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Toelichtingsnota 

1 Inleiding 

1.1 Doelstelling: aanleiding tot en verantwoording voor het plan 

Een RUP is een uitvoeringsinstrument waarin de gewenste ontwikkelingen uit het structuurplan 

juridisch planologisch worden vertaald en vastgelegd. 

Voorliggend RUP wenst een kader te bieden voor een verdere ontwikkeling van het domein 

Levenslust. 

De opmaak van dit RUP kadert in de verdere uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Lennik. 

In het GRS werden geen specifieke elementen opgenomen m.b.t. dit domein doch werd wel ook het 

behoud hiervan voorzien. Dit RUP wenst geen echte bestemmingswijzigingen door te voeren doch 

wenst wel een herschikking te doen van de ingetekende bestemmingen op dit domein. De 

ruimtebalans blijft weliswaar in evenwicht. 

Het studiebureau ARCADIS werd aangesteld voor de uitwerking van het RUP. In het kader van de 

RUP-procedure wordt eveneens een screeningsprocedure doorlopen. Hierin worden de mogelijke 

milieueffecten van de doorwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan beoordeeld.  

Voorliggend RUP zal het juridisch-planologisch kader vormen voor de beoordeling van 

stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.  

De toelichtingsnota voor het RUP omvat zowel de toelichting bij het RUP als de bespreking van de 

mogelijke milieueffecten en het onderzoek naar de plan-MER-plicht. 

 

1.2 Type van het RUP 

Dit is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

1.3 Opbouw van de nota 

De verschillende planbeoordelingen, zoals o.a. de watertoets, maken deel uit van de screeningsnota. 

  

Het volledige dossier van het RUP bevat een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een 

toelichtingsnota en een screeningsnota. In onderhavige nota worden de toelichtingsnota en de 

screening op milieueffecten integraal opgenomen. De stedenbouwkundige voorschriften worden in 

een tweede nota opgenomen. Het grafisch plan wordt aan deze tweede nota toegevoegd. 

 

In Hoofdstuk 1 wordt in een korte inleiding het doel van de opmaak van dit RUP toegelicht. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt het RUP gekaderd binnen de structuurplanning en andere relevante plannen 

of planprocessen. 

 

In Hoofdstuk 3 wordt de ruimtelijke situering van het plangebied van het RUP verduidelijkt. Zowel 

de tekst, foto’s en kaartmateriaal vormen samen met alle gegevens een weergave van de bestaande 

feitelijke en juridische toestand. Hierin worden ook milieutechnische gegevens opgenomen die als 
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input dienen voor de referentiesituatie, waar tegenover het planvoornemen beoordeeld zal worden 

in hoofdstuk 4. 

 

Na de situering van het project, worden in Hoofdstuk 4 de doelstellingen van het RUP, de 

knelpunten en potenties, de ruimtelijke concepten en de afbakening van het plangebied 

toegelicht. Alle randvoorwaarden vanuit de situering en de doelstellingen worden omgezet in 

ruimtelijke concepten, waarna het plangebied exact wordt afgebakend en de bestemmingszones 

worden bepaald. Deze aanpak moet toelaten om tot realistische stedenbouwkundige voorschriften 

te komen. 

 

In Hoofdstuk 5 wordt nagegaan of het voorgenomen plan plan-MER-plichtig is volgens het 

planMER-decreet dat op 1 december 2007 in werking getreden is. In een eerste stap wordt nagegaan 

of het plan van rechtswege plan-MER-plichtig is. Indien dit niet het geval is, wordt in een tweede stap 

onderzocht of het plan kan leiden tot belangrijke negatieve milieueffecten en daardoor planMER-

plichtig is. Ten slotte worden eventuele milderende maatregelen meegegeven die in het RUP kunnen 

worden opgenomen. Er wordt ook onderzocht of het RUP moet voldoen aan veiligheidsrapportage. 

 

Hoofdstuk 6 vergelijkt het ruimtebeslag van de bestaande en de geplande juridische toestand. 

 

Hoofdstuk 7 behandelt de op te heffen voorschriften.  

Hoofdstuk 8 duidt de planbaten en planschade.  
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2 Beleidskader 

2.1 Structuurplanning: de ruimtelijke structuurplannen als kader  

De opmaak van het beoogde RUP kadert in de beoogde visie die in het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan Lennik, dat op 23 augustus 2012 door het besluit van de bestendige deputatie werd 

goedgekeurd, wordt vooropgesteld. Dit structuurplan toont de beleidsvisie en 

ontwikkelingsperspectieven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.  

Ook in het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant en het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (RSV) zijn beleidsvisies uitgewerkt die relevant zijn voor het RUP. 

 

2.1.1 Uitvoering van het RSV 

Op 23 september 1997 werd het eerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) definitief 

vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het grondbeginsel van het RSV is het realiseren van een 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het tegengaan van de verdere verspreiding van stedelijke functies 

en de versnippering van de open ruimte is daarbij een belangrijke doelstelling.  

Het RSV maakt een onderscheid tussen: stedelijke gebieden en stedelijke netwerken, buitengebied, 

gebieden voor economische activiteiten en lijninfrastructuren. In de inleiding van het RSV wordt de 

nood aan een kader voor de ruimtelijke ordening gebaseerd op duurzame ontwikkeling als centraal 

thema naar voor geschoven. Het RSV kreeg reeds een beperkte herziening, deze herziening heeft 

geen impact op dit dossier. 

 

 

Figuur 2-1: situering van Lennik op de schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen  (bron: 

RSV, 1997) 
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Lennik behoort tot het buitengebied 

Lennik behoort tot de Groene Gordel - een deel van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel - 

en is tevens gelegen in het Pajottenland. In de delen van de gemeenten in het Vlaams strategisch 

gebied rond Brussel, waar de ‘groene gordel’ aanwezig is en Lennik toe behoort, wordt een 

buitengebiedbeleid gevoerd. In het buitengebied overweegt de open, onbebouwde ruimte. De 

ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke en de agrarische 

structuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. Bij een verdere ontwikkeling van de 

structurerende activiteiten en functies wordt het fysisch systeem1 als uitgangspunt gehanteerd.  

Dit betekent niet dat het buitengebied wordt bevroren. De bestaande ruimtelijke structuur en het 

fysisch systeem bieden het kader waarin dynamische activiteiten en functies met steeds wijzigende 

omgevingsvereisten op een flexibele manier moeten kunnen functioneren op de schaal van het 

gebied. De specifieke eigenheid van het wonen en werken in het buitengebied moet erkend en 

gerespecteerd worden en in relatie gebracht worden met het duurzaam functioneren van de 

agrarische en de natuurlijke structuur. 

 

Vanuit het RSV wordt gestreefd om verdere versnippering van het buitengebied tegen te gaan. De 

vertrekbasis voor het ruimtelijk beleid in dit gebied is net zoals in de rest van Vlaanderen ‘duurzame 

ontwikkeling’.2 Dit betekent concreet dat bij een verdere ontwikkeling van de structurerende 

activiteiten en functies (landbouw, natuur, bos, wonen en werken) in het buitengebied het fysisch 

systeem als uitgangspunt wordt gehanteerd. De bestaande ruimtelijke structuur en het fysisch 

systeem bieden het kader waarin dynamische activiteiten en functies met steeds wijzigende 

omgevingsvereisten op een flexibele manier moeten kunnen functioneren op de schaal van dit 

gebied. De specifieke eigenheid van het wonen en werken in het buitengebied moet erkend en 

gerespecteerd worden, en in relatie gebracht worden met het duurzaam functioneren van de 

agrarische en de natuurlijke structuur. 

 

Ten aanzien van het buitengebied worden verschillende doelstellingen gesteld: 

▪ het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, natuur, bos, 

wonen en werken op het niveau van het buitengebied) 

▪ het tegengaan van de versnippering van het buitengebied 

▪ het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied (wonen, verzorgende 

activiteiten) 

▪ het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen 

▪ het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied 

▪ het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem 

▪ het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied 

 

  

                                                           

1 Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, lucht en 

water. In ruimtelijke context wordt vooral belang gehecht aan de bodemeigenschappen en –processen en het 

watersysteem. 

2 Duurzaamheid is het proberen te bevredigen van de behoeften van de huidige generatie zonder dit voor de 

toekomstige generaties te verhinderen. Duurzaamheid stelt dus grenzen aan het menselijk handelen op het vlak 

van milieu, sociale aspecten en economie. 
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Het buitengebied bevat delen van de bebouwde ruimte en het grootste gedeelte van de onbebouwde 

ruimte. Het buitengebied beleid wordt gedifferentieerd naar een beleid voor de natuurlijke structuur, 

de agrarische structuur en de nederzettingsstructuur. Het bestaande fysisch systeem wordt als 

uitgangspunt gehanteerd, en vormt als het ware de ruggengraat van het buitengebied. Doelstellingen 

uit het RSV voor het buitengebied zijn onder meer het vrijwaren van het buitengebied voor de 

essentiële functies (landbouw, bosbouw, wonen en werken). Op deze wijze worden de grote 

aaneengesloten gebieden van het buitengebied gevrijwaard en waar mogelijk versterkt. 

 

2.1.2 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant  

Op 7 oktober 2004 keurde de Vlaamse regering het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams 

Brabant goed. Het ministerieel besluit verscheen in het Belgisch staatsblad van 16 november 2004 

en het structuurplan trad per 1 december 2004 in werking. 

 

 

Figuur 2-2: gewenste ruimtelijke structuur PRS Vlaams-Brabant met aanduiding van Lennik 
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Figuur 2-3: gewenste structuur van de bebouwde ruimte 

 

Het RSP situeert de gemeente Lennik in het Pajottenland. Het Pajottenland is een vruchtbare 

landbouwstreek gekenmerkt door grote aaneengesloten open ruimte gebieden met een beperkt 

aantal kleine woonkernen en hoofddorpen met traditionele nederzettingsvormen. De 

openruimtegebieden worden voornamelijk gekenmerkt door land- en tuinbouwgebieden (vooral 

productielandbouw). Daarnaast heeft het landschap van het Pajottenland een licht heuvelachtige en 

landelijke karakter dat wordt gekenmerkt door complexen van holle wegen, structurerende 

reliëfelementen (getuigenheuvels), natuurlijke clusters in een natte sfeer, rivieren die als ruimtelijke 

drager van het landschap functioneren en een dicht netwerk van kleine landschapselementen. Lennik 

is gelegen is binnen de in het PRS afgebakende  deelruimte ‘Landelijke Kamer West’.  

 

De landschappelijke elementen geven de regio een sterke identiteit en scheppen een aangenaam 

woon- en werkklimaat. Het landelijke karakter moet behouden blijven en de karakteristieken van de 

compacte en kleine kernen en gehuchten behouden en versterkt. Landbouw, natuur en landschap 

moeten in evenwicht met elkaar verder ontwikkeld worden. Dat geldt evenzeer voor de kleine 

landschapselementen.  

De provincie beschouwt de kwaliteit van de open ruimte als een belangrijke troef voor het ontplooien 

en promoten van een toeristisch recreatief (mede-)gebruik van de ruimte. 

Het landelijke wonen wordt gestuurd naar de goed ontsloten kernen. Om het landelijke karakter te 

bewaren is het noodzakelijk dat de kernen zich maximaal in het landschap inpassen. 

