
189188

Provincie Vlaams Brabant beleidsplan ruimte - tweede voorontwerp

SELECTIES EN 
ONTWIKKELINGS-
PERSPECTIEVEN

De thematische beleidslijnen dienen nog 
worden aangevuld met een aantal selecties en 
ontwikkelingsperspectieven om  een concrete 
doorwerking naar  maatregelen, instrumenten en 
acties van zowel de provincie als de gemeenten 
mogelijk te maken.

De ontwikkelingsperspectieven die in dit deel 
geschetst worden, dienen steeds in samenhang 
met de thematische beleidslijnen uit de andere 
beleidskaders gelezen te worden. 
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KNOOPPUNTEN IN HET 
MOBILITEITSNETWERK -  
HARDE RUGGENGRAAT 
VOOR ONTWIKKELING

De mobiliteitsinfrastructuur vormt de basis van een 
hoogdynamische structuur, als harde ruggengraat van het 
cultuurlandschap.
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HARDE RUGGENGRAATSELECTIES & ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN | 

Het ruimtelijk beleid moet inzetten op 
een samenhangende en evenwichtige 
ontwikkeling van wonen, werken en  
voorzieningen door ontwikkelingen zoveel mogelijk 
te koppelen aan collectieve vervoersstromen, 
fietsinfrastructuur en bestaande concentraties 
aan voorzieningen.  De knooppunten binnen het 
mobiliteitsnetwerk moeten ontwikkeld worden met 
een kwalitatief woonaanbod, voorzieningen en 
werkgelegenheid.

De knooppuntwaarde (de ontsluiting op 
collectieve vervoersverbindingen) en het 
voorzieningenniveau van een kern is bepalend 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden.  De 
beleidscategorieën die hier gehanteerd 
worden vertegenwoordigen een gradatie in de 
knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau van 
de kernen. De best ontsloten en uitgeruste kernen 
moeten instaan voor het opvangen van de groei 
inzake wonen, werken en voorzieningen.  

We selecteren stedelijke kernen en  hoogdynamische 
woonkernen - die hoofdzakelijk de dynamiek 
(wonen, bedrijvigheid, voorzieningen) dienen op te 
vangen.  In de overige, eerder landelijke dorpskernen, 
wordt een beperktere groei vooropgesteld en moet 
de prioritaire aandacht vooral gaan naar het behoud 
van het landelijk karakter en de woonkwaliteit in de 
kernen.

Buiten de kernen zijn ook de bestaande 
economische clusters belangrijke knooppunten in 
het netwerk. Deze belangrijke tewerkstellingspolen 
worden geselecteerd als regionale economische 
knooppunten.

De kernen en economische knooppunten samen 
vormen met de mobiliteitsinfrastructuur de  
harde ruggengraat voor de verdere ruimtelijke 
ontwikkeling van onze provincie.

We selecteren in voorliggend beleidsplan brede 
beleidscategorieën met de expliciete bedoeling om 
voldoende vrijheidsgraden te laten voor een verdere 
differentiatie door de gemeente of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. De gemeenten kunnen 
een verdere differentiatie doorvoeren binnen de 
door de provincie gehanteerde beleidscategorieën 
en ervoor kiezen de vooropgestelde groei selectiever 
te bundelen in één of meerdere van de kernen 
op haar grondgebied. Deze verdere differentiatie 
is eventueel ook mogelijk in het kader van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband.

De ontwikkelingsperspectieven kunnen worden 
bijgesteld omwille van randvoorwaarden vanuit de 
beleidslijnen inzake open ruimte. De ligging t.o.v. 
de elementen van de zachte ruggengraat, met 
name de rivier-en beekvalleien en de ligging binnen 
de beschermde dorpsgezichten kunnen maken dat 
de beoogde ontwikkelingsperspectieven inzake 
wonen en werken dienen bijgestuurd te worden in 
de richting van selectieve verdichting. Ook binnen 
de kernen moeten belangrijke elementen van 
de zachte ruggengraat gevrijwaard en versterkt 
worden.
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SELECTIES

Er wordt een stedelijk gebiedsbeleid gevoerd in de 
stedelijke kernen. 

Dit zijn gebieden waar intense ruimtelijke, culturele 
en socio-economische samenhang en verweving 
bestaat tussen de verschillende maatschappelijke 
activiteiten (wonen, werken, recreëren, ...), waar 
dichte bebouwing overheerst en waar het wenselijk 
is ontwikkelingen te concentreren. Het specifiek 
stedelijk beleid wil activiteiten in deze gebieden 
concentreren en stimuleren. Het beleid is erop gericht 
de toekomstige groei van deze maatschappelijke 
activiteiten prioritair in deze gebieden op te vangen.

Het beleid buiten de stedelijke kernen is gericht op 
het concentreren van wonen en werken in de best 
ontsloten kernen en het maximaal vrijwaren van de 
open ruimte.

We selecteren 7 stedelijke kernen in onze provincie:

• Halle58

• Asse
• Vilvoorde59

• Aarschot60

• Diest61

• Tienen62

• Leuven63

Zowel lokale als bovenlokale voorzieningen (gericht 
op regionale behoeften) kunnen worden ingepast 
in deze kernen. Een bundeling van functies 
wordt nagestreefd gekoppeld aan een optimale 
bereikbaarheid.

Er wordt gestreefd naar een maximale verweving 
van de economische activiteiten. Enkel indien het 
niet-verweefbare bedrijvigheid betreft, wordt 
clustering op een bedrijvenzone vooropgesteld.

De groenblauwe dooradering en de uitbouw van 
kwalitatieve publieke ruimte binnen deze kernen 

dient versterkt te worden ter verbetering van de 
leefbaarheid en sluit zoveel mogelijk aan bij de 
groene en open ruimte buiten de kern.

Het wonen dient er prioritair te worden gestimuleerd 
met aandacht voor de differentiatie van het 
woningaanbod:
• Leegstaande gebouwen en onbebouwde 

percelen binnen woongebied aan een uitgeruste 
weg kunnen worden (her)ontwikkelend.

• Niet-uitgerustewoongebieden 
(binnengebieden) kunnen ontwikkeld worden.

• Woonuitbreidings- en  reservegebieden  
kunnen worden ontwikkeld indien dit gebeurt 
met minimum 50% sociale koop- en/of 
huurwoningen en indien de gemeenteraad 
daarover een gunstig advies verleent.66 

• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn mogelijk. 
Binnen de ruimtebalans kunnen ruimtelijk 
verantwoorde verplaatsingen van zoneringen 
ondersteund worden, met name door het 
schrappen van woonzoneringen (woon-, 
woonuitbreidings- en reservegebieden) ten 
voordele van beter bereikbare zoneringen.

