
 

 
 
 
 
 

  

GEMEENTE DILBEEK 

 
Ruimtelijk uitvoeringsplan 
Stationsomgeving Dilbeek 

STARTNOTA 
 

mei 2019 



 
 
 
 
  

Opdrachtgever Gemeente Dilbeek 

 

 
Marianne Vanden Houte 
Algemeen directeur 

Willy Segers 
Burgemeester 

 

Ontwerper PLAN+ bvba 

 

 
Dirk De Loecker 
Ruimtelijk planner 

Jörgen Van der Aa 
Ruimtelijk planner 

 

   

 
Ester Vanderstraeten 
Ruimtelijk planner 

Gunther Cleemput 
Ruimtelijk planner 

 



 

 
 
 
 
 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de startnota ter inzage van het publiek 
op het gemeentehuis werd neergelegd van tot en met 
Op last, 

Marianne Vanden Houte 
Algemeen directeur 

Willy Segers 
Burgemeester 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van  
Op last, 

Marianne Vanden Houte 
Algemeen directeur 

Stefaan Platteau 
Voorzitter gemeenteraad 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat het ontwerp ter inzage van het publiek 
op het gemeentehuis werd neergelegd van  tot en met  
Op last, 

Marianne Vanden Houte 
Algemeen directeur 

Willy Segers 
Burgemeester 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van  
Op last, 

Marianne Vanden Houte 
Algemeen directeur 

Stefaan Platteau 
Voorzitter gemeenteraad 



 

4 mei 2019 Ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Dilbeek 
Startnota 

 

Inhoud 

1 Opdrachtomschrijving ................................................................................................................................................................................................................... 5 

2 Situering en afbakening ................................................................................................................................................................................................................ 7 

3 Planologisch, juridisch en flankerend kader ............................................................................................................................................................................. 11 

4 Watertoets ..................................................................................................................................................................................................................................... 27 

5 Bestaande ruimtelijke structuur ................................................................................................................................................................................................. 29 

6 Gewenste ruimtelijke structuur .................................................................................................................................................................................................. 39 

7 Onderzoek tot milieueffectrapportage ....................................................................................................................................................................................... 57 

8 Onderzoek tot veiligheidsrapportage ......................................................................................................................................................................................... 69 

9 Mobiliteitsstudie ........................................................................................................................................................................................................................... 73 

 
 
 



 

 

1 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

 
 



 

6 mei 2019 Ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Dilbeek 
Startnota 

 

1.1 Doelstelling 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving Dilbeek wordt opgemaakt 
in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Dilbeek. In het GRS is een ac-
tieplan opgenomen voor de stationsomgeving van Dilbeek. Het is de bedoeling om de verschil-
lende ruimtelijke ontwikkelingen rond het station te kaderen en de mobiliteit te structureren. Van-
uit de TOD-visie1 en de visie van het VSGB2 is de stationsomgeving een van de belangrijke 
locaties voor nieuwe ontwikkelingen. Het RUP wil uitvoering geven aan het actieplan voor het 
station van Dilbeek. 

1.2 Procesverloop 

De opdracht bestaat uit de opmaak van het RUP Stationsomgeving Dilbeek op het grondge-
bied van de gemeente Dilbeek, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 
september 2009 en latere wijzigingen. 
 
Voor de wording van het RUP wordt een participatief, breed ontwerpproces gevoerd waarin heel 
wat ruimtelijke actoren actief bij betrokken werden. 
 
Het planningsproces bestaat uit zeven fasen, waarbij het resultaat telkens geconsolideerd wordt 
in documenten die zorgen voor de goede en heldere informatiedoorstroming: 

1. Een voorbereidende fase; 

2. Een startnota; 

3. Ontwerpend onderzoek; 

4. Een scopingnota; 

5. Een voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; 

6. Een ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; 

7. Een definitief gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
In een eerste fase van het ontwerpproces wordt een startnota opgemaakt die een eerste inzicht 
geeft in de planologische doorvertaling van de participatieve uitgangspunten (resultante van de 
voorbereidende fase). Tevens wordt in de startnota nagegaan of het plan aanleiding kan geven 
tot aanzienlijke milieueffecten en of het plan een invloed heeft op de risico's en mogelijke gevol-
gen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting. Deze startnota dient ter advies te worden 
voorgelegd aan een aantal instanties en dient te worden onderworpen aan een raadpleging. 
 

                                                                 
1 TOD = Transit Oriented Development 

 
 

2 VSGB = Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 



 

 

2 SITUERING EN AFBAKENING 

 
Kaart 1: Topografische kaart 
Kaart 2: GRB 
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Het RUP bevindt zich ten noorden van de kern van Dilbeek, dicht bij de grens met de deelgemeente Groot-Bijgaarden. Ten oosten van het RUP is de E19 gelegen die in verbinding staat met de E40 en 
de R0. De vallei van de Steenvoordbeek met bijhorende vijvers doorkruist het RUP. 
 
Het RUP behelst in hoofdzaak de stationsomgeving. Hierin vinden we onder andere het station van Dilbeek, enkele handelszaken, een zorgsite, een leegstaande bedrijvensite, een schoolsite, het 
politiekantoor en een aantal woongelegenheden.  
 
De grens van het RUP wordt afgeba-
kend op basis van het Grootschalig 
Referentie Bestand (GRB) met als 
grenzen de perceelsgrenzen en de 
aangrenzende straten.  
 
De totale oppervlakte van het RUP be-
draagt ongeveer 34ha. 
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3 PLANOLOGISCH, JURIDISCH EN FLANKEREND KADER 

 
Kaart 3: Gewestplan 
Kaart 4: Goedgekeurde verkavelingen 
Kaart 5: Atlas der Buurtwegen 
Kaart 6: Biologische waarderingskaart 
Kaart 7: Beschermd onroerend erfgoed 
Kaart 8: Vastgestelde inventarissen 
Kaart 9: Recht van voorkoop 
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3.1 Planologisch kader 

Randvoorwaarde Relatie m.b.t. het plangebied 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen3 Het plangebied grenst aan het Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel. 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan  
Vlaams-Brabant4 

De provincie selecteert de kern Dilbeek als hoofddorp. Het 
plangebied bevindt zich in de potentieel stedelijke kern van 
Wolsem dat geselecteerd is als woonkern. 
 
