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4 PROVINCIALE 
WERVEN

– 
4 KRACHTLIJNEN 

VOOR ACTIE
In dit hoofdstuk (beleidskader provinciale 
werven) worden de beleidslijnen verder vertaald 
naar krachtlijnen voor actie op provinciaal 
niveau. Er wordt duidelijk gemaakt welke de 
provinciale ruimtelijke werven zijn en de rol van 
de provincie binnen het ruimtelijke beleid wordt 
verduidelijkt.
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4 PROVINCIALE WERVEN – 4 KRACHTLIJNEN VOOR ACTIE

Het provinciaal ruimtelijk beleid zal de komende 
decennia inhoudelijk inzetten op de versterking van de 
grote en samenhangende structuren die bovenlokaal 
zijn ingebed. De ruimtelijke werven beschrijven 
daarbinnen de grote veranderingsopgaven waar 
het provinciaal ruimtelijk beleid zich sterk voor zal 
maken. Het provinciaal ruimtelijk beleid garandeert 
de realisatie van deze werven door hier zelf invulling 
aan te geven via eigen initiatieven maar toch vooral 
door actief samen te werken en afspraken te maken 
met andere overheden of partners. Daarbij ligt de rol 
van de provincie vooral in ondersteunen, stimuleren 
en adviseren van de gemeentebesturen. Binnen de 
gebiedsgerichte werking wil de provincie ook de 
regisseursrol blijven opnemen. 

De provinciale ruimtelijke werven zijn opgevat als 4 
krachtlijnen voor actie.  

De strategieën uit de strategische visie worden daarbij 
gebundeld. Deze bundeling koppelt ook mee met de 
doelstellingen uit het klimaatactieprogramma van de 
provincie (cf. figuur). Onder elke werf of krachtlijn 
worden (niet -limitatief) de belangrijkste provinciale 
ruimtelijke opgaves gegroepeerd. Deze opgaves 
moeten hun hun concretisering en doorvertaling 
kennen in uitvoering van dit beleidsplan. Ze vormen 
daarmee de basis voor het Actieprogramma Ruimte 
dat gekoppeld is aan elke legislatuurperiode.

De ruimtelijke ontwikkeling van de provincie zal niet 
alleen op provinciaal niveau bepaald worden, maar 
op de drie bestuurlijke niveaus (gewest, provincie 
en gemeente) en dit door middel van twee soorten 
plannen op ieder niveau (ruimtelijke beleidsplannen 
en ruimtelijke uitvoeringsplannen). De basis voor het 
eigen ruimtelijk beleid op gewestelijk, provinciaal 
en gemeentelijk niveau en de samenwerking 
tussen deze bestuursniveaus zit vervat in het 
subsidiariteitsprincipe.

Het subsidiariteitsprincipe 

Het subsidiariteitsprincipe speelt een belangrijke 
rol in de beleidsplanning die gevoerd wordt op 
drie niveaus. Het principe kan als volgt omschreven 
worden. Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat 
elke inzake ruimtelijke ordening bevoegde overheid 
zich bezighoudt met die materies die geëigend zijn 
om op het bewuste niveau geregeld te worden. 
Beslissingen moeten genomen worden op het 
meest geschikte niveau. Een beslissing op een 
hoger niveau is te verantwoorden als het belang 
en/of de reikwijdte ervan het lagere niveau duidelijk 
overstijgt. Een hoger niveau treedt slechts op 
voor zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door het lager niveau 
kunnen worden verwezenlijkt.

Het subsidiariteitsbeginsel heeft in het raam van de 
beleidsplanning een drievoudige doorwerking. 

1) Het subsidiariteitsbeginsel is bepalend voor de 
inhoud van de ruimtelijke beleidsplannen van de 
drie niveaus. Dit sluit niet uit dat een ruimtelijk 
beleidsplan aanwijzingen bevat over de inhoud 
van de eventuele ruimtelijke beleidsplannen van de 
andere niveaus. 