Hoogdynamische ontwikkelingen worden gericht naar de randen. De flankerende ontwikkelingspolen 

Halle, Edingen, Geraardsbergen, Ninove en in tweede orde het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel 

kunnen deze taak opnemen. 
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Figuur 2-4: gewenste landschappelijke structuur van de open ruimte 

 

2.2 Overige beleidsplannen 

2.2.1 Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos voor Zenne-Dijle-Pajottenland 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse Overheid in 2008 een 

ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Zenne-Dijle-Pajottenland. 

Op 24 april 2009 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 

herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 44 900 ha agrarisch gebied én een 

operationeel uitvoeringsprogramma goed. 

 

De gemeente Lennik is opgenomen in het de deelruimte Zuidelijk Pajottenland.  

De visie voor deze deelruimte luidt als volgt: in het Zuidelijk Pajottenland is de landbouw ruimtelijk 

structurerend op Vlaams niveau. Dit open karakter moet worden behouden en versterkt door verdere 

versnippering tegen te gaan. het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die 

het functioneren van de landbouw op termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch 

gebied.  
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Figuur 2-5: gewenste ruimtelijke structuur Zuidelijk Pajottenland, gebied oost (bron: http://rsv.vlaanderen.be/RSV/ 

RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/ZenneDijleenPajottenland, 

geconsulteerd 26/06/2014, 14u) 

 

In de deelruimte Zuidelijk Pajottenland zijn verschillende ruimtelijke concepten bepaald. Ter hoogte 

van het plangebied is volgend concept van toepassing: 

Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met 

grondgebouwen landbouw als drager van de open ruimte. 

- De akkerbouwgebieden van het Pajottenland vormen grote aaneengesloten samenhangende 

landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de ruimtelijke drager is van het open 

cultuurlandschap. Deze o.m. door ruilverkavelingen goed gestructureerde agrarische gebieden 

worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Om het bestaande open en 

onbebouwd karakter van deze gebieden te vrijwaren voor de grondgebonden landbouw kunnen 

delen van deze gebieden gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied. 

- Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken zijn 

erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig. 

- Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit 

voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt ruimte 

gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine 

landschapselementen, typische akkerflora en –flora, kleine bosjes, microreliëfelementen, 

spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden, …  

- Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van typische 

akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors, veldleeuwerik). In het kader van 

het duurzaam behoud van deze soorten kunnen, bovenop de landschapsecologische 

basiskwaliteit, bijkomende specifieke instandhoudingsmaatregelen genomen worden. behoud 

van het bouwvrije karakter is ook om die reden noodzakelijk. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie 

zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden 

gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar 

nodig hersteld kan worden. 

- De karakteristieke, historische nederzettingen, 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.  

http://rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuur
http://rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuur
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Figuur 2-6: gewenste ruimtelijke structuur Zuidelijk Pajottenland, gebied oost, zoom: Lennik (bron: 

http://rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/ 

ZenneDijleenPajottenland, geconsulteerd 26/06/2014, 14u) 

 

 

Figuur 2-7: operationeel uitvoeringsprogramma, ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos voor Zenne-Dijle, 

Pajottenland, zoom op plangebied Lennik (bron: 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_bg/agnas/docs/zdp/zdp_oup_overzichtskaart_bvr

_20090424.pdf)  

 

Voor de bespreking van het herbevestigd agrarisch gebied, wordt verwezen naar 3.2.  

http://rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuur
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_bg/agnas/docs/zdp/zdp_oup_overzichtskaart_bvr_20090424.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/planningsprocessen/plpr_bg/agnas/docs/zdp/zdp_oup_overzichtskaart_bvr_20090424.pdf
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2.2.2 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lennik werd door de deputatie goedgekeurd op 23 

augustus 2012.  

 

In het RUP wordt het domein Levenslust opgesomd bij de bespreking van de bestaande sociale en 

openbare voorzieningen. 

Ook het er aanwezige recreatiegebied wordt in het informatief deel geduid. 

In het richtinggevend deel werd er niet ingegaan op het domein waardoor er vanuit gegaan mag 

worden dat beleidsmatig er geopteerd werd om deze site te behouden. 

Dit RUP wenst dan ook geen herbestemming te geven aan deze site doch wenst de bestaande 

verschillende zoneringen op een betere manier te ordenen. 

Dit betekent dat deze site an sich behouden blijft doch via het RUP een meer logischere herschikking 

krijgt die meer past binnen de huidige ontwikkelingsvisie op deze site zonder dat de basisbestemming 

globaal van deze site zou wijzigen. 

 

 

Figuur 2-8: Woonprogrammatie (Bron: GRS Lennik, richtinggevend gedeelte, p. 120) 
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Figuur 2-9: Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur Lennik (Bron: GRS Lennik, 

Richtinggevend gedeelte, p. 150) 
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3 Bestaande juridische en feitelijke toestand 

3.1 Situering plangebied 

De gemeente Lennik is gelegen in de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente telt ca. 9000 

inwoners. De gemeente bestaat uit de deelgemeenten Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik en 

Gaasbeek. 

De gemeente wordt omringd door (met de klok mee): Ninove, Roosdaal, Dilbeek, Brussel, Sint-

Pieters- Leeuw en Gooik.  

 

De bebouwing in Lennik is verspreid over talrijke eerder kleine kernen en bouwlinten en 

verkavelingen. Sint-Martens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik en Gaasbeek worden ruimtelijk van elkaar 

gescheiden door een openruimtelandschap waarvan de Molenbeekbedding de ruimtelijke en 

structurerende drager is. Lennik is 30.8km² groot. De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 292 

inwoners/km². 80% van het grondgebied van Lennik is onbebouwd.  

 

Lennik wordt aan de noordzijde begrensd door de N8 – de Ninoofsesteenweg – die de verbinding 

vormt tussen Ninove en Brussel. Aan de westzijde wordt de gemeente begrensd door de N285-282 

–Edingsesteenweg/Assesteenweg die Lennik verbindt met Edingen en Asse en die tevens ten 

noorden van de N8 aansluiting geeft met de E40 tussen Aalst en Brussel.  

 

De site van Levenslust ligt eerder perifeer ten aanzien van de kernen en sluit aan op Dilbeek. 
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3.2 Bestaande juridische toestand  

3.2.1 Gewestplan  

 

Figuur 3-1: Uittreksel gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (Bron GRS Lennik, informatief, p. 40) 

 

Lennik ligt binnen de grenzen van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (goedgekeurd op 7 maart 

1977) dat de gemeente opdeelt in verschillende zones en de bestemmingen ervan bepaalt. 

 

De site Levenslust bestaat uit gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, 

parkgebied en recreatiegebied. 

Dit RUP wenst een herschikking van deze gebieden door te voeren. 
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3.2.2 HAG-gebieden  

 

 
 

Figuur 3-2: herbevestigd agrarisch gebied (Bron: Geopunt) 

 
Het plangebied ligt volledig binnen de contour van het herbevestigd agrarisch gebied doch maakt 
zelf geen deel uit van agrarisch gebied. Er is dus geen herbevestigd agrarisch gebied aanwezig.  
Het gebied is wel omgeven door herbevestigd agrarisch gebied. 
 
 

3.2.3 Juridische tabel 

 

 

 juridische aspecten,  beleidsmatige aspecten,  uitvoeringsinstrument,  bestaande situatie,  

subsidie-instrument 

RUIMTELIJK 

 Gewestplan(nen) Gewestplan nr. 25 Halle – Vilvoorde - Asse (KB 

07/03/1977). 

 Gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

Geen. 

 Provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

Geen. 

 Algemene plannen van aanleg Geen. 

 Bijzondere plannen van aanleg N.v.t. 

 Gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

N.v.t. 

 Verkavelingsvergunningen N.v.t. 

 Bouwvergunningen N.v.t. 
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 Vastgestelde bouwovertredingen N.v.t. 

 Gebieden met recht van 

voorkoop 

Gewestelijke RUPs: geen. 

Provinciale RUPs: geen. 

Gemeentelijke RUPs: geen. 

SECTORAAL 

Natuur 

 Vogelrichtlijngebieden Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Habitatrichtlijngebieden Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Gebieden van het duinendecreet Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Ramsargebieden Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Gebieden van het Vlaams 

Ecologisch Netwerk (VEN) 

GEN: geen. 

GENO: geen. 

AANPALEND: GEN: 514 De Vallei van de Laarbeek en de 

Molenbeek (31/10/2003 en 26/03/2007) op 400m. 

 Vlaamse of erkende 

natuurreservaten 

Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Bosreservaten Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Natuurinrichting Geen. 

 Gebieden met recht van 

voorkoop 

Vlaamse en erkende natuurreservaten: geen. 

Natuurinrichtingsprojecten: geen. 

VEN-gebieden: geen. 

Speciale beschermingszones: geen. 

 Biologische waarderingskaart 

(BWK) en Habitatkaart 

Biologisch waardevol, complex van biologisch waardevolle 

en zeer waardevolle elementen, biologisch zeer waardevol. 

Geen faunistisch belangrijk gebied. Deels habitat. 

Water 

 Beschermingszones 

grondwaterwinningen 

Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Bevaarbare waterlopen Geen. 

 Onbevaarbare waterlopen 

(klasse) 

1ste categorie: geen. 

2de categorie: geen. 

3de categorie: geen. 



 24/73 BE0113000770 

Q:\00_P\BE0113\BE0113000770\BE0113000770_170\5_Rapportage\52_Rapporten\BE0113000770_RAP_001vG.docx 

Niet geklasseerd: zonder naam (15750). 

 Watertoets - 

Overstromingsgevoelige gebieden 

Deels mogelijk overstromingsgevoelig. 

 Recent overstroomde gebieden 

(ROG) 

Nee. 

 Risicozones overstromingen Nee. 

 Gebieden met recht van 

voorkoop 

Havengebieden: geen. 

Integraal waterbeleid: geen. 

Waterwegen en Zeekanaal NV: geen. 

NV De Scheepvaart: geen. 

Landbouw 

 Ruilverkaveling Geen. 

 Herbevestigde Agrarische 

Gebieden (HAG) 

103 Landbouwgebied Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek-

Lennik_Schepdaal (24/04/2009). Geen agrarisch gebied 

binnen het RUP, dus ook geen herbevestiging 

 Gebieden met recht van 

voorkoop 

Ruilverkaveling: geen. 

Landschap 

 Beschermde monumenten Geen. 

 Beschermde landschappen, 

stads-, en dorpsgezichten 

Geen. 

AANPALEND: geen. 

 UNESCO werelderfgoed Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Landschapsatlas: ankerplaatsen, 

relictzones, lijnrelicten, puntrelicten 

Geen. 

 Erfgoedlandschappen 

(ankerplaatsen) 

Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Waardevol niet beschermd 

onroerend erfgoed: bouwkundig 

erfgoed en wereldoorlogerfgoed 

Geen. 

 Centrale Archeologische 

Inventaris (CAI) 

Geen. 

AANPALEND: geen. 

 Landinrichting Geen. 

Wonen 

 Woningbouw- en 

vernieuwingsgebieden 

Geen. 

 Atlas van de 

woonuitbreidingsgebieden 

Geen. 
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 Gebieden met recht van 

voorkoop 

Vlaamse Wooncode: geen. 

Recreatie en toerisme 

 Toeristische vergunning N.v.t. 

Lijninfrastructuur 

 Rooilijnen N.v.t. 