In de stedelijk kernen wordt een algemene 
verdichting van het woonweefsel vooropgesteld:
• Er geldt een minimale woondichtheid van 25 

woningen/ha voor nieuwe woonontwikkelingen.
• Meergezinswoningen zijn in principe toegelaten 

en ook wenselijk. Ook gemeenschappelijke 
woonvormen (cohousing-projecten, woon- 
groepen, assistentiewoningen, …) kunnen hier 
ondersteund worden.

• Er wordt gestreefd naar een algemene 
verdichting van het bestaande woonweefsel in 
deze stedelijke kernen. Deze verdichting kan op 
verschillende wijzen gerealiseerd worden: door 
vernieuwbouw met hogere woondichtheden, 
door het opsplitsen van eengezinswoningen 
naar meergezinswoningen, door het verhogen 
van het aantal bouwlagen, door het hergebruik 
van leegstaande panden voor woningen.

Stedelijke kernen

1

58 met inbegrip van Sint-Rochus
59 met inbegrip van Koningslo en Kassei
60 met inbegrip van Ourodenberg
61 met inbegrip van Webbekom
62 met inbegrip van Bost
63 met inbegrip van Egenhoven, Heverlee, Kessel-Lo, Putkapel, Wijgmaal, Wilsele, Wilsele-dorp
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Hoogdynamische Woonkernen
-
VERVOERSKERNEN

2

Kernen met een goed voorzieningenniveau en/
of ontsloten door hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV), noemen we ‘hoogdynamische woonkernen‘. 
Binnen deze kernen kunnen nieuwe woningen 
op korte afstand tot een HOV-halte worden 
gerealiseerd. 

Buiten de stedelijke kernen zijn het deze 
hoogdynamische woonkernen64 die hoofdzakelijk 
de dynamiek (wonen, bedrijvigheid, voorzieningen) 
dienen op te vangen.65

Het wonen dient er prioritair te worden gestimuleerd 
met aandacht voor de differentiatie van het 
woningaanbod:

• Leegstaande gebouwen en onbebouwde 
percelen binnen woongebied aan een uitgeruste 
weg  kunnen worden (her)ontwikkelend. 

• Niet-uitgeruste woongebieden (binnengebieden) 
kunnen ontwikkeld worden. 

• Woonuitbreidings- en reservegebieden kunnen 
worden aangesneden via een principieel 
akkoord van de deputatie indien dit gebeurt 
met minimum 50% sociale koop- en/of 
huurwoningen en indien de gemeenteraad 
daarover een gunstig advies verleent.66

 
• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn mogelijk 

binnen de ruimtebalans. Binnen de ruimtebalans 
kunnen ruimtelijk verantwoorde verplaatsingen 
van zoneringen ondersteund worden, met 
name door het schrappen van woonzoneringen 
(woon-, woonuitbreidings- en reservegebieden) 
ten voordele van beter bereikbare zoneringen.

In de woonkernen wordt een algemene verdichting 
van het woonweefsel vooropgesteld:

• Er geldt een minimale woondichtheid van 25 
woningen/ha voor nieuwe woonontwikkelingen. 

• Meergezinswoningen zijn in principe toegelaten 
en ook wenselijk. Ook gemeenschappelijke 
woonvormen (cohousing-projecten, woon-
groepen, assistentiewoningen, …) kunnen hier 
ondersteund worden. 

• Er wordt gestreefd naar een algemene 
verdichting van het bestaande woonweefsel 
in deze kernen. Deze verdichting kan op 
verschillende wijzen gerealiseerd worden: door 
vernieuwbouw met hogere woondichtheden, 
door het opsplitsen van eengezinswoningen 
naar meergezinswoningen, door het verhogen 
van het aantal bouwlagen, door het hergebruik 
van leegstaande panden voor woningen.

Zowel lokale als bovenlokale voorzieningen (gericht 
op regionale behoeften) kunnen worden ingepast 
in deze kernen. Een bundeling van functies 
wordt nagestreefd, gekoppeld aan een optimale 
bereikbaarheid.

Er wordt gestreefd naar een maximale verweving van 
de economische activiteiten. Enkel indien het niet-
verweefbare bedrijvigheid betreft, wordt clustering 
op een bedrijvenzone vooropgesteld. Bijkomende 
bedrijvenzones kunnen worden ingepland gekoppeld 
aan het HOV-knooppunt indien er onvoldoende 
ruimte is op de reeds bestaande bedrijvenzones in 
de regio. De provincie gaat immers niet langer uit 
van een lokaal bedrijventerrein per gemeente. Ze 
stimuleert samenwerking tussen gemeenten om – 
indien nodig – gezamenlijke, bedrijventerreinen te 
realiseren op de ruimtelijk meest geschikte locaties. 

De groenblauwe dooradering en de uitbouw van 
kwalitatieve publieke ruimte binnen deze kernen 
dient versterkt te worden ter verbetering van de 
leefbaarheid en sluit zoveel mogelijk aan bij de 
groene en open ruimte buiten de kern. 

64 Een gemeente met meerdere woonkernen kan ook een verdere differentiatie doorvoeren binnen deze beleidscategorie en ervoor kiezen de 
vooropgestelde groei te bundelen in één of meerdere van de woonkernen op haar grondgebied. Deze verdere differentiatie is eventueel ook 
mogelijk  in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
65 De knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau van een kern kunnen doorheen de tijd veranderen door bijkomende collectieve vervoersmodi 
of door de realisatie van bijkomende voorzieningen. Zolang er geen zekerheid bestaat over de uitbouw van de HOV-stamlijnen, kunnen nieuwe 
ontwikkelingen  dus ook uitgesteld worden. De selectie voor de hoog-dynamische woonkernen kan nog aangepast en/of aangevuld worden, voor 
zover de volgende voorwaarden in samenhang van toepassing zijn: 
• De aanpassing wordt gemotiveerd vanuit een her-evaluatie van de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau van de betreffende kern;
• De aanpassing vloeit voort uit een gebiedsgericht ruimtelijk planningsproces of uit de opmaak van een gemeentelijk of intergemeentelijk 

beleidsplan of uit de opmaak van regionale mobiliteitsplannen; 
• De aanpassing wordt aangewezen geacht op basis van een formeel overleg met de betrokken administraties, vb. in kader van een gemeentelijk 

beleidsplan; 
• Het voorstel voor aanpassing en/of aanvulling van de selectie wordt goedgekeurd door de deputatie.