2) Het subsidiariteitsbeginsel is bepalend voor de 
taakverdeling m.b.t. de uitvoering van de ruimtelijke 
beleidsplannen. Dit houdt onder meer in dat de 
overheid die een ruimtelijk beleidsplan opstelde, 
de uitvoering van delen ervan kan opdragen aan 
andere overheden. De werking van de subsidiariteit 
houdt ook in dat elk van de drie niveaus de 
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van 
het betreffende ruimtelijk beleidsplan. 

3)Tenslotte impliceert het subsidiariteitsbeginsel 
nog dat provincies en gemeenten de provinciale en 
gemeentelijke belangen bewaken voor zover die 
geraakt worden door het hogere planniveau. Dit 
gebeurt vanuit de ruimtelijke visie die wordt of werd 
ontwikkeld in het eigen ruimtelijk beleidsplan.’
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ACTIEPROGRAMMA RUIMTE - KRACHTLIJN 1: Versterken van kernen en het hoogdynamisch netwerk

Versterken van kernen en het hoogdynamisch netwerk

Binnen deze werf wordt ingezet op het 
versterken van de ‘harde ruggengraat’ voor 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals in de voorgaande 
beleidskaders van dit plan beschreven. Daarbij ligt 
de rol van de provincie vooral in ondersteunen, 
stimuleren en adviseren van de gemeentebesturen. 
De bevoegdheden inzake wonen en voorzieningen 
liggen immers vooral bij de gemeentebesturen. 
De provincie zal trachten de intergemeentelijk 
overlegvorm te geven en te faciliteren in dit verband. 
Vanuit haar rol als adviesverlener engageert de 
provincie zich tot een constructieve houding met 
respect voor de gemeentelijk bevoegdheden. 
Vanuit haar bovenlokale rol zal de provincie ook 
inzetten op kennisuitwisseling tussen gemeenten 
door middel van aanrijken van goede voorbeelden, 
typevoorbeelden en leidraden voor de vergunnings- 
en planningspraktijk.

Volgende provinciale ruimtelijke opgaves vallen 
binnen deze provinciale werf:
• Beleidslijnen rond kernversterking en 

ruimtelijk rendement juridisch verankeren via 
stedenbouwkundige instrumenten;

• Ondersteunen van gemeenten bij 
kernversterkend beleid;

• Optimaliseren stationsomgevingen en andere 
openbaar vervoerknooppunten;

• Optimaliseren en versterken mobiliteitsassen 
binnen het hoogwaardig netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-netwerk);

• Optimaliseren en opwaarderen bestaande 
bedrijvenzones;

• Stimuleren van woonprojecten in de kernen;
• Stimuleren en ondersteunen van projecten van 

woningdelen75;  
• Ondersteunen en begeleiden van gemeenten 

bij duurzame ontwikkeling van woonwijken;
• Regisseursrol opnemen bij realisatie van 

kwalitatieve fietsroutes en fietsinfrastructuur 
met focus op fietssnelwegen en strategisch 
belangrijke routes;

• Ondersteunen van innoverende projecten rond 
slimme logistiek;

• Stimuleren van de uitbouw van een kwalitatief 
en samenhangend netwerk van trage wegen;

• Ondersteunen gemeenten bij duurzame 
versterking van handelskernen.

1
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75 Woningdelen is de koepelterm voor opsplitsingen en woonvormen zoals co-wonen, cohousing, woongroepen en zorgwoningen. 
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ACTIEPROGRAMMA RUIMTE - KRACHTLIJN 2: Kwalitatief ontwikkelen van een robuust open ruimte netwerk

Kwalitatief ontwikkelen van een robuust open ruimte netwerk

Binnen deze werf wordt ingezet op het versterken 
van de ‘zachte ruggengraat’ voor ruimtelijke 
ontwikkelingen zoals in de voorgaande beleidskaders 
binnen dit plan beschreven. Daarbij ligt de rol van de 
provincie vooral in het doorvertalen van de Vlaamse 
initiatieven naar het gemeentelijk niveau. 

De bevoegdheden inzake open ruimte liggen 
immers vooral bij de Vlaamse overheid. De provincie 
zal trachten complementair te werken ten opzichte 
van de Vlaamse planprocessen voor de grote natuur 
en landbouwstructuren in onze provincie. 