 Voet- en buurtwegen Weg nr 9 (Scheerstraat); weg nr 51 / voetweg nr 51 (Het 

Straetjen); weg nr 17 (Steenstraat); voetweg nr 81. 

 Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk 

Geen. 

 Fietsknooppuntennetwerk Geen. 

 Gewestwegen Geen. 

 Spoorwegen Geen. 

 Leidingen 

(Hoogspanningsleidingen, 

gasleidingen…) 

Geen. 

 Openbaar vervoer (De Lijn) Halte Schepdaal Levenslust. Lijn 118 Brussel – Itterbeek – 

Schepdaal; 570 Schoolbus Ternat/Schepdaal – Dilbeek; 

573 Schoolbus Schepdaal – Vlezenbeek – Halle. 

 Straalverbindingen zendmasten Zendantennes: geen. 

Milieu 

 Milieuvergunningen N.v.t. 

 Bodemvervuiling (OVAM-

dossiers) 

19716 Eindverklaring bodemsaneringswerken (2012) 

(bron: OVAM) 

 Stedenbouwkundig vergunde 

windturbines 

Geen. 

Industrie 

 Seveso-inrichtingen: 

lagedrempel- en 

hogedrempelinrichtingen 

Geen. 

AANPALEND (binnen 2km): geen. 

 VLAO Bedrijventerreinen Geen. 
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3.3 Bestaande feitelijke toestand 

Voor de beschrijving van de feitelijke toestand wordt een beschrijving opgesteld volgens de 

verschillende disciplines. Ook disciplines die raakvlakken hebben met milieu worden in dit hoofdstuk 

aangehaald. Zij maken deel uit van de informatie nodig voor het opstellen van een MER-screening 

(zie hoofdstuk 5).  

 

 

Figuur 3-3: Locatie plangebied binnen gemeentecontour Lennik (Bron: Google Maps) 
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Figuur 3-4: Contour plangebied met functies (Bron: Masterplan Zorgsite Lennik & 

www.levenslustvzw.be) 

 

3.3.1 Mens 

Levenslust vwz is een organisatie die zich richt tot jongens en meisjes van 6 tot 21 jaar met 

leerstoornissen en/of opvoedingsmoeilijkheden. Levenslust is een multifunctioneel centrum dat 

(dag)opvang, begeleiding en behandeling voor jongeren kan bieden op dezelfde locatie. Het terrein 

de scholen BuSo en BuBao, therapielokalen en een internaat en semi-internaat. Daarnaast worden 

op het terrein sportfaciliteiten en een kinderboerderij gehuisvest. De gebruikmaking van deze 

faciliteiten is geïntegreerd in de pedagogische werking van Levenslust.  

 

Levenslust is een organisatie die verblijf en dagopvang aanbiedt aan kinderen en jongeren die om 

allerlei redenen (tijdelijk) thuis niet meer terecht kunnen. De organisatie richt zich met name op 

kinderen en jongeren met een gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of een 

sociaal-emotionele problematiek of kinderen met een combinatie van deze problematieken. Het gaat 

onder andere om kinderen die door omstandigheden buiten hun macht niet meer thuis terecht 

kunnen. Levenslust biedt een ruime, rustige en groene omgeving waar zij kunnen verblijven en 

zichzelf kunnen ontwikkelen.  

 

In onderstaande paragraaf beschouwen we in eerste instantie het volledige gebied. Daarna gaan we 

dieper in op het gebied rond de Administratie & sociale dienst, het bos, BuBaO en de sporthal. 

Vervolgens wordt het gebied rond de kinderboerderij, de weide en de BuSo beschouwd en tot slot 

het gebied rond de verpleegdienst, keuken, internaten en sportterreinen.  

 

Ten noorden wordt het plangebied gedeeltelijk begrensd door de Scheestraat. Een deel van het 

bosgebied valt onder de bevoegdheid van de gemeente Dilbeek en wordt daarom niet in deze 

BuSo 

Kinder- 
boerderij & 

weide 

Sporthal 

BuBaO 

Administratie 
& sociale 

dienst 

Bergerie & 
sportterrein 

Verpleegdienst, 
keuken & 
internaten 

Sportterreinen 

Bos 
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beschouwing meegenomen. De oostelijke grens van het gebied wordt gevormd door de Steenstraat 

en meerdere privé-percelen.  

  

Vanaf de hoofdingang aan de Scheestraat leidt de hoofdweg direct naar het kasteel op het terrein. 

Dit gebouw doet momenteel dienst als administratie/kantoor en sociale dienst. Voor het gebouw zijn 

een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Buiten het terrein naast de hoofdingang is een 

groter aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. 

  

Foto 1: Kasteel Foto 2: Parkeerplaatsen voor het kasteel 

 

Vlakbij het kasteel staat een klein wit gebouw waarin de therapielokalen gehuisvest zijn. Achter de 

therapielokalen ligt de school voor BuBaO (Buitengewoon Basisonderwijs). Dit terrein omvat naast 

het schoolgebouw een schoolplein met aangrenzend een aantal parkeerplaatsen en garageboxen. 

 

 

 

Foto 3:Therapielokalen en BuBaO Foto 4: BuBaO 
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Aan de andere kant van het schoolgebouw bevindt zich een tweede schoolplein. Vanaf dit plein is 

ook de sporthal toegankelijk. Naast het plein zijn 2 noodlokalen gevestigd. Achter de noodlokalen 

bevindt zich een bunker. Momenteel is deze buiten gebruik.  

 

  

Foto 5: Zicht vanaf het speelplein op tijdelijke lokalen Foto 6: Zicht vanaf het speelplein op de sporthal 

Naast de noodlokalen bevindt zich een verlaten gebouw, waar zich ooit schoollokalen in bevonden. 

Dit gebouw is in zeer slechte staat en daardoor niet meer bruikbaar. In de buurt van het schoolplein 

vormt dit gebouw een groot veiligheidsrisico wanneer het door de jongeren gebruikt wordt als 

‘hangplek’. Naast dit verlaten gebouw staan twee tijdelijke containers opgesteld, waarin een aantal 

oudere jongeren begeleid kunnen wonen.  

 

  

Foto 7: Vervallen gebouw Foto 8: Tijdelijke units voor begeleid wonen 

 

Een stukje lopen vanaf de sporthal ligt de kinderboerderij van het terrein. Deze activiteiten en dieren 

van de boerderij worden ingezet als ondersteunende factor in de therapie. De kinderboerderij bestaat 

uit diverse gebouwen, waaronder meerdere stallen en weides. Paarden spelen een belangrijke rol in 

de therapie. Met name de paardrijpiste is daarom een belangrijk onderdeel van de kinderboerderij. 

Momenteel is deze piste niet overdekt, waardoor therapiesessies bij slecht weer vaak op het laatste 

moment moeten worden afgelast. Dit kan een negatief effect hebben op de therapie.  
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Foto 9: Kinderboerderij Foto 10: Paardrijpiste 

Naast de kinderboerderij ligt de school voor BuSo (buitengewoon secundair onderwijs). Het betreft 

een aantal betonnen gebouwen gelegen rond een betonnen plein. Bij deze gebouwen zijn 

parkeerplaatsen voorzien. 

 

  

Foto 11: BuSo Foto 12: Infrastructuur rond BuSo 

Ten zuiden van het BuSo zijn het internaat en het semi-internaat gelegen voor jongeren die 

langdurige opvang nodig hebben. Het betreft een langgerekt gebouw met een geval van beton, staal 

en glas. In de gebouwen zijn naast de kamers van de jongeren een verpleegdienst en een keuken 

gevestigd. 
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Foto 13: Internaat van de westkant Foto 14: Internaat en semi-internaat vanaf oostkant 

 

Ten zuiden van de internaten bevinden zich een aantal sportvelden. Naast de sportvelden is een 

parking gelegen met een tweede ontsluitingsweg. Deze weg biedt toegang aan het terrein vanaf de 

Steenweg. 

 

  

Foto 15: Sportvelden ten zuiden van het internaat Foto 16: Zuidelijke ontsluitingsweg en parkeren 

 

De zuidelijke ontsluitingsweg splitst op het terrein in twee wegen langs het internaat. Via de oostelijke 

ontsluitingsweg komt men eerst langs het internaat en vervolgens langs 2 bijgebouwen. Deze weg 

komt terug uit bij het kasteel en de hoofdingang.  
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Foto 17: Bergerie Foto 18: Keuken 

 

Ten westen van de toegangsweg is een klein bosgebied gelegen.  

 

  

Foto 19: Bos  

Het terrein biedt door de ruime, groene opzet en beperkte prikkels een uitstekende omgeving aan 

leerlingen met leer- of opvoedingsproblemen om tot rust te komen. Ook voor de therapie is een 

omgeving met weinig afleiding belangrijk. Daarnaast biedt de groene, bosrijke omgeving een zeer 

aantrekkelijk woonmilieu voor bewoners rondom het terrein.  

 

De begroeiing zorgt ervoor dat de bewoners van Levenslust en de bewoners rondom het terrein in 

harmonie samen kunnen leven en kunnen genieten van een goede woonkwaliteit. Met een aantal 

verbeteringen op het terrein kan Levenslust het terrein nog beter benutten om zo te kunnen voorzien 

in de behoeften van haar bewoners. 
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3.3.2 Mobiliteit 

Gemotoriseerd verkeer 

 

 

Figuur 3-5: ontsluiting gemotoriseerd verkeer (bron: geopunt.be) 

 

Het plangebied is omgeven door drie assen: de Scheestraat, de Steenstraat en de Varenbergbeek. 

Het plangebied omvat een klein wegennetwerk voor bestemmingsverkeer, die de verbinding vormt 

met de Scheestraat en de Varenbergbeek. 

Het plangebied sluit indirect aan op het centrum van Sint-Kwintens-Lennik via de Steenstraat, de 

Rosweg en de N282 (de Brusselsestraat). Via de Dreef en de E. Eylenboschstraat, sluit het 

plangebied aan op de N8 (Ninoofsesteenweg). De N8 biedt een rechtstreekse ontsluiting met Ninove 

en Brussel. 
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Openbaar vervoer 

 

Figuur 3-6: netwerkkaart De Lijn (Bron: www.delijn.be) 

 

Lennik beschikt niet over een treinstation. Er zijn verschillende stations in de omgeving (Brussel-

Zuid, Dilbeek, Asse, Ternat, Liedekerke, Denderleeuw, Halle, ….). Lennik beschikt echter wel over 

een busaanbod. Langsheen het centrum van Sint-Kwintens-Lennik passeren volgende buslijnen:141 

(Brussel-Lennik-Leerbeek) en 142 (Leerbeek-Gaasbeek-Brussel). In de directe omgeving van het 

plangebied bevindt zich de bushalte Schepdaal Levenslust (naast de hoofdingang van het terrein) 

met buslijn 118 Schepdaal-Brussel en de schoolbus 570 Schepdaal-Dilbeek.  

 

Trage weggebruiker 

 

 

Figuur 3-7: bovenlokaal fietsroutenetwerk 

 

Bovenlokaal fietsnetwerk  

Langsheen het plangebied lopen geen functionele fietsroutes.  
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Recreatieve fietsnetwerk 

 

 

Figuur 3-8: Recreatieve fietsroutes (Bron: Geoloket Vlaams-Brabant) 

 

Er is geen directe verbinding van het plangebied met het recreatieve fietsroutenetwerk.  