De provincie deelt Dilbeek in binnen de deelruimte Verdicht 
Netwerk. Binnen het Verdicht Netwerk behoort Dilbeek tot het 
subgebied Aalst-Ninove-Brussel. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  
Dilbeek5 

De gemeente maakt een RUP voor stationsomgeving Dilbeek 
in het kader van het actieplan ‘Stationsomgevingen’. (RD pag. 
35 / BD pag. 5) 
 
De gemeente maakt een RUP Sint-Wivina op in het kader van 
het actieplan ‘Seniorenhuisvesting’ dat invulling geeft aan het 
afwegingskader voor de uitbreiding van rusthuisvoorzienin-
gen. (RD pag. 39 / BD pag. 5) 

Mobiliteitsplan Dilbeek6 De gemeente kiest voor het principe van “Transit Oriented De-
velopment”. 
 
Het mobiliteitsplan voorziet een categorisering van de ge-
meentelijke wegen. 

Afbakeningsproces van de gebieden van 
de natuurlijke en agrarische structuur7 

126: Vallei van de Steenvoordbeek, Smissenbos 
127: Wolfsputten, Smissenbos, Molenberg 

Afbakeningsproces van de stedelijke ge-
bieden 

Geen 

 

                                                                 
3 Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, BS 21 april 2004. 
4 Bron: Provincie Vlaams-Brabant, Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en addendum, BS 21 november 2012. 
5 Bron: Gemeente Dilbeek, Ruimtelijk Structuurplan Dilbeek, BS 23 november 2010. 

3.1.1 Nadere toelichting van het Ruimtelijk Structuurplan Dilbeek 

In de Westelijke Open Ruimte is het beleid gericht op het behoud en het herstel van de open 
ruimte en haar functies. Er wordt gestreefd naar de uitbouw van een aaneengesloten gebied, 
waarbinnen het vrijwaren en versterken van de groengebieden, parkgebieden, alluviale bosge-
bieden, valleien en depressies voorop staat. De kernen binnen deze deelruimte behouden hun 
kleinschalige landelijke karakter. Wonen en werken gebeuren in de eerste plaats in en op niveau 
van de kernen. 
 

 
 

6 Bron: Gemeente Dilbeek, Mobiliteitsplan, GR 5 september 2017. 
7 Bron: Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, Regio Zenne-Dijle-Pajottenland, BVR 24 april 209. 
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De gemeente maakt een RUP op voor de omgeving van het station Dilbeek. De stationsomge-
ving van Dilbeek ligt buiten de eigenlijke kern van Dilbeek, aan de rand van de Steenvoordbeek-
vallei. Het station ligt echter wel in het hart van Wolsem, aangeduid als woonkern in het buiten-
gebied. Op basis van deze selecties vormt de stationsomgeving geen draagvlak voor nieuwe 
bovenlokale ontwikkelingen. Wel wenst Dilbeek de stationsomgeving te optimaliseren in functie 
van de woonkern en de nabijgelegen Parnasschool. In die context zal de nodige aandacht naar 
verkeersveiligheid gaan, naar de relatie met fietsroutenetwerken en voldoende voorzieningen 
voor fietsers. Initiatieven voor de herinrichting van de stationsomgeving mogen niet leiden tot 
een verharding van de Steenvoordbeekvallei. De herinrichting kan wel ondersteuning geven aan 
lokale voorzieningen en de uitbouw van een ‘centrumsfeer’. 
 
Wat betreft de kern Wolsem wil de gemeente vernieuwen en dit door de realisatie van toekom-
stige (vooral sociale) woonprojecten in Wolsem beter af te stemmen en te betrekken bij de ker-
nuitbouw rond het station en Savio, met ruimte voor wonen en ruimte voor een winkel/voorzie-
ningen as naar de Stationsstraat. 
 
In kader van het actieplan ‘seniorenhuisvesting’, in kader van een kwalitatief erfgoedbeleid en 
overeenkomstig de ruimtelijke opties voor Wolsem, wenst Dilbeek de mogelijkheid voor de in-
richting van seniorenhuisvesting in de Sint-Wivina abdij te ondersteunen. Hiertoe zal de ge-
meente een RUP Sint-Wivina opmaken dat invulling geeft aan het afwegingskader voor de uit-
breiding van rusthuisvoorzieningen. De abdij kan ook ruimte bieden aan omkaderende functies. 
Bij de opmaak van het RUP kunnen alternatieve woonvormen voor senioren onderzocht worden. 

Het plan zal het toekomstig gebruik van de gebouwen bepalen en zal voorzien in een behoud 
van de groene zone. Extra aansnijding van de open ruimte in het parkgebied van de Sint-Wivina 
abdij in functie van bijkomende nieuwbouw kan niet aanvaard worden. 

3.1.2 Nadere toelichting van het Mobiliteitsplan Dilbeek 

Transit Oriented Development (TOD) is een stedenbouwkundig principe dat staat voor de ont-
wikkeling van dichte kernen rond multimodale knooppunten en langs vervoersassen met con-
centraties van wonen, werken en voorzieningen. De gemeente Dilbeek kiest ook voor het prin-
cipe van kernversterking en het stoppen van de ongebreidelde verkavelingen buiten de kernen. 
Dat is mede opgenomen in het GRS. Daarom wordt in hoofdzaak ingezet op ontwikkelingen 
nabij: 

• De drie treinstations (zelfde treinaanbod, maar hogere verstedelijkingsgraad in Groot-Bij-
gaarden); 

• De N8 en de Itterbeeksebaan als assen met hoogwaardig openbaar vervoer. 
 