66 

• Indien het bindend sociaal objectief voor 2/3 behaald is, kan dit procentueel objectief worden verminderd tot dertig procent (30%) , in zoverre 
zulks wordt gemotiveerd vanuit het bestaande en geplande bescheiden en sociaal woonaanbod, de sociale contextfactoren en de ruimtelijke 
karakteristieken van het geordende woongebied.

• Indien het bindend sociaal objectief is behaald of binnenkort behaald zal worden, kan dit procentueel objectief worden verminderd tot 
tien procent (10%), in zoverre zulks wordt gemotiveerd vanuit het bestaande en geplande bescheiden en sociaal woonaanbod, de sociale 
contextfactoren en de ruimtelijke karakteristieken van het geordende woongebied.  

• Het procentueel objectief is verder niet van toepassing op de volgende categorieën van projecten binnen woonuitbreidings- en reservegebieden:
 1° bouwprojecten waarbij uitsluitend zorgvoorzieningen opgericht worden cf. de definitie uit Decreet betreffende het grond- en  
     pandenbeleid;
 2° bouwprojecten die een vermenging realiseren van zorgvoorzieningen enerzijds en privéwoningen anderzijds, voor wat het aandeel  
     zorgvoorzieningen betreft;
 3° bouwprojecten waarbij uitsluitend studentenkamers worden opgericht die het eigendom zijn of onder het beheer vallen van  
     een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs cf. de definitie uit Decreet betreffende het grond- en   
     pandenbeleid.

HARDE RUGGENGRAATSELECTIES & ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN | 

HD - VERVOERSKERNEN
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Hoogdynamische Woonkernen
-
KERNDORPEN

2

Om de vergrijzing en de gezinsverdunning op te 
vangen, zijn aangepaste woontypologieën nodig. 
Vooral het aanbod aan kleine wooneenheden moet 
versterkt worden. Zeker voor deze woningtypes 
is het belangrijk dat ze in goed uitgeruste kernen 
terechtkomen. 

In de meer landelijke regio’s van onze provincie, 
buiten de multimodale corridors, zijn het de 
kerndorpen die de dynamiek (wonen, bedrijvigheid, 
voorzieningen) dienen op te vangen. Er wordt een 
aantal kerndorpen aangeduid op basis van het 
bestaande voorzieningenniveau van de betrokken 
kernen.68

Kerndorpen zijn kernen met een relatief hoog 
voorzieningenniveau t.o.v. de omliggende dorpen. 
In deze dorpen is de beoogde verdichting van het 
woonweefsel algemeen binnen het woongebied69 

zoals in de hoog-dynamische woonkernen. Hier 
geldt omwille van het behoud van het landelijk 
karakter van deze dorpskernen echter een 
lagere minimale woondichtheid voor nieuwe 
woonontwikkelingen (minimaal 15 woningen/ha). 
De woontypologieën moeten zich inpassen in het 
bestaande woonweefsel.
Meergezinswoningen zijn in principe toegelaten.

Er wordt gestreefd naar een algemene verdichting 
van het bestaande woonweefsel binnen het 
woongebied in deze kernen (door opdeling 
bestaande woningen, door vernieuwbouw 
met hogere woondichtheden, door reconversie 
leegstaande panden, …). 

Het woningaanbod dient te groeien:
• Leegstaande gebouwen en onbebouwde 

percelen binnen woongebied aan een uitgeruste 
weg kunnen worden (her)ontwikkelend.

• Niet-uitgeruste woongebieden 
(binnengebieden) kunnen aangesneden 
worden. Er geldt geen verkavelingstop.

• Woonuitbreidings- en reservegebieden kunnen 
worden aangesneden via een principieel 
akkoord van de deputatie indien dit gebeurt 
met minimum 50% sociale koop- en/of 
huurwoningen en indien de gemeenteraad 
daarover een gunstig advies verleent.66

• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet 
wenselijk. Binnen de ruimtebalans kunnen 
verschuivingen van woonzones ruimtelijk 
wel verantwoord zijn. Het schrappen van 
woonzoneringen (woon-, woonuitbreidings- 
en reservegebieden) ten voordele van meer 
kernversterkende zoneringen wordt daarom 
ondersteund.

Zowel lokale als bovenlokale voorzieningen (gericht 
op regionale behoeften) kunnen worden ingepast 
in deze kerndorpen. Bestaande bedrijvigheid wordt 
verweven als het kan maar kan geherlokaliseerd 
worden naar een bedrijvenzone als het moet. 
Inplantingen van bijkomende bedrijvenzones moet 
in de eerste plaats overwogen worden aansluitend 
bij hoog-dynamische woonkernen. Indien dit niet 
mogelijk is kan ook een inplanting aansluitend bij 
de kerndorpen in overweging worden genomen. 
Ook herlokalisaties van bestaande niet-verweefbare 
bedrijvigheid kunnen overwogen worden 
aansluitend bij de kerndorpen.

De groenblauwe dooradering en de uitbouw van 
kwalitatieve publieke ruimte binnen deze kernen 
dient versterkt te worden ter verbetering van de 
leefbaarheid en sluit zoveel mogelijk aan bij de 
groen en open ruimte buiten de kern.

HD - KERNDORPEN67

67 term gesuggereerd door gemeente Linter vanuit bestuurlijke overlegtafel Getestreek
68 Cf. ook de beleidsselectie uit het RSVB p 233-242
69 Woongebied en woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan zonder de woonparken
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Om de vergrijzing en de gezinsverdunning op 
te vangen, zijn aangepaste woontypologieën 
nodig in de kernen. Vooral het aanbod aan kleine 
wooneenheden moet versterkt worden. Zeker 
voor deze woningtypes is het belangrijk dat ze 
in de dorpskernen terechtkomen. Daarom is het 
aangewezen deze extra woningen te clusteren in 
een verkeersluw dorpshart, gecombineerd met 
bestaande en/of nieuwe voorzieningen.

In de landelijke dorpskernen (geselecteerde kernen 
buiten de hoogdynamische woonkernen) wordt  
een selectieve verdichting vooropgesteld die het 
landelijk karakter van deze kernen vrijwaart. Deze 
kernen zijn immers vaak bepalend voor de identiteit 
van het landelijk gebied. Een te sterke verdichting 
zou deze identiteit ondergraven.

Het voorzieningenniveau is in veel van deze kernen 
vaak ook te beperkt om een significante aangroei 
van het woningbestand te verantwoorden. Deze 
groei zou ook ten koste gaan van de groei in de 
steden en de hoogdynamische woonkernen.