Vanuit haar rol als intermediair bestuursniveau zet de 
provincie daarom vooral in op de versterking van de 
groenblauwe dooradering van het grondgebieden 
om de grote natuurgehelen te verbinden. In dit 
verband wordt daarom vooral ingezet op het 
verder ondersteunen van de gemeenten bij hun 
open ruimtebeleid. Bijzondere aandacht zal gaan 
naar het verder verduurzamen van de bestaande 
bedrijventerreinen in deze.

Vanuit haar rol als belangrijkste waterloopbeheerder 
zal de provincie zich verder engageren in het 
realiseren van een meer natuurlijk watersysteem. 
Integraal waterbeheer en klimaatadaptatie vormen 
daarbij belangrijke uitgangspunten.

Volgende provinciale ruimtelijke opgaves vallen 
onder deze provinciale werf:
• Ondersteunen van gemeenten bij open 

ruimtebeleid;
• Onderzoek naar instrumenten om ontradend 

beleid te voeren ten aanzien van het minder goed 
gelegen juridisch aanbod aan bouwpercelen;

• Verduurzamen van bestaande 
bedrijventerreinen;

• Stimuleren van terreinacties voor herbebossing 
en bosuitbreiding;

• Ondersteunen en stimuleren van terreinacties 
voor de aanplant van hagen, houtkanten, 
bomenrijen en solitaire bomen;

• Realisatie van een robuust groen-blauw netwerk 
en groen-blauwe dooradering in de provincie 
door het uitvoeren van gebiedsgerichte 
projecten en samenwerking met open-ruimte 
partners;

• Realiseren van een meer natuurlijk watersysteem 
(gekoppeld aan de rol van de provincie als 
belangrijkste waterloopbeheerder);

• Preventie van verdroging of wateroverlast door 
een gedifferentieerd waterlopenbeheer en 
andere maatregelen;

• Het watersysteem vrijwaren van ongewenste 
ingrepen via de watertoets en provinciale 
verordeningen inzake waterbeleid;

• Inrichting en optimalisatie van gecontroleerde 
overstromingsgebieden;

• Ondersteunen gemeenten bij erosiebestrijding;
• Ondersteunen gemeenten bij de opmaak van 

hemelwaterplannen;
• Stimuleren van waterpreventieve maatregelen. 

2
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ACTIEPROGRAMMA RUIMTE - KRACHTLIJN 3: Activeren van productieve landschappen met ruimte voor energie

Activeren van productieve landschappen met ruimte voor energie

Deze krachtlijn zet in op de realisatie van 
de beleidslijnen inzake energie zoals in het 
beleidskader energie is beschreven. Daarbij ligt de 
rol van de provincie vooral in uitbouwen van kennis 
en het aanjagen van nieuwe initiatieven inzake 
hernieuwbare energie.

De bevoegdheden inzake energie zijn sterk 
versnipperd en concrete projecten vragen vaak 
een doorgedreven expertise. De provincie wil 
de gemeenten ondersteunen op het vlak van 
kennisopbouw en – uitwisseling. 

De provincie zet zelf vooral in op de verduurzaming 
van bestaande bedrijventerreinen in deze. Binnen 
bedrijvenzones kunnen immers zowel belangrijke 
bronnen worden gevonden van warmte en energie 
als belangrijke winsten worden geboekt inzake 
energie-efficiëntie. Het zijn kansrijke plekken voor 
de uitwisseling van warmte- en energiereststromen.

Volgende provinciale ruimtelijke opgaves vallen 
onder deze provinciale werf:
• Systematisch aandacht voor hernieuwbare 

energie in provinciale projecten;
• Uitwerken en uitvoeren van een provinciaal 

warmtebeleid;
• Warmtenetten leren kennen, promoten en 

ondersteunen;
• Uitvoering of ondersteuning pilootprojecten 

rond gebruik van biomassa voor 
energietoepassingen;

• Kennisopbouw en -uitwisseling over 
hernieuwbare energie;

• Stimuleren coöperatieve hernieuwbare 
energietransities;

• Opstarten of ondersteunen van pilootprojecten 
in het kader van een optimale hernieuwbare 
energiemix;

• Verhogen van kennis rond klimaatadaptatie en 
mogelijkheden voor integratie binnen processen 
betreffende Vlaams-Brabants klimaatbeleid;