De categorisering van de gemeentelijke wegen binnen het plangebied luidt als volgt: 

• Lokale wegen type I (= lokale verbindingswegen): 
▪ Robert Dansaertlaan; 
▪ Stationsstraat; 
▪ Hoogveld - Molenberg; 

• Lokale wegen type II (= lokale ontsluitingswegen): 
▪ Hendrik Placestraat; 

• Lokale wegen type III (= erfontsluitingswegen): 
▪ Alle andere wegen worden aanzien als erfontsluitingswegen. Dit wil zeggen dat er in 

principe geen ander gemotoriseerd verkeer rijdt dat het verkeer dat in die straat of wijk 
zijn herkomst of bestemming heeft. 

 
Het fietsroutenetwerk rond het plangebied is als volgt opgebouwd: 

• Fietssnelweg: langs spoorlijn 50; 

• Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: langs Hendrik Placestraat en de Stationsstraat; 

• Hoofdroute: langs Lange Haagstraat; 

• Functionele fietsroute: langs Stationsstraat en Robert Dansaertlaan; 

• Landelijke weg: langs Wolsemstraat. 
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3.1.3 Nadere toelichting van het afbakeningsproces van de gebieden 
van de natuurlijke en agrarische structuur 
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3.2 Juridisch kader 

Randvoorwaarde Relatie m.b.t. het plangebied 

Gewestplan Het plangebied omvat de volgende bestemmingen: 
- woongebied 
- woongebied met landelijk karakter 
- recreatiegebied 
- zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s 
- parkgebied 
- natuurgebied 
- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
- bosgebied 

Bijzondere plannen van aanleg Geen 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Binnen het GRUP Afbakening van het Vlaams strategisch ge-
bied rond Brussel wordt het GEN station van Dilbeek geselec-
teerd als multimodale pool voor verdichting en ontwikkeling, 
waar programma’s van bijkomende woningen, economische 
activiteiten en andere stedelijke functies kunnen worden gere-
aliseerd in overeenstemming met het niveau en bereik van 
deze pool. 

Goedgekeurde verkavelingen Het plangebied omvat een verkavelingsvergunning die dateert 
van 16-09-2002 (ref. Dilbeek 20027) voor het verkavelen van 
een perceel in 2 loten. 

Atlas der Buurtwegen Binnen het plangebied is voetweg nr. 38 gelegen. De voetweg 
nr. 10 is afgeschaft en voetweg nr. 29 is deels verplaatst. 

Speciale beschermingszones Geen 

Vlaams Ecologisch Netwerk Geen 

Biologische waarderingskaart De vijvers langs de Steenvoordbeek en een deel van het aan-
palend bos zijn opgenomen als biologisch zeer waardevol ge-
bied. De omgeving van de vijvers zijn geselecteerd als biolo-
gisch waardevol. Deze zone loopt door tot tegen de spoor-
weg. 

Natuur- en bosreservaten Geen 

Beschermd onroerend erfgoed Beschermd dorpsgezicht: 
- Het domein van de voormalige Sint-Wivina-abdij (dd. 13-

09-1996) 
 
Beschermde monumenten: 
- De voormalige Sint-Wivina-abdij met inbegrip van de om-

muring (dd. 13-09-1996) bestaande uit het priesterhuis, het 
poortgebouw, het pachthof, de funderingsresten van de 

abdijkerk en het kloosterpand, de infirmerie, de ommuring 
en de verderop gelegen Sint-Wivinakapel. 

Vastgestelde inventarissen Bouwkundig erfgoed: 
- Sint-Wivinaklooster (dd. 14-09-2009) 
- Don Boscoklooster (dd. 09-11-2011) 
- Boerenwoning (dd. 08-11-2012) 
- Boerenwoning (dd. 14-09-2009) 
- Gesloten hoeve met afspanning (dd. 14-09-2009) 
- Station Dilbeek (dd. 08-11-2012) 
- Kasteel van Wolsem (dd. 28-11-2013) 

Gebieden met recht van voorkoop Het plangebied is gelegen binnen een zone met recht van 
voorkoop met betrekking tot: 
- bijzondere gebieden Vlaamse Wooncode 
- natuurreservaten 

Erfgoedlandschappen Geen 

Stedenbouwkundige verordeningen Geen 
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(1) Sint-Wivinaklooster (2) Don Boscoklooster 

 

  
(3) boerenwoning (4) boerenwoning 

 

  
(5) gesloten hoeve met afspanning (6) station Dilbeek 

 

 
(7) Kasteel van Wolsem  
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Bijzondere gebieden Vlaamse Wooncode 

Een gebied, gelegen in Vlaanderen en bepaald door de Vlaamse regering, waarbinnen de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in 
Vlaams-Brabant, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de ge-
meenten op hun grondgebied een voorkooprecht kunnen uitoefenen op percelen, bestemd voor 
woningbouw, krachtens het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (BS 19 
augustus 1998). 
 
Natuurreservaten 

Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop 
van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden 
af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten gelegen binnen de groen- en bosgebieden, 
de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden 
aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de 
ruimtelijke ordening, of het VEN. 
 

3.3 Flankerend kader 

Randvoorwaarde Relatie m.b.t. het plangebied 

Ongelijkgrondse kruising met de 
spoorlijn 50 

Voor de overweg aan het station van Dilbeek heeft de spoor-
wegnetbeheer Infrabel het idee om de spoorweg te ondertun-
nelen. 

Fiets-GEN De provincie Vlaams-Brabant plant de aanleg van een fiets-
snelweg langs de noordelijke zijde van de spoorlijn. 

Heraanleg van wegen De gemeente Dilbeek plant de heraanleg van de Robert Dan-
saertlaan en Molenberg-Hoogveld. 

MOBER De gemeente Dilbeek liet een mobiliteitsstudie voor het volle-
dige plangebied. 