 
 

Buurt- en voetwegen 

 

 

Figuur 3-9: Buurt- en voetwegen (Bron: Geopunt.be) 
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De Steenstraat (Noord-Zuid), Scheestraat en Steenstraat (Oost-West) zijn oude buurtwegen, resp. 

nr 17, 9 en 16. Buurtweg no. 16 loopt in de huidige situatie door van de Steenstraat in de 

Varenbergstraat. Door het plangebied liep de oude buurtweg no. 81, maar deze is in de huidige 

toestand niet meer aanwezig. Buurtweg no. 51 is in de huidige situatie de Voetweg of Het Straetjen 

SPD 44.  

 

3.3.3 Landschap 

Cultuurhistorisch 

 

 

Figuur 3-10: Ferrariskaart (Bron: Geopunt.be) 

 

Op de Ferrariskaart is de hoofdstructuur van het huidige Lennik goed zichtbaar: de historische kern 

is vandaag nog steeds perfect af te lezen in de plattegrond van de gemeente.  

Het plangebied is ten tijde van de opmaak van de Ferraris-kaart (1777) nog grotendeels in agrarisch 

gebruik. Het zuidelijk deel van het plangebied is bosgebied met loofbomen. De twee wegen langs 

het plangebied volgen ongeveer het huidige tracé van de Scheestraat en Steenstraat.  

Op de Ferrariskaart staat een gebouw ingetekend op het plangebied. Dit gebouw heeft in de huidige 

situatie plaatsgemaakt voor bosgebied. Naast het plangebied, ter hoogte van de Steenstraat, is op 

de Ferrariskaart ook bebouwing te zien.  
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Landschapsatlas en bouwkundig erfgoed  

 

 

Figuur 3-11: landschapsatlas en bouwkundig erfgoed 

 

Binnen het plangebied is geen sprake van beschermende monumenten, landschappen, bouwkundig 

erfgoed, relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten of puntrelicten. De dichtstbijzijnde relictzone Tomberg 

en Ketelberg - Klapscheut (relict ID: R20013) ligt op ongeveer 1,5 km van het plangebied. Rond het 

plangebied zijn diverse bouwkundig erfgoed relicten gelegen, waarvan de dichtstbijzijnde een 

Dorpswoning in vakwerk is op 230 meter (ID: 39004). 

Het park is wel opgenomen als landschappelijk erfgoed/historische tuin of park 

(www.onroerenderfgoed.be).  

 

Beschrijving: 

Landschappelijk park met vijvers, oorspronkelijk 9 hectare, aangelegd in een brongebied 

rond 1860 rond een neoclassicistische villa met belvédère-opbouw, herbouwd rond 1930; 

vestiging van een instelling voor buitengewoon onderwijs in 1957, diverse nieuwe 

gebouwen verspreid over het park; de vijvers werden gedempt. 

In 1855 liet de Brusselse notaris Henri Eliat een grote villa bouwen op de grens met 

Schepdaal(jaartal op het zinken windvaantje op het dak van het koetshuis, pas in 1863 

geregistreerd door het kadaster). Van dit gebouw zijn ons maar enkele afbeeldingen 

bekend, namelijk op twee ansichtkaarten omstreeks 1920, die allebei de zuidgevel tonen. 

Het werd een typisch landhuis uit het midden van de 19de eeuw – sober (geen ornament, 

op enkele banden en boogfrontons na), witgepleisterd, schilddak – maar ook met een paar 

eigenzinnige trekjes: het souterrain was bijna echt gelijkvloers en de mezzanine was bijna 

een volwaardige verdieping, zodat het gebouw ogenschijnlijk vier bouwlagen telde. 

Ongewoon is ook dat het trappenhuis werd verlengd in een belvédèretoren met terras, die 

circa 3 meter boven de nok uitstak. Henri Eliat overleed al in 1862 en een gedeelte van het 

bouw- en aanlegprogramma werd mogelijk uitgevoerd door zijn zoon Gustave, eveneens 

notaris. Dit programma omvatte de traditionele aanhorigheden (koetshuis, broeikassen en 

een portiers- of tuinierswoning) circa 100 meter ten noordwesten van het kasteel, tegen de 
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Scheestraat aan, en een uitermate atypische kapel (T-vormige plattegrond, hoge nis in 

plaats van een koor...) op ongeveer 100 meter ten zuiden van het kasteel. De ijskelder in 

de uiterste noordpunt van het domein behoorde ook tot de oorspronkelijke uitrusting, want 

hij wordt expliciet weergegeven op de stafkaart van 1879 (ICM, 1882). 

Diverse percelen boomgaard, akker- en weiland werden samengevoegd tot een lusthof 

van circa negen hectare (perceel nr. 224a). De site omvatte een van de diep ingesneden 

bronzones van de Varenbergbeek, die benut werd om de nieuwe landschappelijke vijver 

aan te leggen, naast een bestaande, ringvormige waterpartij (een oude ringgracht of 

schans). In het uiterste zuiden van het park werd nog een tweede, kleinere vijver 

uitgegraven. Links op één van de ansichtkaarten uit 1920 (niet de hier afgebeelde) is een 

boogbrug zichtbaar die een diep ingesneden inham overspant die naar de eigenlijke bron 

leidt. Het wegenpatroon zoals het wordt weergegeven op de 19de-eeuwse stafkaarten 

vertoont de typische kronkels en lussen van de late landschappelijke stijl. Het 

aanlegconcept was eerder besloten, introvert; de voornaamste zichtas vertrok van het 

paviljoen op de ijskelder en omvatte de inham met de brug, de vijver en als eindpunt de 

kapel. Slechts vanop de belvédèretoren werd ook een blik gegund op het valleilandschap 

ten zuiden van het domein. 

Van de oorspronkelijke beplanting bleven een tiental bomen bewaard: gewone en bruine 

beuk (Fagus sylvatica, Fagus sylvatica 'Atropunicea'), tamme kastanje (Castanea sativa), 

zomereik (Quercus robur), mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), ginkgo (Ginkgo 

biloba), bontbladige cultivar van gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii') en een 

zeldzame eikencultivar: mispelbladige wintereik (Quercus petraea 'Mespilifolia'), met 376 

cm stamomtrek veruit 'kampioen' van België. Vermeldenswaardig zijn ook de talrijke 

exemplaren ongestekelde hulst (Ilex aquifolium 'Heterophylla'). 

Het kasteel van Eliat wordt niet zonder reden ook het kasteel van Schepdaal genoemd. De 

voorzijde van het kasteel is gericht naar de gemeente Schepdaal, waar notaris Eliat ook 

eigenaar was van de kouters ten oosten van het dorp (Eliat bezat in 1863 51 hectare te 

Schepdaal volgens de kadastrale legger). Hij liet min of meer parallel met de Heilige 

Kruiswegstraat een dreef aanleggen, die ongetwijfeld als ceremoniële hoofdtoegang 

bedoeld was. Deze dreef (die nog altijd officieel 'Dreef ' heet) liet de dorpskern links liggen 

en kwam na 1 kilometer loodrecht uit op de Ninoofsesteenweg, waar een portiersloge werd 

gebouwd. Een lichte knik in de weg niet ver van het kasteel werd op 'klassieke' wijze 

uitgewerkt als een kleine rotonde. Mogelijk was Eliat van plan om het park in noordelijke 

richting uit te breiden, en misschien wilde hij ook zijn verbondenheid met het dorp 

Schepdaal op materiële en ruimtelijke wijze uitdrukken. Dit was een typisch fenomeen uit 

de tweede helft van de 19de eeuw (zie onder meer het nabijgelegen gehucht Eizeringen). 

Kasteelheren en domeineigenaars, vaak 'nouveau riches', wierpen zich ook toen nog op 

als beschermheren van het dorp. Onder hun impuls werden er tal van openbare gebouwen 

opgericht, zoals kerken, scholen, gemeentehuizen en dergelijke meer. 

In 1919 werd het domein verkocht aan drie adellijke dames: Victorine de Merode, 

echtgenote van John d'Oultremont, Agnes de la Faille d'Huysse en Marie de Liedekerke 

de Pailhe (R. De Wolf, 273), volgens de kadastrale legger was alleen gravin de Merode 

eigenares. Het bestaan van ansichtkaarten van het kasteel met als opschrift "Innitiative 

féminine" (sic) roept vragen op over het doel van deze aankoop (liefdadigheid? 

feminisme?). Vier jaar later werd het opnieuw verkocht, ditmaal aan de weduwe barones 

Sloet van Oldruitenborgh en haar kinderen. Ook deze keer bleef het domein niet lang in 
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dezelfde handen. In 1928 werd het gekocht door de weduwe en de kinderen Charles Claes, 

bouwheer van het nabijgelegen Kasteel Groenenberg. De nieuwe eigenaars lieten het 

kasteel ingrijpend verbouwen: aan weerszijden werden twee traveeën toegevoegd in de 

vorm van kleine dwarsvleugels, zodat er een H-vormige plattegrond ontstond. De 

belvédèretoren werd afgebroken, de mezzanine werd in een mansardedak verwerkt, in de 

zuidgevel langs de tuinkant werden de drie middentraveeën verenigd tot een middenrisaliet 

bekroond met een driehoekig fronton en voorafgegaan door een monumentaal 

trappenbordes met balustrades – een heterocliet neoclassicisme dat voor die periode erg 

anachronistisch overkomt. 

In 1931 werd het park, toen 10,5 hectare, niet meer als lusthof maar als bos geregistreerd 

door het kadaster, waardoor het kadastraal inkomen tot ongeveer één vierde werd herleid. 

De kapel werd omgevormd tot een tuinpaviljoen. Louise Claes, dochter van wijlen notaris 

Charles Claes en daardoor eigenares van het nabije kasteeldomein Groenenberg op de 

grens met Vlezenbeek, erfde het domein in 1932. Zij was gehuwd met advocaat Valentin 

Brifaut, een belangrijke figuur in de Belgische scoutsbeweging tijdens het interbellum (hij 

was verbondsleider, "commissaire fédéral). Vermoedelijk werd het kasteel van Schepdaal 

gebruikt als buitenverblijf en ook voor jeugdkampen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd het domein bezet door de Duitsers. In 1954 werd het kasteel na jaren leegstand 

verkocht aan de maatschappij 'Sociale Voorzorg', die het beheer toevertrouwde aan de 

v.z.w. 'Levenslust', het medisch-pedagogisch instituut dat er nog steeds gevestigd is. Drie 

jaar later werden de eerste klaslokalen gebouwd. Om veiligheidsredenen werden de vijvers 

gedempt (op het poeltje bij de kinderboerderij na). 

 

Landschapselementen 

Het plangebied is gekenmerkt als Kasteelpark en –domein en heeft een totale oppervlakte van 

124.193,13 m². Het terrein ligt tegen het landschapselement ‘De heuvels van het Pajottenland’ aan, 

dat wordt gekenmerkt door een geologisch structureel - positief reliëf. 
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3.3.4 Bodem 

Bodemsoort 

 

Figuur 3-12: bodemkaart (Bron: Geopunt.be) 

 

Het centrale deel plangebied, waar de BuBao, de sporthal, de administratie & sociale dienst, de 

kinderboerderij en weide, de BuSo, de bergerie met de sportterreinen en het bos zich bevinden, is 

geklasseerd als kunstmatige gronden (OT) van het type sterk vergraven gronden. Deze terreinen 

kenmerken zich doordat  het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd is. 

