingen, openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met inbegrip van de 
tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. Het wordt begrensd door landbouwgrond, 
bossen, braak en woeste gronden waartussen zich eventueel een 'verspreide bebouwing' bevindt. Zowel 
steden, dorpen als gehuchten kunnen woonkernen vormen. Ze kunnen ook de vorm aannemen van de in 
ons land zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing. 
Een woonkern is één van de beleidscategorieën voor het voeren van een gedifferentieerd ruimtelijk beleid 
t.a.v. de nederzettingsstructuur van het buitengebied.  
 
Zoneren 
Zoneren is het indelen van een gebied in strikt gescheiden zones waaraan een eigen, eenduidige 
bestemming wordt toegekend. 
 
Zonevreemd 
Een gebouw, activiteit of functie, kan pas als zonevreemd worden beschouwd, wanneer zowel de juridische 
toets, met name het al dan niet overeenstemmen met bestaande voorschriften, als de planologische toets, 
met name de (on)verenigbaarheid met verschillende activiteiten en functies, duidelijk daartoe besluiten. 
 
 