3.3.1 Nadere toelichting van de ongelijkgrondse kruising met de spoor-
lijn 50 

Infrabel wil de komende jaren gelijkgrondse overwegen afschaffen en vervangen door ongelijk-
grondse kruisingen (ondertunnelingen) voor een hogere veiligheid en een vlottere doorstroming. 
 
Voor de overweg aan het station van Dilbeek is het idee van de spoorwegnetbeheer om de 
spoorweg te ondertunnelen. Hiervoor worden op dit ogenblik 2 scenario’s voorgesteld, namelijk 
het ondertunnelen via de Stationsstraat of het ondertunnelen via de Wolsemstraat. Beide sce-
nario’s zorgen voor opportuniteiten en mogelijkheden. 

3.3.2 Nadere toelichting van het fiets-GEN 

De provincie Vlaams-Brabant plant de aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn. Er is reeds 
een startnota opgemaakt waarin de tracékeuze is bepaald. De startnota is goedgekeurd op de 
Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 17 april 2018. Het tracé voor Dilbeek is aan de noord-
zijde van de spoorlijn gelegen. 
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3.3.3 Nadere toelichting van de heraanleg van wegen 

De heraanleg van de Robert Dansaertlaan is in uitvoering. De straat wordt voorzien van aanlig-
gende verhoogde enkelrichtingsfietspaden. Op bepaalde segmenten worden parkeervakken 
voorzien. De voorrangsregeling op het kruispunt Robert Dansaertlaan - Stationsstraat zal wijzi-
gen, waarbij de Stationsstraat voorrang krijgt. 
 

 
 

 
Principe wegprofiel Robert Dansaertlaan 

 
De werken aan Molenberg-Hoogveld starten in het najaar. Hierbij wordt voorzien in een volledige 
heraanleg, inclusief fietspaden. Deze omvatten eveneens het kruispunt met de Hendrik Place-
straat. 
 

 
Principe wegprofiel Molenberg/Hoogveld 

 
 
 
 
 



 

 

4 WATERTOETS 
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4.1 Watertoets 

4.1.1 Toetsing 

Watertoetskaarten Relatie m.b.t. het plangebied 

Waterloop Het plangebied wordt in oost-westelijke richting doorkruist 
door de Steenvoordbeek (B5099) en de Afwateringsgracht 
(B5099B), beiden waterlopen van tweede categorie. 

Waterloopbeheerder(s) Provincie Vlaams-Brabant 

Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied omvat mogelijk overstromingsgevoelige ge-
bied en in beperkte mate ook effectief overstromingsgevoelige 
gebieden die zich situeren langsheen de waterlopen. 

Infiltratiegevoelige bodems Het plangebied omvat geen infiltratiegevoelige bodem. 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied omvat matig gevoelig gebied (type 2) en zeer 
gevoelig gebied (type 1) voor grondwaterstroming. De zeer 
gevoelige gebieden situeren zich langsheen de waterlopen. 

Winterbedkaart Geen 

Hellingenkaart Behoudens de zone langs de spoorlijn kent het grootste ge-
deelte van het plangebied een hellingsgraad van 0,5% - 5%. 

Erosiegevoelige gebieden Het grootste gedeelte van het plangebied behoort tot erosie-
gevoelig gebied. 

 
Met betrekking tot de watertoets kunnen voor het RUP volgende conclusies getrokken worden: 

• Het plangebied is gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied; 

• Het plangebied omvat geen infiltratiegevoelige bodem; 

• De grondwaterstromingen in het plangebied zijn matig tot zeer gevoelig; 

• Het plangebied is gelegen in erosiegevoelig gebied. 
 
Het RUP brengt een bijkomende oppervlakte aan overdekte constructies en verhardingen met 
zich mee die ervoor zorgen dat de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk wordt 
beperkt. 

4.1.2 Maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding 

Mits rekening te houden met voldoende waterbuffering (hergebruik van hemelwater, infiltratie, 
vertraagde afvoer, …), kan aangenomen worden dat het plan geen betekenisvolle negatieve 
impact zal hebben op het watersysteem en dat dit geen hogere belasting geeft voor de ontvan-
gende waterlopen. 

Het water dat op de daken en de verharding terechtkomt, moet worden opgevangen en (gedeel-
telijk) hergebruikt. Voor het overige gedeelte moet de prioriteit uitgaan naar infiltratie boven buf-
fering met vertraagde afvoer. Bij buffering kan het hemelwater opgeslagen worden door een 
wateropvang te voorzien. 
 
De gebieden die in effectief overstromingsgevoelig gebied gelegen zijn, worden niet aangewend 
voor bebouwing. Voor de bebouwde zones in mogelijk overstromingsgevoelig gebied volstaan 
specifieke maatregelen in functie van overstromingsveilig bouwen (bv. vloerpeil, ondergrondse 
constructies, …). 
 
In de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP worden maatregelen opgenomen met be-
trekking tot het gebruik van (half)doorlatende materialen voor verharding en het voorzien van 
ruimte voor infiltratie en buffering van hemelwater. 
 
Daarnaast worden in het RUP een aantal milderende maatregelen mogelijk gemaakt zoals het 
gebruik van groendaken om het plan milieuvriendelijker te maken. 
 
Tot slot wordt geen afvalwater naar het oppervlaktewater geloosd, maar naar de bestaande rio-
lering. Het hemelwater en afvalwater worden gescheiden afgevoerd. 

4.1.3 Conclusie 

Er worden geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht gelet op de integratie van boven-
staande maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding in het voorliggend RUP. 
 
Het blijft uiteraard zo dat de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen in het plangebied 
aan de watertoets onderworpen moeten worden. Hierbij wordt verwezen naar de gewestelijke 
verordening inzake hemelwater en de provinciale verordening inzake verhardingen, die van toe-
passing zijn. 

4.2 Signaalgebieden 

Niet van toepassing. 
 