Er wordt hier dus niet gestreefd naar algemene 
verdichting van het woonweefsel omdat het behoud 
van het landelijk karakter primeert. Een selectieve 
verdichting nabij de centra van deze kernen kan 
wel ondersteund worden. In deze kernen zal het 
aanduiden van verdichtingslocaties in de centra 
samen moeten gaan met initiatieven voor behoud van 
het landelijk karakter van het woonweefsel én een 
beperking van het bijkomende woonaanbod buiten 
de verdichtingszones. Er wordt niet gestreefd naar 
een algemene verdichting maar naar het inpassen 
van de groei in het bestaande woonweefsel. De 
regie om deze selectieve verdichting vorm te geven 
ligt bij de gemeente. De ruimtelijke ordening van de 
kern dient te worden bepaald door de gemeente.

Het woningaanbod kan in een landelijke dorpskern 
verder groeien met aandacht voor het behoud van 
het specifiek landelijk karakter van de kern. In deze 
eerder landelijke woongebieden gaat de prioritaire 
aandacht naar de leefbaarheid en de woonkwaliteit 
in de kern. Het wonen dient te worden gestimuleerd 
met aandacht voor de differentiatie van het 
woningaanbod:

• Leegstaande gebouwen en onbebouwde 
percelen binnen woongebied aan een uitgeruste 
weg  kunnen worden (her)ontwikkelend. 

• Niet-uitgeruste woongebieden     
(binnengebieden) kunnen in principe 
echter niet zomaar ontwikkeld worden. De 
gemeenteraad heeft de unieke bevoegdheid 
om verkavelingen van deze binnengebieden 
niet langer toe te staan door niet-goedkeuring 
van bijkomende wegenis. In deze kernen 
bepleit de provincie een verkavelingsstop 
voor de binnengebieden om de regie in 
handen te leggen van de gemeentebesturen. 
Indien de gemeente gemotiveerd heeft 
beslist over de ruimtelijke ordening van de 
kern kunnen specifieke binnengebieden wel 
aangeduid worden als verdichtingslocaties. 
Deze beslissing moet worden bekrachtigd in 
een gemeenteraadsbesluit. De ontwikkeling 
van deze specifieke binnengebieden kan dan 
gebeuren in combinatie met een beperking 
van het bijkomende woonaanbod buiten de 
verdichtingszones én met het oog op een realisatie 
van andere maatschappelijke meerwaarde. Het 
realiseren van maatschappelijke meerwaarde 
kan door het opleggen van stedenbouwkundige 
lasten (ad hoc of structureel verankerd in 
een verordenend instrument) binnen het 
vergunningenbeleid.

• Woonuitbreidings- en reservegebieden kunnen 
worden aangesneden via een principieel 
akkoord van de deputatie indien dit gebeurt 
met minimum 50% sociale koop- en/of 
huurwoningen en indien de gemeenteraad 
daarover een gunstig advies verleent.66 

• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet 
wenselijk. Binnen de ruimtebalans kunnen 
verschuivingen  van woonzones ruimtelijk 
verantwoord zijn. Het schrappen van 
woonzoneringen (woon-, woonuitbreidings- 
en reservegebieden) ten voordele van 
meer kernversterkende zoneringen wordt 
ondersteund.

Landelijke DORPSKERNEN
Landelijke DORPSKERNEN

3
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Er wordt in de dorpskernen gestreefd naar een 
gepaste en duidelijk lagere groei dan in de 
hoogdynamische woonkernen. Dit neemt niet weg 
dat ook in deze kernen een selectieve verdichting 
wenselijk en noodzakelijk is:

• Nieuwe woonontwikkelingen moeten ingepast 
worden in het bestaande woonweefsel: 
de bestaande schaal van de kern en de 
woondichtheid van de omgeving is dus 
richtinggevend voor woonontwikkelingen. Hier 
geldt daarom geen minimale woondichtheid. 

• Meergezinswoningen en opdeling van 
ééngezinswoningen zijn in principe niet 
toegelaten zolang de gemeente niet heeft beslist 
over de ordening van de kern.70 Ontwikkeling 
van of opdelingen naar meergezinswoningen 
in het centrum van deze kernen is evenwel 
mogelijk: 

• ter realisatie van het bindend sociaal 
objectief of –

• indien in ruil woongebied geschrapt of 
alleszins niet ontwikkeld wordt (via een 
bindende overeenkomst) op plekken 
die ruimtelijk minder verantwoord zijn 
(gelegen in woongebieden buiten de 
kernen) of –

• indien de gemeente gemotiveerd 
heeft beslist over de ruimtelijke 
ordening van de kern door het 
aanduiden van verdichtingslocaties in 
combinatie met een beperking van het 
bijkomende woonaanbod buiten de 
verdichtingszones.

• Ook op specifieke sites binnen de kernen 
waar er duidelijk een andere maatschappelijke 
meerwaarde gerealiseerd kan worden 
(bijvoorbeeld behoud historisch erfgoed of 
reconversie van verwaarloosde gebouwen) kan 
een ontwikkeling of opdeling van bestaande 
woningen overwogen worden (via een ruimtelijke 
uitvoeringsplan). Ook een invulling met 
gemeenschappelijke woonvormen (cohousing-
projecten, woongroepen, assistentiewoningen, 
…) is voor deze sites mogelijk.

• Er  wordt gestreefd naar een selectieve 
verdichting van het bestaande woonweefsel 
in deze kernen. Deze verdichting kan op 
verschillende wijzen gerealiseerd worden: door 
vernieuwbouw met hogere woondichtheden, 
door het opsplitsen van eengezinswoningen 
naar meergezinswoningen, door het verhogen 
van het aantal bouwlagen, door het hergebruik 
van leegstaande panden voor woningen. 

Enkel lokale voorzieningen (gericht op lokale 
behoeften) kunnen worden ingepast in deze kernen. 
Bestaande bedrijvigheid wordt verweven als 
het kan maar kan geherlokaliseerd naar een 
bedrijvenzone als het moet. Inplantingen van 
bijkomende bedrijvenzones kan enkel overwogen 
worden aansluitend bij de stedelijke kernen en de 
woonkernen.

De groenblauwe dooradering en de uitbouw van 
kwalitatieve publieke ruimte binnen deze kernen 
dient versterkt te worden ter verbetering van de 
leefbaarheid en sluit zoveel mogelijk aan bij de 
groene en open ruimte buiten de kern.