• Stimuleren van energie-efficiëntie en 
optimalisatie van energie bij bedrijven;

• Stimuleren van CO2-neutraliteit en 
duurzaamheid bij de herontwikkeling van 
verouderde bedrijvenzones en de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen;

• Stimuleren van energiebesparing en 
hernieuwbare energieproductie in de landbouw;

• Stimuleren van duurzame landbouwpraktijken;
• Stimuleren, ondersteunen en bekend maken 

van korte keten initiatieven;
• Uitbouwen van kennis, voorlichting en 

advisering rond duurzame en innovatieve 
teelten en technieken;

• Ondersteuning acties en projecten rond 
duurzame voeding en het terugdringen van 
voedselverlies;  

• Informeren en adviseren over duurzaam gebruik 
van materialen, energie en water;  

• Ondersteunen acties en projecten rond 
duurzame en/of gedeelde consumptie.

3
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ACTIEPROGRAMMA RUIMTE - KRACHTLIJN 4: Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Deze werf zet in op de gebiedsgerichte integratie 
van de beleidslijnen uit dit beleidsplan. De 
gebiedsgerichte ontwikkeling is een geïntegreerde 
ontwikkeling, zowel op Vlaams als bovenlokaal 
niveau. Het schetst de praktijk die een antwoord 
biedt op dagdagelijkse ruimtelijke vraagstukken. In 
de gebiedsgerichte werking kunnen overheden en 
andere belanghebbenden hun projecten afstemmen 
voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe 
woongelegenheden, werkplekken, voorzieningen, 
infrastructuur, recreatie, landbouw, natuur en 
bos. Het ruimtelijk beleid zet in op geïntegreerde 
en gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling als 
werkpraktijk. Dit is een dynamisch proces van 
visievorming, programmering, uitvoering, realisatie 
en evaluatie op bovenlokaal niveau. Het doel is vanuit 
een gemeenschappelijke visie en doelstellingen, 
projecten van verschillende overheden, 
maatschappelijke partners, ondernemers en burgers 
af te stemmen en te realiseren.

De provincie kan en wil haar rol opnemen als 
regisseur van de gebiedsgerichte werking. In 
uitzonderlijke gevallen en waar Vlaamse werven 
aan de orde zijn zal ook Vlaanderen de rol van 
regisseur opnemen. Regisseurs ondersteunen 
zowel inhoudelijk, organisatorisch als praktisch de 
gebiedswerking. Lokale besturen kunnen als actor 
in een gebiedsgerichte werking intreden. Zij werken 
dan mee vanuit de ervaring en kennis op het terrein 
en met de bedoeling om een deel van de afspraken 
die worden gemaakt ook daadwerkelijk uit te voeren. 
Lokale besturen of samenwerkingsverbanden 
kunnen ook louter deelnemer zijn aan een 
gebiedsgerichte werking. Dit deelnemerschap 
kan ertoe leiden dat er bepaalde afspraken zijn 
die vervolgens via de correcte structuren (raden) 
moeten worden besproken met de bedoeling om 
de afspraken uit de gebiedswerking om te zetten 
in beslissingen. Dit deelnemerschap kan ook eerder 
opgevat worden als een inbreng van kennis en 
informatie in de groep, maar zonder de bedoeling 
om met wat is afgesproken ook daadwerkelijk 
binnen de eigen structuren actie te ondernemen.

Volgende gebiedsgerichte projecten vallen op dit 
moment reeds onder deze provinciale werf:
• Strategisch project Regionet Leuven
• Strategisch project OnverGETElijk!
• Strategisch project Horizon+
• Strategisch project Opgewekt Pajottenland
• Strategisch project Zennevallei
• Strategisch project Vilvoorde-Machelen
• Strategisch project Walden
• Strategisch project Erembald-Kravaal
• Territoriaal Ontwikkelingsprogramma  

Noordrand
• Gebiedsgerichte werking Demer- en Laakvallei

Het vernieuwd provinciaal ruimtelijk beleid plaatst 
een bovenlokale aanpak centraal. Samenwerken 
wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. 
Om de uitdagingen aan te pakken moeten 
samenwerkingsverbanden en partnerschappen 
op maat worden opgestart. De provincie wil een 
katalysator zijn voor niet-hiërarchische samenwerking 
op maat uitgaande van gelijkwaardigheid van de 3 
bestuursniveaus.