 



 

 

 

5 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
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5.1 Macro 

Een lokaal openbaar vervoersknooppunt – zoals het station van Dilbeek – is een strategische omgeving. De ruimtelijke afbakening bestaat er dus in de strategische omgeving te berekenen onder de 
vorm van een perimeter rond deze knooppunten. De afstand van en naar het knooppunt is belangrijk in functie van voor- en natransport voor wandelaars en fietsers. Achterliggende idee is immers dat er 
dient te worden ingezet op alternatieve vervoersmodi (andere dan koning auto) om zo enerzijds te kunnen komen tot een meer duurzame invulling en om anderzijds de ruimtelijke draagkracht beter te 
respecteren. 
In eerste instantie wordt gekeken naar de wandelaar. Bij lokale knooppunten bedraagt de wandelafstand 1 kilometer van het knooppunt. Dit is de wandelafstand die op circa 10 tot 15 minuten kan worden 
bekomen. Dit is aanvaardbaar in kader van functionele verplaatsingen, bijvoorbeeld van en naar het station of van en naar het sportterrein. 
In tweede instantie is er de perimeter van de fiets tot 3 kilometer fietsafstand (niet in vogelvlucht, maar via de weg) tot aan het knooppunt. Dit is de fietsafstand die kan worden gehaald binnen een 
tijdsspanne van circa 15 minuten. 
 
Echter niet alleen de afstand is van belang, maar ook de kwaliteit van de te volgen route. De onderstaande parameters, gebaseerd op de basisvereisten van de zachte weggebruiker, kunnen bovenstaande 
perimeters vergroten of verkleinen: 

• Directheid: 
Bij deze parameter wordt uitgegaan van een maximale omrijfactor van 1,4. Zo zal iemand die 4 kilometer moet fietsen om een afstand van 2 kilometer te overbruggen allicht sneller de wagen nemen 
dan iemand die rechtlijnig 3 kilometer moet fietsen. 

• Samenhang en comfort:  
Als je 3 kilometer tot het knooppunt moet fietsen en kilometer 1 en 3 hebben een comfortabel fietspad, maar kilometer 2 niet, zal dit een reden zijn om de wagen te gebruiken van en naar het 
knooppunt. 

• Veiligheid: 
Uitgangspunt is dat de verplaatsing voor de zachte weggebruiker veilig moet zijn. Bij deze parameter wordt een onderscheid gemaakt tussen de subjectieve en de objectieve verkeersveiligheid. 
Bijvoorbeeld, ouders brengen hun kinderen naar school met de wagen, ook al wonen ze kortbij, indien de schoolomgeving als onveilig ervaren wordt. Hierdoor maken ze zelf de echter schoolomgeving 
nog onveiliger. 

• Aantrekkelijkheid: 
Deze parameter omvat onder andere de graad aan sociale veiligheid van de route. Naar huis fietsen zonder verlichting kan bijvoorbeeld voor een aantal mensen een reden zijn om de fiets niet te 
nemen. 

 
In de huidige ruimtelijke afbakening worden rond het bestaande knooppunt (treinstation Dilbeek) in regel twee perimeters getrokken: 1 kilometer voor voetgangers als intensieve invloedzone en 2 
kilometer voor fietsers als een extensieve invloedzone. Voor de fietser is dit substantieel minder dan de hoger vermelde theoretische 3 kilometer, wat te verklaren is door het gebrek aan continue, 
comfortabele en veilige fietsverbindingen. 
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5.2 Meso 

De stationsomgeving met zijn perimeter wordt thematisch onderzocht. De gekarteerde thema’s zijn (1) mobiliteit, (2) diensten en voorzieningen en (3) het woonweefsel. 

5.2.1 Mobiliteit 

 

 

Het onderzochte gebied is een archipel van ruimtelijke en programmatorische verkavelingseilanden die gelegen zijn in de directe invloedsfeer 
van zowel het station van Dilbeek als dat van Groot-Bijgaarden. De afstand tussen de beide stations bedraagt immers slechts 2km. 
 
De verkavelingsarchipel heeft zich door de jaren heen stelselmatig ontwikkeld langs een aantal hoofdwegen. De hoofdwegen krijgen daarbij 
een driedubbele functie. Zij verzamelen zowel het autoverkeer, het openbaar vervoer als de functionele fietsverbinding.  
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5.2.2 Diensten en voorzieningen 

 

 

In de directe stationsomgeving zijn vooral handel, schoolgemeenschappen en bedrijvigheid te vinden. Het wonen omvat slechts een beperkt 
deel. 
 
Het openbaar domein rondom het station is niet aangepast. 
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5.2.3 Woonweefsel 

 

 

Het woonaanbod is veelal suburbaan en bestaat hoofdzakelijk uit grondgebonden eengezinswoningen. Een rechtstreeks gevolg van ongebrei-
deld verkavelen. 
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5.3 Micro 

Lineaire verbindingen  Groene ader  Deelruimtes 

 

 

 

 

 

Spoorlijn 50 (Brussel - Gent) snijdt het gebied in een noorde-
lijk en een zuidelijk deel en zorgt voor beperkte oversteek-
baarheid (1). Daarnaast wordt de stationsomgeving door-
kruist door enkele wegen namelijk Hendrik Placestraat (2), 
Wolsemstraat (3), Stationsstraat (4) en Robert Dansaertlaan 
(5). 

 In het verlengde van het natuurgebied de Wolfsputten vor-
men de vijvers Kloosterkouterweg en voormalige Kloostertuin 
Wivina een groene dooradering van het stationsweefsel. 
 
Deze gebieden liggen in en rond de Steenvoordbeekvallei. 

 Vandaag bestaat de stationsomgeving niet enkel uit het station 
zelf maar bestaat ze uit verschillende gebieden met elk hun 
eigen individuele problemen. Deze gebieden zijn gelegen in 
de directe invloedsfeer van het station van Dilbeek en hebben 
een groot belang bij de herontwikkeling van de stationsomge-
ving. 
 