70 Tijdelijke woondeling (woongroep) omwille van een zorgsituatie (zorgwonen), noodopvang  of  ten behoeve van kamers volgens de Vlaamse 
Codex Wonen en woongroepen (samenwonen in niet-zelfstandige woningen) zijn wel mogelijk mits inpasbaar in de bestaande schaal van de kern.

HARDE RUGGENGRAATSELECTIES & ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN | 
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71 Tijdelijke woondeling (woongroep) omwille van een zorgsituatie (zorgwonen), noodopvang  of  ten behoeve van kamers volgens de Vlaamse 
Codex Wonen en woongroepen (samenwonen in niet-zelfstandige woningen) zijn wel mogelijk mits inpasbaar in de bestaande schaal van de 
omgeving.

De economische activiteiten die niet aansluiten bij de 
drie internationale groeipolen, willen we maximaal 
concentreren in en rond de stedelijke kernen. 

Buiten de hiervoor geselecteerde stedelijke kernen 
blijven een aantal economische clusters te behouden 
en/of te ontwikkelen tot regionale economische 
knooppunten. Dit houdt in: 

• de verbetering van de multimodale 
bereikbaarheid (voor personen- en 
goederenverkeer), 

• een sterkere economische profilering, 
• de optimalisering en intensivering van het 

ruimtegebruik 
• en een betere ruimtelijke inpassing in de 

omgeving.

Het gaat om clusters van bestaande bedrijven-
terreinen met een belangrijke impact op de 
werkgelegenheid in de regio. Volgende 6 regionale 
economische knooppunten buiten de stedelijk 
kernen worden geselecteerd (zie kaart):

• Londerzeel/A12
• Ternat
• Groot-Bijgaarden
• Kanaal-Zuid
• Kanaal-Noord/Cargovil
• Kampenhout-Sas

Deze belangrijke tewerkstellingspolen dienen 
multimodaal goed ontsloten. Een optimalisatie 
van de bestaande bedrijventerreinen in deze 
knooppunten wordt vooropgesteld. De uitbouw 
van nieuwe terreinen of bijkomende economische 
programma’s is mogelijk indien gekoppeld aan 
een HOV-knooppunt. Voor die sectoren die grote 
goederenstromen behandelen is ook een koppeling 
met overslagplaatsen naar meer duurzame 
transportmodi (water, spoor) nodig.

Niet-ontwikkelbare economische ruimte binnen 
deze knooppunten kan worden ingeschakeld om 
de omgevingskwaliteit van deze werkomgevingen 
te verhogen.

De landelijke gehuchten, woonfragmenten, 
verkavelingen en woonparken buiten de hiervoor 
geselecteerde kernen kennen onvoldoende 
multimodale connectiviteit en/of een te beperkt 
voorzieningenaanbod. Een verdere ontwikkeling 
van deze gebieden als woonlocaties is daarom niet 
wenselijk. Er wordt hier gestreefd naar een afbouw 
van het ruimtebeslag. In deze woongebieden is het 
aangewezen dat een gemeentelijk initiatief wordt 
genomen tot beperking van het woonaanbod.

Het innemen van extra ruimte voor woningen – 
bijvoorbeeld door nieuwe verkavelingen – moet 
worden vermeden. Ingesloten, bouwrijpe percelen 
(langs uitgeruste weg) kunnen verder ingevuld 
worden aan de dichtheid van de omgeving. Een 
verdichting – bijvoorbeeld door verdere opdeling 
van kavels of bestaande woningen – wordt hier 
tegengegaan. Nieuwe meergezinswoningen door 
nieuwbouw of opdeling worden uitgesloten.71 

Op specifieke sites buiten de kernen waar er 
duidelijk een andere maatschappelijke meerwaarde 
gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld behoud 
historisch erfgoed of reconversie van verwaarloosde 
gebouwen) kan een ontwikkeling of opdeling van 
bestaande woningen overwogen worden.

Woongebieden buiten de kernen

4
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De provincie is zich bewust van haar rol als 
intermediair bestuursniveau. Dit maakt dat voor 
belangrijke delen van haar grondgebied de Vlaamse 
overheid de trekkersrol zal opnemen inzake de 
ruimtelijke ontwikkelingen. Vlaanderen heeft in 
haar strategische visie reeds een aantal ‘werven’ 
vooropgesteld op Vlaams niveau. De provincie 
wenst de gebiedsgerichte samenwerking voor de 
Vlaamse werven maximaal te ondersteunen binnen 
haar bevoegdheden. De provincie suggereert 
aan Vlaanderen een gedifferentieerde en 
gebiedsgerichte aanpak voor een aantal werven op 
Vlaams niveau:

Het Vlaams (ruimtelijk) beleid formuleert een 
eigen ruimtelijke ontwikkelingsagenda om 
grote  ruimtelijke veranderingsopgaven en 
ontwikkelingsprojecten te realiseren en om Vlaamse 
beleidsprogramma’s met een ruimtelijke dimensie 
te coördineren. Zeker wanneer de beleidsopgaven 
voornamelijk een gevolg zijn van Vlaamse 
beleidsplannen, zal Vlaanderen de regie van de 
gebiedswerking in handen houden.

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling biedt in de 
open ruimte kansen voor het beter benutten van de
schaarse open ruimte en tegelijk het realiseren van 
economische voordelen. Het samenleggen van 
beleidsagenda’s en het geïntegreerd benaderen van 
gebiedsontwikkeling creëert win-win situaties.

De provincie pleit ervoor dat het Vlaamse Gewest 
in het kader van het Vlaamse ‘Gebiedsgericht 
Programma voor Rand rond Brussel’ en/of binnen 
het planproces voor het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen in samenspraak en afstemming met 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals 
Gewest afspraken maakt rond de opvang van de 
woonbehoeften in Brussel, Wallonië en de Vlaamse 
Rand. Het is vandaag immers onduidelijk in welke 
mate Brussel en Wallonië zullen kunnen instaan 
voor de opvang van haar groeiende bevolking. Het 
Vlaamse Gewest houdt in haar eigen woonprognoses 
geen rekening met een bijkomende woondruk 
vanuit Brussel en Wallonië. Dit maakt dat het voor 
de provincie en de gemeenten onduidelijk blijft wat 
de demografische uitdaging zal zijn. Vandaag ligt de 
demografische groei in de gemeenten van de rand 

Vlaamse focusgebieden

6

rond Brussel veel hoger dan erbuiten (tot een factor 
2 voor sommige gemeenten). Deze demografische 
druk is op termijn niet te verzoenen met de ambitie 
van de ‚Groene rand‘, een belangrijk element in 
de zachte ruggengraat waar we als provincie aan 
vasthouden.