Een deel van het gebied rond de kinderboerderij en de weide is geklasseerd als kunstmatige 

gronden (OB) van het type bebouwde zones. Dit type grond is ook terug te vinden onder het kasteel 

waar de administratie en sociale dienst gehuisvest zijn en onder de garageboxen en de tijdelijke 

therapielokalen, die onderdeel zijn van het BuSo terrein. 

 

Aan de westelijke kant van het terrein bevindt zich nog een klein uitstulpsel van het gebied. Dit deel 

wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door Droge leem (Abp0) met nog een kleine rand Droge leem 

(Abp(c)) en Droge leem (Aba). Deze gronden zijn zeer geschikt voor graangewassen, maar iets 

minder voor suikerbieten. De landbouwwaarde van de Abp gronden ligt één klasse lager dan die van 

de Aba gronden wegens het meestal geringe waterbergingsvermogen.  

 

Het zuidelijk deel van het plangebied, waar de verpleegdienst, keuken & internaten en de sportvelden 

gevestigd zijn, heeft een matig natte leembodem zonder profiel (Adp). Deze gronden blijken het 

meest geschikt voor blijvend weiland. Mits drainage zijn ze ook geschikt voor veeleisende teelten. 

Een klein hoekje ten noordoosten en noordwesten van dit deel van het plangebied is geklasseerd als 

Droge leem (Abp(c)). Deze gronden hebben een belangrijke verspreiding vooral langs 

valleigebieden. Ze zijn geschikt voor graangewassen en suikerbieten. Voor weidebouw zijn deze 

gronden zeer geschikt. 

 

Infiltratiegevoelig 

Het plangebied is niet infiltratiegevoelig. Dit geldt overigens voor het volledige grondgebied van Sint-

Kwintens-Lennik. (bron: Agiv) 
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Reliëf 

 

Figuur 3-13: hellingenkaart 

 

Het plangebied kent vrij grote hellingsverschillen met overwegend hellingen tussen de 0,5% en 5%. 

Over het midden van het plangebied is de helling >10 %. Dit deel wordt geflankeerd met hellingen 

van 5% en 10%. 
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3.3.5 Watertoets  

 

Figuur 3-14: overstromingskaart (watertoets) (Bron: 

Geopunt.be) 

 

Figuur 3-15: erosiekaart (watertoets) (Bron: 

Geopunt.be) 

 

Figuur 3-16: grondwaterstromingenkaart (watertoets) 

(Bron: Geopunt.be) 

 

 

 

Waterlopen 

Ten zuiden van het plangebied stroomt de Varenbergbeek in oost-westelijke richting. Het is een niet 

geïnventariseerde waterloop.  

 

Overstromingsgevoelige gebieden 

Het zuidelijk deel van het plangebied is mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ook het gebied rond 

de kinderboerderij, de weide en het uitstulpsel ten westen van het plangebied zijn mogelijk 

overstromingsgevoelig, op de recentste kaart is het gebied rond de kinderboerderij niet langer 

opgenomen. Voor het overige is het plangebied te bestempelen als “niet overstromingsgevoelig”.  

 

Erosie 

Het plangebied is bijna over de volledige oppervlakte erosiegevoelig. Een aantal kleine gebieden ten 

noorden, midden en zuiden van het terrein zijn niet erosiegevoelig.  
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Grondwaterstroming  

Het zuidelijk deel van het plangebied en het terrein rond de kinderboerderij en de weide zijn zeer 

grondwaterstromingsgevoelig. Voor het overige is het plangebied te bestempelen als “matig 

overstromingsgevoelig”. 

 

Rioleringsstelsel (VMM) 

 

 

Figuur 3-17: zoneringskaart (Bron: VVM) 

 

Het plangebied is grotendeels gelegen in centraal gebied (oranje arcering). Het deel met de 

verpleegdienst, keuken & internaten en de sportvelden ligt in het collectief te optimaliseren 

buitengebied. De BuSo ligt in individueel te optimaliseren buitengebied – IBA – aanwezig. 
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3.3.6 Geluid, Lucht en Klimaat  

Geluid  

 

Figuur 3-18: geluidskaart (Bron: Geoloket.be) 

Voor wegverkeerslawaai mag er worden van uitgegaan dat bij een Lden-niveau ( overdag) van 50 

dB maar weinig mensen gehinderd zullen zijn. Vanaf 55 à 60 dB kan bij een significant deel van de 

blootgestelden hinder beginnen optreden. Bij deze niveaus zal een relatief klein deel van de 

blootgestelden ook al ernstig gehinderd zijn. Bij nog hogere niveaus (65 à 70 dB) kan men 

verwachten dat een groter deel van de blootgestelden ernstig gehinderd wordt. Bovendien neemt het 

risico op gezondheidseffecten bij dergelijke niveaus toe. 

Tijdens de nachtperiode beïnvloedt de manier waarop het “gemiddelde” niveau is opgebouwd uit 

verschillende geluidsgebeurtenissen in grote mate het effect van dit niveau. Onder dit belangrijke 

voorbehoud zou men voor wegverkeerslawaai kunnen stellen dat slaapverstoring bij een significant 

deel van de blootgestelden begint op te treden bij Lnight-niveaus hoger dan 50 dB. Ernstige 

slaapverstoring wordt relevant vanaf Lnight-niveaus rond de 55 à 60 dB. 

 

De geluidskaart geeft aan dat er geen metingen zijn ondernomen in het plangebied of in haar 

omgeving.De site is in gebufferd in een groene omgeving, rekening houdende dat hier zich wel tal 

van kinderen bevinden, is enige geluidsoverlast gedurende dag echter zeker mogelijk. Dit is reeds in 

de bestaande situatie het geval. Er werden nog geen metingen uitgevoerd op de site zelf. 
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Lucht 

Het plangebied scoort een totale index van 4. Deze score is vrij goed omwille van de aanwezigheid 

van hoog en laagstammig groen en het omliggende agrarisch gebied in de landelijke omgeving. Er 

zijn in de omgeving van het plangebied geen zware verkeersstromen of industrie die een negatieve 

impact kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Deze benadering is gebaseerd op meetresultaten in 

combinatie met een interpolatiemodel. Hierbij wordt enkel gefocust op de concentraties van 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) omdat het naleven van de Europese grenswaarden voor 

deze polluenten het meest kritiek is in Vlaanderen.  

 

 

Figuur 3-19: totale index (lucht) (bron: www.vmm.be) 

 

Aanvullende gegevens: 

- Aantal overschrijdingen van norm PM10 daggemiddelde (2010-2012) = 18 overschrijdingen 

van 50µg/m³ ( fijn stof) 

- PM10 jaargemiddelde (2010-2012) = 24-23 µg/m³ ( fijn stof) 

- NO² jaargemiddelde (2012)) = 18 µg/m³ ( stikstofdioxide)  
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3.3.7 Fauna en Flora  

Vogel-, habitatrichtlijnen en VEN-gebieden 

Het plangebied is niet gelegen in een Speciale Beschermingszone zoals vogelrichtlijngebieden en 

habitatrichtlijngebieden.  

 

 

Figuur 3-20: VEN-gebieden (Bron: Geopunt.be) 

 

De site maakt geen deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en van het Integraal 

verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON). Ten zuidoosten van het plangebied is het GEN-

gebied ‘De Vallei van de Laarbeek en de Molenbeek’ gelegen (gebiedsnr. 514). (ongeveer 550 m in 

vogelvlucht) 

Dit GEN-gebied bestaat overigens uit verschillende delen: een gedeelte is, zoals gezegd, ingeplant 

ten oosten van het plangebied, een ander deel is ten zuidoosten ervan gesitueerd.  
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Biologische waarderingskaart 

 

 

Figuur 3-21: biologische waarderingskaart (Bron: Geopunt.be) 

 

Het centrale deel van het gebied is op de biologische waardenkaart gekenmerkt als complex van 

biologische waardevolle en zeer waardevolle elementen. De zone ten oosten van het centrale gebied 

en het gebied met de verpleegdienst, keuken & internaten en de sportvelden in het zuidelijke deel 

van het plangebied zijn aangeduid als biologisch waardevol. 
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4 Ruimtelijk Ontwerp 

4.1 Probleemstelling  

RUP ‘Levenslust’ heeft tot doel de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van deze site te 

optimaliseren.  

 

Levenslust biedt als organisatie een rustige ruimte/verblijfplaats aan jongeren met leef- en 

opvoedingsproblemen. Het terrein biedt een centrale plek waarbinnen alle benodigde voorzieningen 

georganiseerd zijn; verblijf, scholing en therapie. De problematiek in voorliggend plangebied komt 

voornamelijk voort uit veroudering van een aantal voorzieningen op het terrein. Hierdoor kan niet 

altijd in de benodigde capaciteit worden voorzien.  

Een aantal gebouwen maakt deel uit van het parkgebied en zijn hierdoor beperkt in hun 

toekomstmogelijkheden. 

Daarnaast wil de organisatie haar zorgfunctie uitbreiden door ook zorgflats en woningen met een 

extra zorgfunctie aan te bieden aan een bredere doelgroep binnen de huidige 

gewestplanmogelijkheden – hiertoe is reeds een stedenbouwkundige vergunning in voorbereiding. 

 

Een laatste probleem draait rond toestaan van de ontwikkeling van een zorghotel, een restaurant 

en een revalidatiecentrum in het kasteel. Met huidige functie als kantoorruimte wordt de volledige 

potentie van het kasteel niet  benut. Met een horecavoorziening (verbonden aan de zorg) zou het 

kasteel beter tot zijn recht komen. Door het maken van een combinatie met een revalidatiecentrum 

sluit de voorziening goed aan op het zorgthema van de site. Dit vraag wel een voorziening voor 

kantoorruimte elders op het terrein. 

 

4.2 Knelpunten en potenties  

Knelpunten 

- De bestemmingen van het gewestplan vallen niet volledig samen met de werkelijke 

bestemmingen, er is een versnippering van zoneringen waar te nemen op de site 

 

Potenties 

+ Groene omgeving 

+  Synergie van zorgfuncties op de site  

+ Waardevol landschappelijk kader  

+  Creatie van een breder draagvlak voor het gebruik van de site door het uitbreiden van de 

doelgroep 

+ Creatie van extra ontwikkelmogelijkheden voor de huidige bewoners door het toevoegen  van 

een restaurant en hotel 
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4.3 Ruimtelijke concepten 

Vanuit de analyse van de bestaande toestand zijn een aantal ruimtelijke concepten vooropgesteld 

voor de ontwikkeling van het plangebied.  

 

4.3.1 Tussen woongebied en open ruimte 

 

 

Figuur 4-1: concept 01 – tussen woongebied en open ruimte 

 

Het plangebied is gelegen op het schakelvlak tussen de woonstraten van de Dreef en de 

Heiligekruiswegstraat (Schepdaal) en de open ruimte. Het plangebied vormt als geheel een 

soort gesloten park dat naar vormgeving toe duidelijk een overgang is tussen de open 

ruimte met voornamelijk agrarisch gebied en het dichter bebouwde woongebied ten 

noorden van het plangebied. 

In voorliggend RUP wensen we deze kwaliteit te behouden: de open ruimte die fungeert 

als overgangszone tussen bebouwing en het agrarisch gebied wordt als dusdanig 

bestendigd.  