We onderscheiden een aantal deelruimtes: 
1) Noordelijke zone; 
2) Woongebied; 
3) Directe stationsomgeving. 
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5.3.1 Noordelijke zone 

 

De noordelijke zone omvat zone A ‘Don Bosco’ (een schoolcampus) en zone B ‘Wivina' (een zorg-
site waarvan de Broederschool deel uitmaakt). De Hendrik Placestraat doorkruist de noordelijke 
zone. Hier is een grote parkeerdruk aanwezig. 
 

    
Schoolcampus (Don Bosco) - Zorgsite (Wivina) 

 
De school (Broederschool) kampt met een capaciteitsbeperking. De zorgsite (Wivina) bestaat uit 65 
assistentiewoningen met ondergrondse parking. Daarnaast bevinden zich in deze zone B een com-
municatie- en reclamebureau (Famousgrey) en het La Salle-centrum met kapel. 
 
Doorheen beide zones loopt een groene ader. Deze groene ader is momenteel niet doorwaadbaar 
en weinig zichtbaar vanaf de bestaande wegen. 
 

 
Groene ader 
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5.3.2 Woongebied 

 

Het woongebied bestaat voornamelijk uit grondgebonden eengezinswoningen met een verschil-
lende structuur.  
 
Het woongebied zone A heeft een veelal organische structuur. De gebouwen hebben verschillende 
volumes, bouwdieptes en -types. Ze zijn allemaal gelegen aan de noordelijke zijde van de Wolsem-
straat en bestaan zowel uit historisch gegroeid woonweefsel als uit planmatig woonweefsel. Binnen 
deze zone is een manege gelegen. 
 

    
Woongebied zone A - Wolsemstraat 

 
Het woongebied zone B bevat woningen met hetzelfde uitzicht en bestaat uit een serie woningen, 
gebouwd in halfopen verband, die destijds verkocht werden als sociale woningen. Doorheen de ja-
ren zijn er wat kleine verschillen ontstaan, maar deze groep woningen voelt nog steeds aan als een 
bouwkundig geheel.  
 

     
Woongebied zone B - Robert Dansaertlaan 
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5.3.3 Directe stationsomgeving 

 

Binnen de directe stationsomgeving zijn enkele handelszaken gelegen waaronder Royer en 
Schietse, een schoolcampus (Hogeschool Odisee), de politie en het stationsgebouw. 
 
Royer is een bestaande doe-het-zelf zaak met atelier (houtverwerkingsbedrijf). De 2 gebouwen be-
vinden zich aan weerszijde van de Hendrik Placestraat. Hogeschool Odisee is een bestaande ho-
geschool met een Finse piste in aanleg. Deze school is goed bereikbaar door de ligging aan het 
station en heeft een capaciteit van 400 leerlingen en 50 leerkrachten. 
 

 
Zicht op de Hendrik Placestraat met links Royer en rechts Hogeschool Odisee 

 
Schietse is een leegstaand bedrijfspand. De politie is nu gehuisvest in 2 gebouwen aan weers-
zijde van de Stationsstraat. Deze bestaat uit een administratief gebouw en een operationeel ge-
bouw met parking en garages voor dienstvoertuigen. Het stationsgebouw bevindt zich aan de zui-
delijke kant van de spoorlijn en staat momenteel leeg. 
 

 
Zicht op de Stationsstraat met links Schietse en rechts de politie 

 



 

 

6 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
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6.1 Kadering 

 
 

 

De gewenste ruimtelijke structuur vormt het kader en draagvlak voor toekomstige, 
concrete projecten.  
 
In de noordelijke zone is één van de concrete projecten/vragen het realiseren van 
een nieuwe scholencampus voor Don Bosco. Zij wensen 1 gezamenlijke campus te 
realiseren in de plaats van de bestaande 3 scholen. Dit heeft onder meer voor ge-
volg dat de Broederschool leeg zal komen te staan en dat er zal moeten nagedacht 
worden over een passende herbestemming. In diezelfde noordelijke zone zijn er ook 
plannen met de Kapel, het pachthof,… 
 
Dit is zeker ook het geval voor de directe stationsomgeving zelf. De voormalige be-
drijfssite Schietse staat leeg en herbruik is niet meteen aan de orde. De werking van 
de politie is (ondanks de vrij recente gebouwen) verre van ideaal daar zij in 2 aparte 
gebouwen zijn gehuisvest. De voormalige zagerij van Royer zal op termijn worden 
geherlocaliseerd. Ook de doe-het-zelf-zaak staat voor een grondige herstructurering.  
 
Er kan dus in zekere zin gesteld worden in deze zone sprake kan zijn van een tabula 
rasa. 
 
Rekening houdende met deze te verwachten verandering is er nood aan een solide 
en gedragen gewenste ruimtelijke structuur. Deze gewenste ruimtelijke structuur 
biedt een houvast, zet betrouwbare krijtlijnen uit en bewaakt de essentiële kenmer-
ken van de omgeving. Het vertrekt van een duidelijke diagnose zoals beschreven in 
de bestaande ruimtelijke structuur en een breed maatschappelijk debat. Het maakt 
alternatieve scenario’s bespreekbaar en weegt alternatieven af op grond van pro-
bleemstellingen, zienswijzen en beleidskeuzen.  
 
De open visie zet enkele krachtige lijnen uit, inspireert en stuurt. De visievorming is 
opgebouwd uit een aantal ruimtelijke doelstellingen en concepten. 
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6.2 Participatieve uitgangspunten 

Bij de totstandkoming van het RUP werd een participatief, breed ontwerpproces gevoerd waarin heel wat ruimtelijke actoren actief betrokken werden. Een gedetailleerd overzicht van alle stappen inzake 
participatie is terug te vinden in de procesnota. 
 