Vlaamse rand rond Brussel - Noordrand
De provincie suggereert aan Vlaanderen om het 
gebied dat de gemeenten Vilvoorde, Machelen, 
Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, 
Grimbergen, Wemmel en Meise omvat aan 
te duiden als een Vlaams focusgebied voor  
gebiedsgerichte ontwikkeling voortbouwend op het 
bestaande Vlaamse initiatief inzake het Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma voor de Noordrand.

Vlaamse rand rond Brussel - Westrand
De provincie suggereert aan Vlaanderen om 
het gebied dat de gemeenten Merchtem, Asse 
en Dilbeek omvat aan te duiden als een Vlaams 
focusgebied voor  gebiedsgerichte ontwikkeling 
voortbouwend op het bestaande Vlaamse initiatief 
‘Gebiedsgericht Programma Rand rond Brussel’.

Vlaamse rand rond Brussel - Zennevallei
De provincie suggereert aan Vlaanderen om het 
gebied dat de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, 
Halle, Beersel en Drogenbos omvat aan te duiden 
als een Vlaams focusgebied voor  gebiedsgerichte 
ontwikkeling voortbouwend op het bestaande 
Vlaams Strategisch Project ‘Zennevallei’.

Vlaamse rand rond Brussel - Horizon
De provincie suggereert aan Vlaanderen om het 
gebied dat de gemeenten Tervuren, Overjse, 
Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode omvat aan 
te duiden als een Vlaams focusgebied voor  
gebiedsgerichte ontwikkeling voortbouwend op het 
bestaande Vlaams Strategisch Project ‘Horizon+’.

Regionale stedelijk kern Leuven
De provincie suggereert aan Vlaanderen 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 en de visie zoals 
uitgewerkt in het strategisch project Regionet 
Leuven.

HARDE RUGGENGRAATSELECTIES & ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN | 
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Kernenselecties

De kernencategorisering uit het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan met de bijhorende 
ontwikkelingsperspectieven werd herbekeken en 
opnieuw geanalyseerd. 

De stedelijke kernen, de potentieel stedelijke kernen, 
de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden 
en Vilvoorde (ligging in het Vlaams Strategisch 
gebied rond Brussel) werden geselecteerd als 
Stedelijke kern.

De overige kernen werden volgens een 
methodiek gebaseerd op knoop- en plaatswaarde 
geherevalueerd. Deze methodiek werd reeds 
aangehaald  in de strategische visie van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Vlaamse 
Overheid wil de schaarse open ruimte optimaal 
benutten door woon- en werkplekken te 
concentreren nabij collectieve vervoersknopen en/ 
of locaties met een goed voorzieningenniveau. 

Er werden voor Vlaanderen vier soorten locaties 
gedefinieerd die de combinatie maken tussen 
enerzijds de knooppuntwaarde en anderzijds het 
voorzieningenniveau.72

De mobiliteitsinfrastructuur (knoopwaarde) en 
het voorzieningenniveau (plaatswaarde), vormen 
twee belangrijke parameters om het toekomstige 
ruimtelijke beleid vorm te geven. De herevaluatie van 
de kernen behandelt dus zowel de knoopwaarde van 
de locatie als het aanwezige voorzieningenniveau. 

Indien een kern gelegen is langs een Hoogwaardig 
openbaar vervoers-stamlijn wordt de kern 
geselecteerd als een Hoogdynamische woonkern – 
Vervoerskern.

Kernen dewelke niet gelegen zijn langs een 
HOV-stamlijn kunnen echter wel een goed 
voorzieningenniveau kennen. Kernen met een 
hoog voorzieningenniveau en een beperkte 
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Stroomdiagram kernenselectie

knooppuntwaarde werden geselecteerd als een 
Hoogdynamische woonkern – Kerndorp. Kernen met 
een matig voorzieningenniveau en een beperkte 
knooppuntwaarde werden geselecteerd als een 
Landelijke dorpskern.

Locaties met een beperkt voorzieningenniveau 
en een beperkte knooppuntwaarde werden 
geselecteerd als Woongebieden buiten de kern. 

Vanuit het subsidiariteitsprincipe zijn de gemeenten 
het best geplaatst om de ontwikkelingsopties die 
gekoppeld zijn aan deze selecties ook in de praktijk 
te brengen. Op basis van de knooppuntwaarde 
en het voorzieningenniveau werd samen met de 
gemeentebesturen gekeken welke beleidscategorie 
van toepassing was voor de verschillende kernen. 
De kernenselectie werd uitvoerig besproken met de 
gemeenten tijdens verschillende overlegmomenten 
en werd waar nodig bijgestuurd. 

De provincie wenst via het Beleidsplan Ruimte 
Vlaams-Brabant een kader aan te reiken om 
gemeenten te ondersteunen in de uitwerking van 
de visie inzake woonontwikkelingen. De gemeente 
is vrij om de vooropgestelde verdichting selectiever 
in te vullen en in te zetten op de versterking van 
het landelijke karakter van de kern. De gemeenten 
kan de perspectieven voor de eigen kernen verder 
verfijnen.

72 Departement omgeving (2018b). Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Beleidsdocument. Brussel: Departement Omgeving.
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Kernenselecties

STEDELIJKE 
KERN

HOOGDYNAMISCHE 
WOONKERN - 

VERVOERSKERN

HOOGDYNAMISCHE 
WOONKERN -
KERNDORP

LANDELIJKE 
DORPSKERN

Aarschot
Aarschot x

Ourodenberg x

Gelrode x

Gijmel x

Langdorp x

Rillaar x

Wolfsdonk x

Affligem
Essene x

Hekelgem x

Teralfene x

Asse
Asse x

Asse - Terheide x

Mollem x

Relegem x

Asbeek x

Bekkerzeel x

Kobbegem x

Bollebeek x

Krokegem x

Walfergem x

Zellik x

Beersel
Alsemberg x

Beersel x

Dworp x

Huizingen x

Lot x

Begijnendijk
Begijnendijk x

Betekom x

Bekkevoort
Assent x x

Wersbeek x

Bekkevoort x

Bertem 

Bertem x

Korbeek-Dijle x

Leefdaal x

Sint-Verone x

Bever
Bever x

Bierbeek
Bierbeek x

Korbeek-Lo x

Lovenjoel x

Opvelp x

Boortmeerbeek 
Boortmeerbeek x

Haacht-station x

Hever x

Schiplaken x

Boutersem
Boutersem x

Butsel x

Kerkom x

Neervelp x

Roosbeek x

Vertrijk x x

Diest
Deurne x

Diest x

Kaggevinne x

Molenstede x

Schaffen x

Webbekom x

Dilbeek
Dilbeek x

Groot-Bijgaarden x

Itterbeek x x

Schepdaal x x

Sint-Gertrudis-Pede x

Sint-Martens-Bodegem x

Sint-Ulriks-Kapelle x
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Wolsem x x