 

4.3.2 Structurerende assen met verschillend statuut 

 

 

Figuur 4-2: concept 02 – gestructureerd door functionele assen 
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Op het terrein zijn twee functionele assen te onderscheiden met daartussen voornamelijk open 

gebied. Binnen het programma is onderscheid te maken tussen de meer publieke functies, zoals het 

eventueel toekomstig zorghotel, het restaurant en de revalidatie. Deze publieke functies worden 

gecombineerd met de zorgflats en woningen met extra zorgfunctie en liggen voornamelijk langs de 

noordelijke as en geconcentreerd rond de hoofdtoegang van het terrein. 

De functies die behoren tot de organisatie van Levenslust zijn vooral geconcentreerd langs de 

zuidelijke as in een soort slingervorm. Deze omvat  de school voor BuBaO en BuSo, de internaten 

en de bijbehorende faciliteiten.  

De kinderboerderij is een functie zowel de publieke als de opvangfunctie van Levenslust kan 

faciliteiten.  

 

4.3.3 Open, groene ruimte 

 

 

Figuur 4-3: concept 03 – open, groene ruimte 

 

Kenmerkend voor het plangebied is de open, groene ruimte. Dit ruimtelijke karakter voorziet de 

geleidelijke overgang van de bebouwing langs de Dreef en de Heiligekruiswegstraat naar het open, 

agrarische landschap. Daarnaast is het groene karakter essentieel voor de rust en de ruimte, die 

Levenslust tot een effectieve opvanglocatie voor jongeren met een gedragsproblematiek maakt. Dit 

open, groene karakter moet daarom zeker in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven. De bestemming 

van parkgebied zal ook in de toekomst zijn vertaling in het studiegebied vinden. 
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4.4 Visie op het plangebied - referentiesituatie 

 

Het RUP behandelt de verbetering van ruimtelijke kwaliteit van het huidige terrein van Levenslust 

vzw. De begrenzing van dit gebied omvat alle verblijfs-, zorg- en scholingsvoorzieningen van de 

organisatie. 

De totale oppervlakte van het plangebied is ca. 13.5 ha.  

 

 

Figuur 4-4: Voorstel plangebied (Bron: Masterplan Zorgsite Lennik) 
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De toekomstige situatie die kan voortvloeien uit het RUP dat voor dit plangebied zal worden 

opgemaakt heeft volgende eigenschappen: 

 

- Voor het kasteel wordt binnen het RUP vooropgesteld een kernversterkend project te genereren. 

Dit kan resulteren in een gemengd programma gericht op horeca met een programma gericht op 

zorg (bijvoorbeeld een revalidatiecentrum). Voor dit programma dient eveneens een 

parkeerprogramma op eigen terrein worden voorzien. De impact op de openbare 

parkingfaciliteiten van de naastgelegen straten de Dreef en de Heiligekruiswegstraat is dus 

beperkt. Deze aanpassing vraagt verplaatsing van de huidig gevestigde administratiekantoren in 

het kasteel naar een nieuwe locatie op het terrein. Door het administratiekantoor dichterbij het 

schoolgebouw voor BuBaO te plaatsen kan het programma gecombineerd worden met de 

therapiefaciliteiten.  

 

- Het zorgcomplex kan worden uitgebreid met een 70-tal nieuwe serviceflats. De bestaande 

parking van het complex dient hieraan te worden aangepast. Een deel van de parking kan worden 

voorzien op het terrein tegenover het kasteel. Ook kan er ter hoogte van de noordelijke 

toegangspoort tot het terrein een extensie van de parking worden voorzien tegen het huidige 

bosgebied aan. In het masterplan werd voorgesteld om ook zorgwoningen in ruimere zin naast 

ook serviceflats te voorzien. Vanuit het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd naar 

aanleiding van dit rup kwamen zeer veel bezwaren omtrent dit zorgwonen. Er wordt geopteerd 

om dit niet langer in het RUP op te nemen en niet langer toe te staan. 

 

 

4.5 Grafisch verordenend plan  

Dit deel zal na de screening verder verfijnd worden. 

Het RUP zal de bestaande gewestplanbestemmingen herschikken zodat de ruimtebalans in se 

behouden blijft doch de site meer geoptimaliseerd kan worden in functie van het masterplan dat 

hiervoor werd uitgewerkt. 
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5 Onderzoek tot millieueffectrapportage 

5.1 Inleiding  

Het screeningsproces bestaat er in de regelgevende basis voor het plan-MER te verifiëren en de 

specifieke bepalingen van het plan-MER decreet toe te passen. Screening is de eerste stap in het 

plan-MER proces en houdt in dat de noodzaak tot opmaak van een MER (i.c. plan-MER-plicht) voor 

een gegeven plan of programma wordt nagegaan.  

Ten behoeve van de screening moeten een aantal stappen worden doorlopen, gebaseerd op de 

vigerende bepalingen van het plan-MER decreet (omzetting van Europese richtlijn plan-MER). De 

stappen betreffen een aantal te behandelen vragen betreffende de aard en de doelstellingen van het 

plan.  

 

5.2 Plan-MER-plicht3 

Dit rapport onderzoekt of het RUP ‘Levenslust’ te Lennik plan-MER-plichtig is volgens het plan-mer-

decreet dat op 1 december 2007 in werking is getreden. Het plan-mer-decreet4 beschrijft de stappen 

die doorlopen dienen te worden om de plan-MER-plicht na te gaan.  

 

Figuur 5-1: stappen in het onderzoek tot milieueffectrapportage 

 

  

                                                           

 

 

4  Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van DABM en van art. 36ter decreet 

natuurbehoud (B.S. 20/06/2007) 
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5.2.1 Stap 1: Toetsing aan het decreet DABM 

Dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan beantwoordt aan de definitie van ‘plan en programma’ uit het 

decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid want er is voldaan aan de drie 

voorwaarden: 

1. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in werking vanaf 1 september 2009, schrijft de 

opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor; 

2. De opsteller van het plan is een instantie, i.e. de gemeente Lennik; 

3. Het plan wordt goedgekeurd door een instantie, i.e. de gemeente Lennik. 

 

Het plan valt bovendien niet onder de specifieke uitzonderingsregels en vormt het kader voor de 

toekenning van een vergunning voor een project. Dit plan valt dus binnen de werkingssfeer van het 

plan-MER decreet.  

 

5.2.2 Stap 2: is het plan van rechtswege plan-MER-plichtig? 

5.2.2.1 Heeft het plan betrekking op een van de sectoren genoemd in het decreet? 

Voorliggend plan is een RUP en heeft bijgevolg betrekking op de ruimtelijke ordening. 

Aan deze voorwaarde is voldaan. 

 

5.2.2.2 Vormt het plan een kader voor project-mer-plichtige projecten? 

Het project dat op het plan kan volgen is een verdere versterking van de zorgfunctie op de site 

Levenslust. Het betreft een verfijning van het bestaande gewestplan, in die zin dat er een 

herschikking van de bestaande gewestplanbestemmingen gebeurt met respect voor de ruimtebalans. 

Ten aanzien van de huidige juridische toestand van het plangebied blijft de bestemming dus eigenlijk 

onveranderd. Deze ontwikkeling zou mogelijks ook kunnen vallen onder bijlage III-projecten, met 

naam voor rubriek 10b ‘stadsontwikkelingsprojecten’.  

 

Conclusie: het RUP vormt geen kader voor het toekennen van vergunningen voor een project 

opgesomd in bijlage I en bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Er dient voor 

projecten waarvoor dit RUP het kader vormt dus geen project-mer worden opgemaakt of een 

ontheffing worden aangevraagd. Het plan vormt mogelijks echter wel een kader voor een bijlage III- 

project van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Het RUP bepaalt echter het gebruik van 

een klein gebied op lokaal niveau. Dit omdat het RUP enkel inzet op de terreinen van het lokale 

instituut Levenslust en een herschikking van bestaande bestemming inhoudt.  

Het project dat op dit RUP volgt is bijgevolg project-mer-screening plichtig.  

 

5.2.2.3 Toetsing aan de categorie B 

Er bevinden zich geen habitatrichtlijngebieden in de directe nabijheid van het plangebied.  

Het RUP is bovendien niet van dien aard dat ze een significante invloed zal uitoefenen op de 

watertafel, de fauna en flora, de lucht- en geluidskwaliteit, … 

Bijgevolg bestaat er ook geen enkele relatie tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde 

habitatrichtlijngebieden en kan worden gesteld dat er geen betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone kan worden veroorzaakt.  

Er dient dan ook gesteld dat voor onderhavig RUP geen passende beoordeling is vereist uit hoofde 

van artikel 36ter van het decreet voor natuurbehoud. 
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5.2.2.4 Conclusie over de plan-MER-plicht van rechtswege 

Een toetsing aan de voorwaarden tot plan-MER- plicht van rechtswege heeft aangetoond dat het 

plan niet plan-MER-plichtig is van rechtswege. Er kan dus overgegaan worden tot een screening om 

na te gaan of het plan belangrijke milieueffecten kan veroorzaken en zo alsnog plan-MER-plichtig is.  

 

5.2.3 Stap 3: onderzoek naar milieueffecten  

Voor plannen die het kader vormen voor een vergunning, doch niet vallen onder de plannen die van 

rechtswege plan-MER-plichtig zijn, dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar het mogelijk 

voorkomen van aanzienlijke milieueffecten, i.e. een screening. Indien uit dit onderzoek als besluit 

volgt dat aanzienlijke negatieve effecten kunnen optreden, dient de initiatiefnemer alsnog een plan-

MER op te (laten) stellen. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van een bespreking van de mogelijk 

relevante effecten, cf. de gebruikelijke mer-praktijk. 

 

5.3 Milieueffectbeoordeling 

Voor de effectevaluatie van het project wordt geopteerd voor een beoordeling van de effecten op de 

verschillende disciplines.  

De effecten zullen beschreven worden t.o.v. één situatie; dit aangezien de huidige situatie (zoals ze 

zich in de realiteit voordoet) zeer weinig verschil van de planologische situatie: de aanwezige 

activiteiten en functies zijn geheel conform de bestemmingen van het gewestplan. 

Vervolgens worden de milderende maatregelen beschreven ten opzichte van een realistisch 

autonoom ontwikkelingsscenario. Tijdelijke hinder die quasi ste 

eds gepaard gaat met de werffase (werfverkeer, geluidshinder) is geen bepalend milieueffect voor 

de beoordeling van dit plan.  

 

5.3.1 Mens 

5.3.1.1 Ruimtelijk-functioneel 

5.3.1.1.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Binnen het plangebied van dit RUP is momenteel het bestaande domein Levenslust aanwezig.  

Binnen het huidige gewestplan zijn nog ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig (gebied voor 

openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, parkgebied en recreatiegebied). Qua inplanting zijn 

deze bestemmingsgebieden echter niet optimaal.  

Het RUP wenst geen bijkomende bestemmingen te realiseren doch een optimalisering van de huidige 

bestemmingszones te bewerkstelligen. Er zal op een meer kwalitatievere manier gewerkt kunnen 

worden. Dit zal het voorbestaan van deze waardevolle zorgcampus beter verzekeren. 

Ten opzichte van de bestaande bestemmingen kan er geen verzwaring van het ruimtelijk programma 

worden gerealiseerd. 

5.3.1.1.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Niet vereist. 