Dit intensief en leerrijk proces heeft geleid tot 5 krachtige participatieve uitgangspunten die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de stationsomgeving. Deze worden uitgebreid toegelicht en uitgeschre-
ven. De uitgangspunten beïnvloeden de visievorming en worden in de structuurschets (zie titel 6.5) opgenomen. 
 

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5 

  

 

  

DANKZIJ JUISTE GRENZEN 
HEB JE RUIMTE 

EEN KEUZE VOOR EEN 
ALTERNATIEVE ROUTE 

ENKEL DOOR TE STOPPEN 
ZULLEN WE BLIJVEN BEWEGEN 

NIET BOUWEN 
OM TE BOUWEN 

EEN DUIDELIJKE WENS 
VOOR EEN GRENS 

Er kwamen participatieve suggesties 
en vragen over de afbakening. Dit 
heeft geleid tot de huidige afbake-
ning van het RUP. 

Hoewel het in deze fase nog te 
vroeg is een definitieve keuze te ma-
ken inzake de ongelijkgrondse krui-
sing met de spoorlijn, zal het ko-
mende planningsproces als basis-
scenario uitgaan van een ontdub-
belde ondertunneling. Het mecha-
nisch verkeer verloopt via een ver-
breding van de Wolsemtunnel. Het 
zacht verkeer verloopt via een on-
dertunneling ter hoogte van de Stati-
onsstraat. 

Om de verkeersleefbaarheid van de 
stationsomgeving in de toekomst te 
garanderen moet op een open, inno-
verende manier gedacht worden 
over mobiliteit. Vernieuwend mobili-
teitsdenken zal een mentaliteitswijzi-
ging vragen bij alle betrokken par-
tijen (de overheid, de bewoners, de 
architecten, de ontwikkelaars, ...). 

Rond het station wordt een beperkte 
verdichtingszone afgebakend. Deze 
zone is geschikt voor zowel een ho-
gere concentratie aan functies als 
voor het ontwikkelen van woonvor-
men met een gepaste densiteit. 

Het groene karakter van de stations-
omgeving is een belangrijke omge-
vingskwaliteit die behouden dient te 
blijven. Om de dynamiek te plafon-
neren wordt een maximaal ruimtebe-
slag vastgelegd. Ruimtebeslag is de 
ruimte die ingenomen wordt door 
huisvesting, industriële en commer-
ciële doeleinden, transportinfrastruc-
tuur, recreatieve doeleinden en ook 
parken en tuinen. 
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6.3 Doelstellingen 

#1 EEN AANGENAME STATIONSOMGEVING MAKEN 

Met de uitbouw van een lokaal openbaar vervoersknooppunt zoals het station van Dilbeek wil de gemeente de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhogen. Er wordt gestreefd naar een veilige 
en aangename omgeving. Hoewel de insteek anders was, ligt deze doelstelling in lijn met de bepalingen van het GRS dat aandacht vroeg voor verkeersveiligheid, relatie met fietsroutenetwerken, 
voldoende voorzieningen voor fietsers, ondersteuning aan lokale voorzieningen en de uitbouw van een ‘centrumsfeer’. Het wegwerken van de gelijkgrondse spoorkruisingen (initiatief van Infrabel) en het 
fiets-GEN worden gezien als een belangrijke opportuniteit.  
 

Dit RUP schept een kader en fungeert als inspiratiebron om bij toekomstige vraagstukken de link te leggen naar de toekomstige stationsomgeving. 

#2 EEN DUURZAME INVULLING WAARBORGEN 

Een kwalitatieve en duurzame invulling is een essentiële voorwaarde voor een aantrekkelijke leefomgeving. Nieuwe invullingen moeten dus ruim aandacht hebben voor de nodige fysieke kwaliteiten 
(duurzame materialen, aangepast bezonning, aangename ruimte, groene (openbare) ruimtes, mobiliteit, parkeren, …). Al te vaak worden/werden ruimtelijke invullingen te eng bekeken binnen de grenzen 
van de aanvraag. Een voor herstructurering in aanmerking komend perceel (of groep van percelen) werd maximaal verdicht. Er wordt naar gestreefd om er ‘het maximum uit te halen’. Typisch voorbeeld 
daarvan is het parkeren. Parkeren? Dat dient maar op de straat te gebeuren! Met als gevolg dat straten verworden zijn tot het statisch rangschikken van rijdend blik. 
 

Dit RUP bepaalt op een structurele wijze hoe ze deze broodnodige duurzame facetten in de stationsomgeving evenwichtig in rekening kan brengen. 

#3 SAMENHANG CREËREN MET RESPECT VOOR DE DRAAGKRACHT VAN HET GEBIED 

Ten slotte is ook de draagkracht van het gebied een essentieel aandachtspunt bij de ontwikkeling van projecten in het hinterland van een station. De grenzen van het ruimtelijk functioneren mogen niet 
worden overschreden. Dit hangt af van tal van factoren zoals plaats, situatie, tijd, …. De draagkracht van een gebied laat zich in en om het station van Dilbeek niet eenduidig vastleggen. De draagkracht 
van een te herbestemmen gebouw (Schietse of Royer) is anders dan de draagkracht van een verdere ontwikkeling van de Don Bosco-school of bijvoorbeeld het herbestemmen van het Wivina Klooster.  
 

Dit RUP differentieert de ontwikkelingsstrategie op basis van een ruimtelijke afbakening die rekening houdt met de draagkracht van de stationsomgeving. 
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6.4 Ruimtelijke concepten 

De concepten vormen de ruimtelijke vertaling van de doelstellingen op het globale projectgebied en zijn in die zin de verantwoording van de inpasbaarheid van het project binnen zijn omgeving. 
  