Bettendries x

Drogenbos
Drogenbos x

Galmaarden
Galmaarden-Rode x

Tollembeek x

Vollezele x

Geetbets 
Geetbets x

Rummen x

Glabbeek
Bunsbeek/Boeslinter x

Glabbeek x

Gooik
Gooik x

Kester x

Leerbeek x

Oetingen x

Strijland x

Grimbergen
Beigem x

Grimbergen x

Humbeek x

Strombeek-Bever x

Verbrande brug x

Haacht
Haacht x

Haacht-station x

Tildonk x

Wakkerzeel x

Wespelaar x

Halle
Buizingen x x

Essenbeek x

Halle x

Lembeek x x

Sint-Rochus x

Herent
Herent x

Veltem-Beisem x x

Winksele x

Herne 
Herfelingen x

Sint-Pieters-Kapelle x

Edingen (tegen Waalse 
grens)

x

Herne x

Hoegaarden
Meldert x

Hoksem x

Outgaarden x

Hoegaarden x

Hoeilaart
Hoeilaart/Groenendaal x

Holsbeek
Holsbeek-Plein x

Holsbeek x

Kortrijk-Dutsel x

Nieuwrode x

Huldenberg
Huldenberg x

Loonbeek x

Neerijse x

Ottenburg x

Sint-Agatha-Rode x

Wolfshagen x

Kampenhout
Kampenhout x

Kampenhout-Berg x

Relst x

Buken x

Nederokkerzeel x

Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos x

Ramsdonk x

Nieuwenrode x
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Keerbergen
Keerbergen-centrum x

Kortenaken
Kortenaken x

Hoeleden x

Waanrode x

Kortenberg
Everberg x

Kortenberg x

Erps-Kwerps x

Meerbeek x

Schoonaarde x

Kraainem
Noordoost-Kraainem x

Noordwest-Kraainem x

Midden-Kraainem x

Stokkel x

Landen
Ezemaal x

Landen x

Attenhoven x

Neerwinden x

Walshoutem x

Lennik
Eizeringen x x

St-Kwintens-Lennik x

St-Martens-Lennik x x

Leuven
Egenhoven x

Heverlee x

Kessel-Lo x

Leuven x

Putkapel x

Wijgmaal x

Wilsele x

Wilsele-dorp x

Liedekerke
Liedekerke x

Linkebeek
Linkebeek x

t Holleken x

Linter
Neerlinter/Drieslinter x

Melkwezer x

Orsmaal x

Wommersom x

Londerzeel
Londerzeel x

Malderen x

Sint-Jozef x

Steenhuffel x

Lubbeek
Binkom x

Linden x

Lubbeek-Sint Martinus x

Pellenberg x

Sint-Bernard x

Machelen
Diegem x

Machelen x

Meise
Meise x

Sint-Brixius-Rode x

Oppem x

Westrode x

Wolvertem x

Merchtem
Merchtem x

Brussegem x

Peizegem x

Opwijk
Mazenzele x

Nijverseel x

Opwijk x

Oud-Heverlee
Blanden x

Haasrode x

Oud-Heverlee x

Vaalbeek x

Sint-Joris-Weert x
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Overijse
Eizer x

Terlanen x

Jezus-Eik x

Maleizen x

Overijse x

Tombeek x

Pepingen
Pepingen x

Bellingen x

Heikruis x

Roosdaal
Borchtlombeek x

Onze-Lieve-Vrouw-
Lombeek

x

Pamel/Ledeberg x

Strijtem x

Rotselaar
Rotselaar x

Heikant x

Werchter x

Wezemaal x

Scherpenheu-
vel-Zichem
Averbode x

Okselaar x

Scherpenheuvel x

Schoonderbuken x

Testelt x

Zichem x

Sint-Genesius-Rode
St-GenesiusRode-dorp x

Den Hoek x x

Middenhut x x

Sint-Pieters-Leeuw
Negenmanneke x

Ruisbroek x

Sint-Pieters-Leeuw x

Vlezenbeek x

Zuun x

Steenokkerzeel
Melsbroek x

Perk x

Steenokkerzeel (zonder 
Wambeek)

x

Ternat
Essenehoek x

St-Katherina-Lombeek x

Ternat x

Wambeek x

Tervuren
Duisburg x

Moorsel x

Tervuren x

Vossem x

Tielt-Winge
Houwaart x

Kraasbeek x

Sint-Joris-Winge x

Meensel-Kiezegem x

Tielt x x

Tienen
Bost x

Hakendover x

Kumtich x

Oplinter x

Vissenaken x

Tienen x

Tremelo
Baal x

Tremelo x

Vilvoorde
Houtem x

Kassei x

Koningslo x

Peutie x

Vilvoorde x

Wemmel
Wemmel x
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Wezembeek-Oppem
Oppem x

Wezembeek x

Zaventem
Nossegem x

St-Stevens-Woluwe x

Sterrebeek x

Zaventem x

Zemst
Elewijt x

Eppegem x

Hofstade x

Weerde x

Laar x

Zemst x

Zoutleeuw
Budingen x

Halle-Booienhoven x

Zoutleeuw x
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ROBUUST 
OPENRUIMTENETWERK -  
ZACHTE RUGGENGRAAT 
VOOR ONTWIKKELING

Onze rivier- en beekvalleien, boscomplexen, landbouwgebieden 
en ecologische verbindingen vormen samen een 
grensoverschrijdend netwerk, een landschappelijke structuur 
die we moeten beschermen en versterken, en die kan 
uitgroeien tot een robuust open ruimtenetwerk, een zachte 
ruggengraat voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een fijnmazigere 
groenblauwe dooradering van het landschap – zowel door 
de bebouwde als de onbebouwde ruimte – zorgt voor een 
verbinding van de verschillende onderdelen van het robuust 
open ruimtenetwerk.