5.3.1.1.3 Conclusie 

De veranderingen ten aanzien van de uitvoering van het RUP brengen positieve effecten voor de 

mens en de ruimtelijkheid teweeg.  
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5.3.1.2 Mobiliteit 

5.3.1.2.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Op het plangebied van dit RUP is momenteel reeds het bestaande domein Levenslust aanwezig.  

Binnen het huidige gewestplan zijn nog ontwikkelingsmogelijkheden. De inplanting van deze 

bestemmingszones is echter niet optimaal. Het RUP wenst geen bijkomende bestemmingen te 

realiseren doch een optimalisering te bewerkstelligen.  

We beschouwen de verschillende functies die vandaag al mogelijk zijn en mogelijk worden: 

▪ Serviceflats: de realisatie van de serviceflats ligt volledig binnen de geschikte 

gewestplanbestemming. Van bijkomende mobiliteitsimpact is geen sprake. De 

vergunningsvraag voor deze realisatie is reeds lopende en wordt op korte termijn gerealiseerd. 

▪ Kantoor: deze functie blijft op hetzelfde intensiteitsniveau. De functie wordt louter verplaatst. 

Ook hier zal dus geen bijkomende mobiliteitsimpact gegenereerd worden. 

▪ Wat het RUP wel voorziet is dat er meer mogelijkheden op vlak van ouderenzorg worden 

geboden in het kasteelgebouw. (zorghotel, revalidatiecentrum, …). Dit programma ligt echter 

nog niet vast, waardoor het bepalen van de effecten op vlak van mobiliteit in deze planfase 

zeer moeilijk is.  

• Voor het zorghotel kan er uitgegaan worden van de kencijfers voor een 4-sterrenhotel 

(cfr. CROW). Uitgaande van 20 kamers resulteert dit in een maximum bijkomend 

aantal te realiseren parkeerplaatsen van 9,5. Op schaal van de totale oppervlakte van 

het terrein is dit zeer te verwaarlozen.  

Eens het ruimtelijk programma gekend is, moet een inschatting van de mobiliteitseffecten op maat 

worden opgesteld. Mobiliteit blijft dus een aandachtspunt. In het RUP zullen dan ook 

stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden die garanderen dat de mobiliteitsimpact 

beheersbaar blijft.  

Dit alles betekent dat qua mobiliteit de effecten op termijn vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. 

Vandaag is er geen sprake van parkeerdruk of andere verkeerskundige problemen in de omgeving 

van het domein. 

Door een betere optimalisatie van de site kan de parkeersituatie alleen maar verder verbeteren. 

De impact van dit RUP op de discipline verkeer is dus relatief positief. Het RUP stelt een verbeterende 

parkeersituatie en een optimalisatie van de trage routes voorop. 

De gemeente kan vanuit zijn beleid stimulerende acties opzetten om het trage weggebruik meer te 

stimuleren. De gemeente kan tevens in samenspraak met De Lijn nagaan of het mogelijk is de 

bushalte volgens de vooropgestelde visie te herlokaliseren en uit te bouwen.  

Dit ligt echter buiten de scope van dit plan.  

5.3.1.2.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

In de verordende voorschriften dient specifieke aandacht te gaan naar de mogelijke mobiliteitsimpact. 

5.3.1.2.3 Conclusie 

Het RUP heeft geen significant negatieve impact op de mobiliteitssituatie in en rondom deze site 

rekening houdende dat het RUP een herschikking betreft van een bestaande planologische situatie. 

Desalniettemin dient het RUP wel aangegrepen te worden om via de voorschriften meer garanties te 

bieden dat de mobiliteitsimpact van deze site beheersbaar blijft. 
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5.3.2 Bodem 

5.3.2.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Het plangebied heeft geen (gekende) waardevolle bodems. Het plangebied is vandaag reeds 

grotendeels antropogeen. 

Wanneer de nieuwe ontwikkelingen worden opgericht zal de bodem bouwrijp gemaakt en dus 

geroerd worden. De verdere groei van de site houdt mogelijks in dat de verharde en bebouwde 

oppervlakte van het terrein zal toenemen. Gezien het plangebied niet infiltratiegevoelig is, zal het 

oppervlaktewater van de verharde oppervlakte slechts beperkt infiltreren. Het oppervlaktewater zal 

dus moeten worden gebufferd en vertraagd worden afgevoerd.  

Rekening houdend met het feit dat de bodem niet als waardevol beschouwd wordt en de impact op 

de bodem van de te voorziene activiteiten beperkt zal blijven (garanderen van voldoende 

waterbuffering, geen zware grondwerken, geen permanente bemaling, geen ontginning, geen 

lozingen in de bodem,…) zijn er geen negatieve milieueffecten te verwachten op de bodem.  

Wanneer in het plangebied bijkomende zones worden verhard, moet de garantie worden ingebouwd 

dat het terrein in zijn totaliteit ten aanzien van de oppervlaktewaterafvoer voldoende gebufferd wordt. 

dit wordt verordenend verankerd in het RUP. 

5.3.2.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Een voldoende buffering kan door het aanleggen van een landschappelijk ingerichte waterbuffer, die 

deel uitmaakt van het totale groenconcept en die volgens de helling van het terrein op de meest 

geschikte locatie wordt ingeplant.  

Er moeten eveneens voorzieningen worden getroffen waardoor het oppervlaktewater vertraagd moet 

worden afgevoerd.  

5.3.2.3 Conclusie 

Het effect op de bodem wordt niet als significant negatief beschouwd. 

 

5.3.3 Water/ watertoets 

5.3.3.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Het zuidelijk deel van het plangebied is mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ook het gebied rond 

de kinderboerderij, de weide en de uitstulping ten westen van het plangebied zijn mogelijk 

overstromingsgevoelig. Voor het overige is het plangebied te bestempelen als “niet 

overstromingsgevoelig”.  

Het RUP biedt meer flexibiliteit aan toekomstige ontwikkelingen wat betekent dat er ook beter 

rekening gehouden kan worden met de watertoets.  

Voor de verharde oppervlakte (en bebouwing) geldt dat aan de provinciale hemelwaterverordening 

van Vlaams-Brabant voldaan moet worden. Het overtollige water afkomstig van het plangebied moet 

gebufferd worden, waarbij het water vertraagd afgevoerd wordt of kan verdampen en deels (beperkt) 

infiltreren. Het mag zeker niet zomaar ‘snel’ afgevoerd worden omdat dit de ‘stroomafwaartse 

problemen’ zou kunnen vergroten.  

Dit wordt verordenend verankerd in het ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Het overtollige regenwater kan hergebruikt worden (voor bijvoorbeeld het sproeien van beplanting en 

de toiletspoeling). Om een goede waterhuishouding te voorzien kan ook gewerkt worden met 

groendaken, waarbij mits het juiste substraat, het water van goede kwaliteit is voor hergebruik en 

meer water kan verdampen. Dit is echter geen verplichte milderende maatregel en slechts een 

suggestie.  
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5.3.3.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Niet vereist. 

5.3.3.3 Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op het watersysteem. Indien effectief een 

groter piekdebiet opgevangen kan worden op het terrein door bijkomende buffervolumes, kan zelfs 

een positief effect optreden met betrekking tot het risico op overstroming door afstromend water ter 

hoogte van beekvallei. 

5.3.4 Geluid 

5.3.4.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Deze is niet gemeten in de buurt van het plangebied, noch in het plangebied zelf.  

Het RUP laat geen nieuwe activiteiten toe met een aanzienlijke geluidsproductie.  

5.3.4.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Een aandachtspunt blijft om het groene karakter van de site te behouden. Dit heeft ook positieve 

effecten op de geluidsbeheersing. Dit is immers een bestaande site waar zich heel wat kinderen 

bevinden die mogelijks geluid creëren (overdag). 

5.3.4.3 Conclusie 

Er is geen significant effect op het geluidsklimaat te verwachten ten gevolge van de realisatie van 

het plan, dit betreft immers een herschikking van een bestaande planologische invulling.  

 

5.3.5 Lucht en klimaat 

5.3.5.1.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

De huidige luchtkwaliteit van het plangebied en zijn ruimte omgeving scoort goed. De emissies die 

een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit worden hoofdzakelijk veroorzaakt door 

voertuiggebruik. Het aantal voertuigbewegingen in en in de omgeving van de site is echter beperkt.  

Activiteiten die voor aanzienlijke emissies zorgen (bv. industrie) zijn volgens het RUP niet toegestaan. 

Compacter, efficiënter en duurzamer bouwen (in functie van de herontwikkeling) zal een positief 

gevolg hebben op de reducties van de emissies die ontstaan door gebouwverwarming. Er valt ten 

gevolge van de volledige uitvoering van het RUP geen negatieve impact te verwachten op de 

luchtkwaliteit.  

De aanplant van nieuw groen (parkachtige aanleg) binnen het plangebied kan de luchtkwaliteit nog 

verbeteren. Dit wordt verordenend verankerd. 

Daarnaast hebben ook groendaken een zeker potentieel tot het opnemen van fijn stof en CO2. Het 

inrichten van een groendak is geen verplichte milderende maatregel maar slechts een suggestie. 

5.3.5.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Niet vereist. 

5.3.5.3 Conclusie 

Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten op de luchtkwaliteit of het klimaat. Door 

uitvoering van de voorgestelde milderende maatregelen kan het effect zelfs als positief worden 

beschouwd.  

 

5.3.6 Licht  

5.3.6.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Er is vandaag geen grote impact van verlichting op het terrein waar te nemen. 
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De verlichting dient op die manier in de verdere ontwikkeling van de site te worden geïmplementeerd 

dat de overlast op de nabije omgeving beperkt blijft. Ook dient deze verlichting het gebied een 

veiligere en overzichtelijke aanblik te geven. Het verlichtingsconcept dient te worden geïntegreerd in 

het integrale inrichtingsplan voor de site.  

Om lichthinder te vermijden kan men werken volgens de best beschikbare technieken. Dit betekent 

dat verblinding door en verspreiding van licht tegengegaan wordt. Een aantal mogelijke maatregelen 

zijn 5: 

1. de indeling of de oriëntatie van de woonontwikkeling kan al leiden tot minder hinderlijke 

situaties.  

2. Aanpassing aan de plaats, hoogte en aantal van de masten. Een opstelling met meer 

lichtpunten en lagere masten kan leiden tot minder lichthinder.  

3. Het aanbrengen van afschermkappen of louvers aan de lichtpunten. Dit kan het zicht op de 

bron soms volledig wegnemen of de lichtinval tot een aanvaardbaar niveau reduceren. Men 

moet er wel op letten dat de gelijkmatigheid en de verlichtingssterkte op het speelveld blijven 

voldoen aan de gestelde eisen.  

4. Het gebruik van asymmetrische armaturen met geringe inkijk (sterk asymmetrische 

projector). 

 

Bron: BBLv 

5. Het aanbrengen van een schutting die het zicht op de lichtbron wegneemt.  

6. Het limiteren van de gebruiksduur. Er kan rekening gehouden worden met de 

omwonenden door de verlichting gedeeltelijk te doven vanaf een bepaald uur, zodat 

iedereen kan genieten van een ongestoorde nachtrust. 

Dit wordt niet verordenend verankerd; het betreft een suggestie. 

5.3.6.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Niet vereist.  

5.3.6.3 Conclusie 

Het effect op discipline licht kan niet als significant negatief worden beschouwd. 