Het provinciale niveau wil bovenlokale samenhang 
versterken en samenwerkingsplatformen faciliteren.
Hierbij respecteren we de Vlaamse krijtlijnen 
én de gemeentelijke autonomie. Een gedeelde 
visie vanuit meer bovenlokaal perspectief is 
daarbij nuttig om ruimtelijke keuzes te maken en 
afstemming te zoeken tussen gemeenten. In dit 
zin kan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte ook een 
referentiekader voor lokale besturen worden.

4
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Deze ruimten hebben geen strikte afbakeningen. 
Ze zijn gebaseerd op specifiek geografische en 
ruimtelijke kenmerken en gemeenschappelijke 
ruimtelijke uitdagingen. Ze overlappen dus ook 
met elkaar en vallen niet steeds samen met 
gemeentegrenzen. Ze kunnen wel de basis 
vormen voor de organisatie van de samenspraak 
tussen Vlaanderen, Provincie en gemeenten 
inzake ruimtelijke vraagstukken. Ze kunnen 
daarmee een aanzet vormen voor een verdere 
differentiatie van de ontwikkelingsperspectieven 
uit dit beleidsplan binnen intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.

De verdere gebiedsgerichte differentiatie binnen 
bestaand of nieuwe samenwerkingsverbanden kan 
leiden tot specifieke gebiedsgerichte beleidskaders, 
afsprakenkader en actieprogramma’s. De deputatie 
kan in dit verband gebiedsgerichte kaders en 
programma’s vaststellen in uitvoering van dit 
beleidsplan.
  

De provincie wil inzetten op gebiedsgerichte 
samenwerking op maat voor de uitvoering van dit 
beleidsplan. Het beleidsplan wil een algemeen kader 
geven aan deze gebiedsgerichte aanpak.

Er bestaat immers een grote ruimtelijke diversiteit 
tussen verschillende delen van de provincie. De 
specifieke wisselwerking tussen de verschillende 
bouwstenen van het cultuurlandschap zorg in 
verschillende delen van de provincie voor specifieke 
uitdagingen en potenties. 

De provincie wenst deze diversiteit expliciet te 
onderkennen en onderscheidt daartoe verschillende 
deelgebieden of deelruimtes binnen de provincie.76

De beleidslijnen kunnen verder aangevuld en 
bijgestuurd worden in uitvoering van het provinciaal 
beleidsplan. De provincie gaat daarbij in haar 
ruimtelijk beleid uit van 8 deelgebieden of ruimten 
met elk hun eigen specifieke uitdagingen en 
potenties die ruimtelijk gestructureerd worden door 
belangrijkste bouwstenen van het cultuurlandschap 
in de provincie.

76 Er wordt hiermee voortgebouwd op de deelruimtebenadering uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant waarin 4 deelruimten onderscheiden 
werden: het verdicht netwerk rond Brussel en Leuven, de Demervallei, de landelijke kamer oost en de landelijke kamer west. Met name het verdicht 
netwerk rond Brussel en Leuven wordt hier verder gedifferentieerd in 5 aparte ruimtes met specifieke kenmerken en uitdagingen.

De ruimte wordt hier sterk gestructureerd door de 
vallei van Demer en Dijle. De Demervallei omvat een 
cultuurlandschap dat is gegroeid langs beide overs 
van de Demer. Diest is de poort tot de Demervallei. 
In Werchter vloeit de Demer samen met de Dijle 
verder Mechelen binnen. Het watersysteem bepaald 
en beperkt in deze ruimte sterk de mogelijke 
ontwikkelingen. 

Twee kleinere steden domineren het 
nederzettingspatroon. Diest en Aarschot blijven 
ook naar de toekomst de belangrijkste groeipolen 
binnen de vallei. De spoorlijn maakt dat verschillend 
kernen in de vallei grote potenties hebben om een 
belangrijk deel van de demografische groei te 
kunnen opvangen. Het belang van het groenblauwe 
netwerk maakt echter ook dat er duidelijk 
grenzen moeten gesteld worden aan bijkomende 
ontwikkelingen. Het verzoenen van hard en zacht 
vormt een specifieke uitdaging binnen deze streek.