De grote robuuste natuurgehelen in onze provincie zijn in 
hoofdzaak een Vlaams bevoegdheid. Vele van de geselecteerde 
robuuste natuurgebieden zijn in eigendom en/of beheer van 
de Vlaams overheid. De rol van de provincie ligt daarom vooral 
in het verder versterken van de groenblauwe dooradering (ook 
van de bebouwde ruimte) en het verbinden van de robuuste 
natuurgehelen.
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Volgende 5 belangrijke aaneengesloten 
landbouwgebieden in onze provincie worden 
geselecteerd (zie kaart): 

• Pajottenland
• Brabantse Kouters
• Tuinbouwgebied tussen Leuven en Brussel
• Brabants Plateau
• Hageland/Haspengouw 

Ook in deze landbouwgebieden is een groenblauwe 
dooradering wenselijk, onder meer met kleine 
landschapselementen, bloemenrijke perceelranden, 
groenbedekkers in het teeltplan, het verhogen 
van de concentratie van organisch materiaal in de 
bodem of specifieke teeltkeuzes met een hoge 
ecologische waarde.

Aaneengesloten landbouwgebieden
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Het aaneengesloten karakter van landbouwgebied 
is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan 
en ontwikkelen van agrarische activiteiten en ook 
voor ecologische samenhang.

Een aantal delen van de provincie worden gekenmerkt 
door een zeer typerende open ruimte, voornamelijk 
gedomineerd door de agrarisch  gebruik. De provincie 
wenst deze typische open ruimte(n) te behouden en 
versterken. Er wordt gestreefd naar een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling van deze aaneengesloten 
landbouwgebieden.  Er wordt daarbij nadruk gelegd 
op het behoud van de grondgebonden landbouw 
die als belangrijkste open ruimte functie primeert.
 
Het Vlaams Gewest heeft de agrarische macro-
structuur afgebakend (cf. Herbevestigde Agrarische 
Gebieden en een aantal Vlaamse ruimtelijke 
uitvoeringplannen). Rekening houdend met het 
subsidiariteitsprincipe, wil de provincie op basis 
van de specifieke knelpunten en mogelijkheden 
gebiedsgericht ruimtelijke kaders uitwerken en 
slimme samenwerkingsverbanden opzetten.

SELECTIES
ZACHTE RUGGENGRAATSELECTIES & ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN | 

De zachte ruggengraat omvat, als grote 
natuurgehelen, alle rivier- en beekvalleien van een 
zekere schaal, de structurerende boscomplexen en 
de robuuste natuurverbindingen. 

Volgende robuuste natuurgebieden in onze 
provincie worden geselecteerd (zie kaart): 

23 structurerende rivier- en beekvalleien:
• Dendervallei
• Markvallei
• Zennevallei
• Dijlevallei
• Demervallei
• Getevallei
• Vallei van de Grote Molenbeek 
• Vallei van de Zuunbeek
• Vallei van de Weesbeek73

• Groene Vallei (Herent-Kampenhout-Kortenberg)
• Vallei van de Ijse
• Vallei van de Laan
• Vallei van de Winge
• Vallei van de Zwarte Beek
• Vallei van het Zwart Water
• Vallei van de Grote Gete
• Vallei van de Kleine Gete
• Vallei van de Velpe
• Voervallei
• Hagelandse vallei (Motte en Wingevallei)
• Begijnenbeekvallei
• Leibeekvallei
• Bellebeekvallei en vallei van de Keurebeek/

Steenvoordbeek

7 structurerende boscomplexen:
• Hallerbos en nabije boscomplexen met 

bosgebieden en heiden
• Zonieënwoud
• Meerdaalwoud/Heverleebos/Bertembos/

Eikenbos
• Walenbos
• Boscomplexen ten noorden van de Demervallei 

tussen Aarschot en Diest
• Hagelandse bossen (Aarschot-Rillaar-Tielt-

Winge)

• Boscomplexen tussen Gete en Velpe (Heibos, 
Tienbunders, Begijnenbos, Zuurbemde)

3 belangrijke robuuste natuurverbindingen74 

(gebieden die ecologische verbinding leggen tussen 
de hogergenoemde robuuste natuurgebieden):
• Groene rand rond Brussel (randstedelijke 

groenzones rond Brussel)
• Valleien van de Bierbeek-Molenbeek- 

Herendaalbeek (verbinding tussen Dijlevallei/
Meerdaalwoud en Walembos)

• Vallei van de Grote Motte (verbinding tussen 
Walembos en Demervallei)

Deze grote natuurgehelen zijn bovendien plekken 
die de biodiversiteit in onze provincie beschermen. 
Naast een meer algemene soortenrijkdom 
komen hier de meeste bijzondere biotopen en 
bedreigde soorten voor. De samenhang tussen 
deze verschillende gebieden – zowel lokaal als 
bovenlokaal- is cruciaal voor de werking en de 
versterking van het openruimtenetwerk.

Een duurzaam beheer en maximale bescherming 
staan hierbij voorop. Door deze gebieden te 
verweven, te verbinden en te herstructureren, krijgt 
de zachte ruggengraat een betere samenhang en 
meer ecologische kwaliteit. De verdere uitwerking 
moet gebeuren in functie van de eigenheid van het 
landschap en potenties voor ecosysteemdiensten, 
bijvoorbeeld: tussen boscomplexen via de aanplant 
van bossen met gefaseerde aanplant en beheer, 
in beekvalleien onder de vorm van extensieve 
graslanden, bij kernen en steden onder de vorm 
van randbossen als speelbos, met recreatieve 
voorzieningen.
 

Robuuste natuurgebieden

2

73 Met inbegrip van de Molenbeekvallei (Boortmeerbeek). 
74 Deze gebieden  leggen de verbinding  tussen belangrijkste Natura 2000 en VEN-gebieden en kunnen een belangrijke rol spelen als noord-
zuid migratieroutes voor soorten in onze provincie. Ze maken het openruimtenetwerk robuuster en daarmee ook adaptiever met het oog op de  
klimaatverandering. 
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ZACHTE RUGGENGRAAT - OPENRUIMTENETWERK
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GEWENSTE
RUIMTELIJKE
STRUCTUUR

De gewenste ruimtelijke structuur geeft een synthese weer van 
de Harde ruggengraat (netwerk van kernen en knooppunten) en 
de Zachte ruggengraat (openruimtenetwerk). De plankaarten 
worden over elkaar heen gelegd om bestaande spanningen 
tussen beide structuren te detecteren. De inzichten uit deze 
synthese hielpen om verschillende acties te selecteren. In het 
volgende hoofdstuk (4 Provinciale werven - 4 krachtlijnen voor 
actie) wordt er dieper ingegaan op de verschillende acties per 
krachtlijn. 
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