 

5.3.7 Fauna en flora 

5.3.7.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Het centrale deel van het gebied is op de biologische waardenkaart gekenmerkt als complex van 

biologische waardevolle en zeer waardevolle elementen. De uitstulping ten oosten van het centrale 

gebied en het gebied met de verpleegdienst, keuken & internaten en de sportvelden in het zuidelijke 

deel van het plangebied zijn aangemerkt als biologisch waardevol. 

                                                           

5 Zie ook de site van VITO: http://www.emis.vito.be/lichthinder 
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De aanwezigheid van de mens (en zijn gemotoriseerde voer- en werktuigen) op zich, heeft slechts 

een beperkte invloed op de fauna en flora binnen het plangebied en die van de nabije omgeving. 

Bij de uitvoering van het RUP wordt er naast een compacte bebouwingsvorm gestreefd naar 

voldoende verweving tussen het omliggende landschap en de site. Ook bij de verdere ontwikkeling 

van deze site dient het groene karakter dus behouden te blijven en zal bijkomend groen aangelegd 

worden met streekeigen beplanting en met een gelaagde opbouw voor maximale diversiteit. Dit wordt 

verordenend verankerd in het RUP.  

In het RUP zal verordenend opgenomen worden dat waardevol groen behouden blijft. Waar dit niet 

mogelijk is en er eventueel flora moet gerooid worden, zal een geschikte compensatie voorzien 

worden. 

De waterbuffering kan op een ecologische wijze ingepast worden met een positief effect voor fauna, 

flora en landschap tot gevolg. Door te werken met reliëf en niet-verharde bufferzones met schuine 

oevers kunnen bijvoorbeeld poelen deze functie mee opnemen. Dit is een suggestie. 

5.3.7.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Niet vereist. 

5.3.7.3 Conclusie 

Er zijn na uitvoering van het RUP geen significant negatieve effecten te verwachten op fauna en 

flora. 

 

5.3.8 Landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

5.3.8.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Ten gevolge van het RUP zal de ontwikkeling op een meer optimale manier kunnen gebeuren en 

gelden de beperkingen van de versnipperde bestemmingen van het gewestplan niet meer. De 

landschappelijke inpassing kan op een meer kwalitatieve manier doorgevoerd worden. Het groene 

karakter van de site zal ook in de toekomst behouden dienen te blijven. Door een optimalisering wordt 

de toekomst van deze site gevrijwaard en krijgt ook het kasteel meer mogelijkheden. Resultaat 

hiervan is dat het kasteel beter behouden kan worden en op de site tot haar recht kan komen.  

Het verder versterken van de groenstructuur met streekeigen soorten en een waterbergende functie 

kan de landschappelijke inpassing verbeteren. Dit wordt verankerd in de verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en het verordenend grafisch plan.  

Wat betreft onroerend erfgoed hebben het domein Levenslust en het voormalig kasteel van Hoorde 

bouwkundige erfgoedwaarde. Dit ondanks het feit dat ze niet op de inventaris van bouwkundig 

erfgoed zijn opgenomen.  

Het RUP neemt verordenend op dat een toekomstige ontwikkeling in het kasteel enkel kan als er 

rekening wordt gehouden met de erfgoedwaarden van het gebouw. Het park is opgenomen op de 

inventaris van historische tuinen en parken. Het parkkarakter van deze site dient dan ook 

gerespecteerd te worden. 

Er zijn geen gekende archeologische waarden op of in de nabije omgeving van het plangebied. Ook 

in de nabijheid van het plangebied zijn geen beschermde landschappen aanwezig. De Ferrariskaart 

geeft aan dat de site voornamelijk in gebruik was als landbouwgebied.  

De zorg voor het onroerend erfgoed wordt in Vlaanderen geregeld in één overkoepelende 

regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: het decreet 

van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet), dat verder wordt 

uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van 

het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.  
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5.3.8.2 Milderende & plan-geïntegreerde maatregelen 

Niet vereist. 

5.3.8.3 Conclusie 

Er zijn na uitvoering van het RUP geen significant negatieve effecten te verwachten op het landschap. 

 

5.4 Grensoverschrijdende effecten 

Conform art. 4; §2, 2° van het zogenaamde plan-MER besluit d.d. 12 oktober 20076 dient het verzoek 

tot raadpleging in voorkomend geval een beoordeling te bevatten of het voorgenomen plan of 

programma grens- of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten hebben.  

Het plangebied is volledig op Vlaams grondgebied gelegen en er kan gesteld worden dat in 

onderhavig geval het voorgenomen plan geen aanzienlijke (gewest)grensoverschrijdende 

milieueffecten kan hebben. 

5.5 Conclusie  

Voorgaande effectbespreking heeft aangetoond dat de effecten die zich op de diverse milieuaspecten 

voordoen beperkt te noemen zijn. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat het voorliggende RUP 

niet plan-MER-plichtig is. 

 

5.6 Besluit Plan-MER-plicht 

De aangeleverde adviezen en de beslissing van de dienst MER inzake het onderzoek tot plan-MER-

plicht wordt toegevoegd in de bijlage. 

 

  

                                                           

6 Besluit Vlaamse Regering d.d. 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen 

en programma’s (B.S. 07/11/2007) 
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6 Ruimtebalans 

 Oppervlakte GWP Oppervlakte RUP 

Parkgebied 90 379 0 

Zone voor openbaar nut 30 636 0 

Recreatiegebied 8021 0 

Agrarisch gebied 3995 0 

Zone voor onderwijs- en zorgcampus 0 133 031 

Bouwvrije groene zone (overdruk) 0 84213 

Zoekzone voor zorgwonen (overdruk) 0 14640 

Totale oppervlakte 133 031 133 031 

 

Opgelet: de overdrukken horen ook bij de totale zone voor onderwijs- en zorgcampus. Bij het totaal 

dienen deze dan ook niet bijgeteld worden. 

7 Op te heffen voorschriften 

De voorschriften van het gewestplan voor deze site worden opgeheven en vervangen door het RUP. 

 

8 Planbaten en Planschade 

Er zijn geen planbaten of -schade van toepassing. 

 

9 Veiligheidsrapportage 

Er dient geen veiligheidsrapport opgemaakt te worden. 

 

  



 63/73 BE0113000770 

Q:\00_P\BE0113\BE0113000770\BE0113000770_170\5_Rapportage\52_Rapporten\BE0113000770_RAP_001vG.docx 

BRONVERMELDING 
 

Dataset Bronvermelding 

Gewestplan(nen) WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Vlaamse overheid – Voorlopig en definitief goedgekeurde 

gewestelijke RUPs, opzoeking 22/04/2016 

Provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

Provincie Vlaams-Brabant – Provinciale RUPs, opzoeking 

22/04/2016 

Algemene plannen van aanleg Vlaamse overheid, departement RWO – Plannen van 

aanleg, gescand, gegeorefereerd (AGIV-product), toestand 

01/01/2002 

Bijzondere plannen van aanleg Vlaamse overheid, departement RWO – Digitale vectoriële 

versie van BPA-contouren op middenschalig niveau 

(1/10.000), toestand 01/08/1999 

Vlaamse overheid, departement RWO – Plannen van 

aanleg, gescand, gegeorefereerd (AGIV-product), toestand 

01/01/2002 

Gemeente Lennik – BPA’s 

Bodemvervuiling WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Gebieden met recht van voorkoop WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Herbevestigde Agrarische Gebieden 

(HAG) 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Ruilverkaveling / landinrichting / 

natuurinrichting 

WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

VLM – Ruilverkavelingen, land- en natuurinrichting, 

opzoeking 22/04/2016 

Vogelrichtlijngebieden WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Habitatrichtlijngebieden WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Gebieden van het duinendecreet WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Ramsar WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Gebieden van het Vlaams 

Ecologisch Netwerk (VEN) 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Vlaamse of erkende 

natuurreservaten 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 
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Bosreservaten WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Biologische waarderingskaart 

(BWK) 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Beschermingszones 

grondwaterwinningen 

DOV Inspire View Service, opzoeking 22/04/2016 

Bevaarbare en onbevaarbare 

waterlopen 

WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Watertoets WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid – 

Watertoetsinstrument 

Recent overstroomde gebieden 

(ROG) 

WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Risicozones overstromingen WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Beschermde monumenten, 

landschappen, stads-, en 

dorpsgezichten 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

UNESCO werelderfgoed WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Atlas van de relicten, ankerplaatsen 

(landschapsatlas) 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Erfgoedlandschappen WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Onroerend erfgoed: bouwkundig 

erfgoed en wereldoorlogerfgoed 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Centrale Archeologische Inventaris 

(CAI) 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Woningbouw- en 

vernieuwingsgebieden 

WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

Atlas van de 

woonuitbreidingsgebieden 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Voet- en buurtwegen Provincie Vlaams-Brabant – Atlas voet- en buurtwegen 

Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk 

Provincie Vlaams-Brabant – Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk, opzoeking 22/04/2016 

Fietsknooppuntennetwerk WMS Toerisme Vlaanderen, opzoeking 22/04/2016 

Gewestwegen Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer – 

Gewestwegen, opzoeking 22/04/2016 

Spoorwegen NMBS – Netkaart, opzoeking 22/04/2016 

Leidingen (Hoogspanningsleidingen, 

gasleidingen…) 

NGI – Topografische kaart 1/10 000 top10-rkl (AGIV-

product), 1991-2005 
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Vlaamse overheid – Voorlopig en definitief goedgekeurde 

gewestelijke RUPs, opzoeking 22/04/2016 

Openbaar vervoer WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

De Lijn – Netplannen, opzoeking 22/04/2016 

MIVB – Netplannen van Brussel, opzoeking 22/04/2016 

Straalverbindingen zendmasten WMS Mercator Publieke View Service – zendantennes, 

opzoeking 22/04/2016 

Stedenbouwkundig vergunde 

windturbi-nes 

WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Seveso-inrichtingen WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

VLAO Bedrijventerreinen WMS Mercator Publieke View Service, opzoeking 

22/04/2016 

Bodemkaart \ Bodemtypes AGIV, Instituut voor aanmoediging van Innovatie door 

Wetenschap en Technologie in Vlaanderen – Bodemkaart, 

toestand 2001 

Zoneringsplan WMS stroomgebiedbeheerplannen VMM, opzoeking 

22/04/2016 

Lucht ATMOSYS Air Quality Modelling System – Anual air quality 

maps, opzoeking 22/04/2016 

Achtergrond Bronvermelding 

Topografische kaart 1/10 000 

(zwart-wit) 

NGI – Topografische kaart 1/10 000 top10-rzw, 1991-2005 

Topografische kaart 1/10 000 (kleur) NGI – Topografische kaart 1/10 000 top10-rkl (AGIV-

product), 1991-2005 

Topografische kaart 1/50 000 (kleur) NGI – Topografische kaart 1/50 000 top50-r (AGIV-

product), 2001-2007 

Topografische kaart 1/100 000 (grijs 

en kleur) 

NGI – Topografische kaart 1/100 000 (AGIV-product), 

opname 1986-1990 

Middenschalige kleurenorthofoto WMS Raadpleegdienst AGIV, opzoeking 22/04/2016 

GRB AGIV – Grootschalig Referentie Bestand (AGIV-product) 

Stratenplan ESRI Basemap, opzoeking 22/04/2016 
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BIJLAGEN 
 

MER-ontheffing 
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Beslisssing rond veiligheidsrapportage 
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