Demervallei

ACTIEPROGRAMMA RUIMTE4 PROVINCIALE WERVEN – 4 KRACHTLIJNEN VOOR ACTIE | 
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De ruimtelijk structuur wordt hier bepaald door 
de valleien van de Kleine en de Grote Gete én het 
aaneengesloten landbouwgebied. Het landelijke 
karakter brengt specifieke uitdagingen met zich 
mee. De leefbaarheid van de kernen vraagt een 
selectieve inzet van de groei. 

Het verbinden van de kernen via openbaar vervoer 
en langzaam verkeer, met elkaar, maar ook met 
de rest van de provincie vormt hier een specifieke 
uitdaging. Het landschap moet verder versterkt 
worden met aandacht voor klimaatadaptatie. Het 
landelijk karakter van de streek is ook de basis voor 
haar toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. 
De grote troeven van het gebied zijn de open 
riviervallei en een rijk cultuurhistorisch erfgoed. Het 
verder promoten van de streek is dit verband kan 
ook bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen.

Getestreek

De stad Leuven vormt het centrum van deze ruimte 
als regionale en internationale groeipool. Het OV-
netwerk rond de stad maakt dat de omliggende 
kernen een belangrijk potentieel hebben om een 
deel van de demografische groei op te nemen. Het 
belang van de openruimtegehelen rond Leuven 
maakt echter ook dat ook hier selectieve verdichting 
de uitdaging is. 

De grote boscomplexen ten zuiden en zuidoosten 
van Leuven (Meerdaelwoud/Heverleebos) kunnen 
nog versterkt worden en verbonden met de 
boscomplexen in de Demervallei en ten zuiden van 
Brussel (Zonieënwoud). Zoeken naar mogelijkheden 
voor het versterken van de groenblauwe dooradering 
vormt daarbij een specifieke uitdaging. 

De open ruimte op het Brabants Plateau 
tussen Leuven en Brussel dient gevrijwaard en 
landschappelijk versterkt te worden. De toeristisch-
recreatieve potenties ervan kunnen verder 
uitgebouwd worden.

Ten noorden van Leuven begrenzen de Dijle- en 
Wingevallei de ruimtelijke ontwikkelingen. Het 
inpassen van ontwikkelingen binnen zachte grenzen 
vormt hier een specifieke uitdaging.

De provincie suggereert om de stad Leuven 
aan te duiden als een Vlaams focusgebied voor 
gebiedsgerichte ontwikkeling, voortbouwend 
op het bestaande Vlaamse initiatief inzake het 
regionaal stedelijk gebied Leuven.

Leuven en Ommeland
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Het Zonieënwoud is in dit gebied bepalend voor 
de ruimtelijk ontwikkelingen. De kernen kunnen 
worden uitgebouwd als toeristisch-recreatieve 
poorten tot het woud. Door het versterken van de 
groenblauwe dooradering in de kernen kan ook 
het ecologische waarde van het woud zelf versterkt 
worden. Selectieve verdichting waarbij tegelijk de 
bosstructuur wordt versterkt is hier de belangrijkste 
uitdaging. 

De kernen hebben goede OV-verbindingen met 
Brussel en kunnen een deel van de demografische 
groei opvangen. De woondruk in dit gebied is zeer 
hoog en moet verzoend worden met het versterken 
van de groene rand rond Brussel. De focus ligt in 
deze streek op het versterken van een belangrijk 
onderdeel van de robuuste openruimtestructuur 

in onze provincie (Zonieënwoud) en de recreatieve 
ontsluiting ervan.

Binnen deze deelruimte is het verder uitbouwen 
van verbindingen en de samenhang tussen de 
boscomplexen van het Hallerbos, Zoniënwoud en 
het Meerdaalwoud van groot belang. In dit verband 
spelen ook de valleien van de Ijse en de Laan én de 
groenblauwe dooradering op het Brabants Plateau
een belangrijk rol voor de verbinding met tussen 
het Zoniënwoud en het Meedaalwoud. 

De provincie suggereert om het gebied aan te duiden 
als een Vlaams focusgebied voor gebiedsgerichte 
ontwikkeling, voortbouwend op het bestaande 
Vlaams Strategisch Project ‘Horizon+’.

Horizon

De ruimte wordt gestructureerd door de Zennevallei 
en de daaraan gekoppeld infrastructuurbundel. De 
kernen in de Zennevallei hebben een goede OV-
ontsluiting en kunnen een belangrijk deel van de 
demografische groei opvangen. Het watersysteem 
stelt grenzen aan de ontwikkelingen. 

De woondruk is bijzonder hoog in deze streek. 
De verdichting zal selectief moeten ingezet 
worden. Ook ontdichten kan hier aan de orde 
zijn. De bouwdichtheid is hier in sommige kernen 
reeds zo hoog dat de leefkwaliteit in het gedrang 
kan komen. De focus ligt binnen deze ruimte op 

een kwalitatieve transformatie van deze hoog-
dynamische corridor waar wonen, werken, open 
ruimte en infrastructuren sterk verweven voorkomen 
en op elkaar moeten afgestemd worden. Specifieke 
uitdaging is de vernieuwing en opwaardering 
van de economische ruimte en het woonweefsel 
met behoud en versterking van de waardevolle 
openruimtestructuren.

De provincie suggereert om dit gebied aan te duiden 
als een Vlaams focusgebied voor gebiedsgerichte 
ontwikkeling voortbouwend op het bestaande 
Vlaams Strategisch Project ‘Zennevallei’.

Zennevallei
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Het Pajottenland wordt gekenmerkt als een 
belangrijk aaneengesloten landbouwgebied in de 
Provincie. De valleien van de Mark en de Zuunbeek 
structureren het landschap. De leefbaarheid van 
de kernen vraagt een selectieve inzet van de groei 
binnen deze kernen. Het verbinden van de kernen 
via openbaar vervoer en langzaam verkeer met 
elkaar maar ook met de rest van de provincie is hier 
een specifieke uitdaging. 

Het landelijk karakter van de streek maakt ook 
dat het toeristisch-recreatief potentieel er hoog is. 
Het verder promoten van de streek is dit verband 
kan bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen. 
De landschapswaarden in deze streek vormen 
een specifieke uitdaging voor een duurzame 
transformatie naar een productief energielandschap.

Pajottenland

Deze ruimte is heel divers en wordt 
gestructureerd door belangrijke aaneengesloten 
landbouwgebieden, de Dendervallei, de vallei van 
de Grote Molenbeek en de infrastructuurbundel 
spoor/E40. Veel kernen zijn goed ontsloten met het 
openbaar vervoer en hebben de potentie om een 
belangrijke deel van de demografische groei op te 
vangen. 

Deze groei verzoenen met het versterken van 
de zachte ruggengraat én het vrijwaren van de 
aaneengesloten landbouwgebieden staat hier 
voorop. De woondruk in dit gebied is hoog. Het toch 

relatief landelijke karakter van de kernen vrijwaren 
door het selectief inzetten van groei vormt hier 
een specifieke uitdaging. In de hoog-dynamische 
corridor langs de E40 zijn wonen, werken, open 
ruimte en infrastructuren sterk verweven. Het 
verder op elkaar afstemmen van deze functies is de 
opgave. Daarbinnen is de inpassing, vernieuwing, 
opwaardering en optimalisatie van de bestaande 
economische ruimte een belangrijk onderdeel.

Brabantse Kouters
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Binnen de Noordrand vormt de transformatie van 
het sterk verstedelijkte gebied ten noorden van 
Brussel de belangrijkste uitdaging. Het gebied 
wordt gestructureerd door de Zennevallei en 
infrastrutuurbundels rond Brussel. Specifiek is de 
ruimtelijke optimalisatie van belangrijke werklocaties 
én het versterken van de groenblauwe dooradering 
hier een specifieke uitdaging. 

De provincie suggereert aan Vlaanderen om dit 
gebied aan te duiden als een Vlaams focusgebied 
voor gebiedsgerichte ontwikkeling voortbouwend 
op het bestaande Vlaamse initiatief inzake het 
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de 
Noordrand.

Noordrand
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