De ambitie is om de stationsomgeving aantrekkelijker te maken waarbij mensen voorrang krijgen op auto’s. De omgeving wordt autoluw, waarbij de (auto)bereikbaarheid wel gegarandeerd blijft. De 
stationsomgeving wordt gemoderniseerd en de publieke ruimte in de omgeving wordt aangepakt en verfraaid. Op die manier wordt de stationsomgeving een aangenamere plek voor bewoners en 
bezoekers, met meer groen, een echt plein en een duurzame oplossing voor de verkeersdruk (bussen, geparkeerde auto's, bestemmingsverkeer). Tegelijk ontstaat er ruimte voor extra ondersteunende 
functies, zoals diensten, winkels en kantoorruimte. 
 
De concepten worden gegroepeerd rond de volgende thema’s: 

• Openen en schakelen van groene ruimte; 

• Heldere duiding van toekomstige verplaatsingsroutes; 

• Ruimte behouden voor de grondgebonden woning; 

• Compacte multifunctionaliteit aan weerzijden van het spoor. 
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6.4.1 Openen en schakelen van groene ruimtes 

 

Bestaande situatie 

Een groot gedeelte van het plangebied is momenteel open ruimte, bestaande uit de vijvers van de Steen-
voordbeek, de parkzone Wivina en de groene ruimte van schoolcampus Don Bosco. Veel van de bestaande 
open ruimte is niet vrij toegankelijk. Ze bieden echter een enorm potentieel als ontspanning en als snelle 
trage verbindingen. 
 
Gewenste situatie 

Het groene karakter van de stationsomgeving is een belangrijke omgevingskwaliteit die behouden dient te 
blijven. Het groen zorgt voor lucht, natuur en zuurstof voor de stationsomgeving en de omliggende woonwij-
ken. Om dit groene karakter te respecteren en te versterken, wordt een grote aaneengesloten zone afgeba-
kend als zone voor gemengd open ruimtegebruik. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, land-
schapszorg, gemeenschapsvoorzieningen, wonen, werken, horeca en recreatie naast elkaar bestaanbare 
functies.  
 
Om de dynamiek van gemeenschapsvoorzieningen, wonen, werken, horeca en recreatie te plafonneren 
wordt een maximaal ruimtebeslag vastgelegd. Ruimtebeslag is alle ingenomen ruimte door huisvesting 
(m.i.v. privatieve tuinen), industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doelein-
den. Om dit plafond te bepalen, wordt de vloeroppervlakte en/of verharde ruimte van de bestaande bebou-
wing als maximum vastgelegd. 
 
Zone ‘Don Bosco’ 

Voor deze zone is het idee van één gezamenlijke lagere schoolcampus bestaanbaar op voorwaarde dat dit 
meteen ook het maximaal ruimtebeslag is. Hierdoor kan het gevraagde programma (samenvoegen van de 
bestaande schoolsites tot één enkele) mogelijk gemaakt worden EN wordt bijkomend ruimtebeslag onmoge-
lijk gemaakt. De nieuwe gezamenlijke campus zal dus tevens het planologisch maximum vormen. 
 
Zone ‘Wivina’ 

Toekomstige ontwikkelingen voor deze zone kunnen niet leiden tot een toename van het actuele ruimtebe-
slag. Dit ruimtebeslag is reeds het ‘planologisch plafond’. 
 
Binnen het RUP wordt het maximaal ruimtebeslag vastgelegd voor de openruimte zone. Daarnaast 
wordt de opmaak van een inrichtingsplan verordenend vastgelegd. Dit inrichtingsplan toont aan dat 
het maximaal ruimtebeslag niet wordt overschreden en dat de nieuwe ontwikkeling zich inpast in de 
omgeving. 
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6.4.2 Heldere duiding van toekomstige verplaatsingsroutes 

De gewenste ruimtelijke structuur zet in op een heldere duiding van toekomstige verplaatsingsroutes en plekken die weerszijden van het spoor met elkaar verbinden.  
 
Door het toepassen van het STOP-principe als ontwerpmethodologie kunnen deze toekomstige routes duidelijk en op maat van de mens ontworpen worden. Dit betekent echter niet dat elk type weg een 
eenvormige inrichting zal krijgen. Het STOP-principe gaat uit van een hiërarchie in de verkeersstromen waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan 
pas naar Personenwagens gaat. Nieuwe ontwikkelingen tonen aan hoe ze omgaan met de stappers, trappers, het openbaar vervoer en de personenwagens. Er wordt aangetoond wat de ontwikkeling 
als meerwaarde biedt voor zijn omgeving en waarborgt de aandacht voor het behoud en de versterking van een netwerk van trage verbindingen. Het toepassen van deze ontwerpmethodologie heeft een 
gevolg voor de inrichting van het publieke, semi-publieke en private domein en het organiseren van de verkeersstromen. De zwakke weggebruiker (Stappers en Trappers) krijgt een prominente plaats 
in het straatbeeld. 
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STAPPERS 

 

Bestaande situatie 

De stationsomgeving wordt momenteel ervaren als een ‘onduidelijke’ omgeving met een beperkte verblijfs-
kwaliteit. Ze is weinig tot niet doorwaadbaar voor de stappers zonder in conflict te komen met het mecha-
nisch verkeer. De bestaande straten zijn voorzien van een (te) smal naastliggend voetpad. Ter hoogte van 
het station Dilbeek is geen reizigerstunnel aanwezig. Treinreizigers, net als voetgangers en fietsers, dienen 
gebruik te maken van de spoorwegovergang van de Stationsstraat. 

 

Gewenste situatie 

Er wordt gezocht naar het uitbreiden van het netwerk voor voetgangers. Er wordt voorzien in nieuwe verbin-
dingen waardoor het gebied vlot doorwaadbaar wordt (doorgaande voetgangers) en het station op een 
waardige, veilige, snelle en vlotte manier te bereiken is. Bestaande en nieuwe plekken worden met elkaar 
verbonden door bestaande verbindingen te versterken en nieuwe verbindingen te introduceren. 
 
Er wordt gedacht aan: 
1) Een voetgangerstunnel ter hoogte van de Stationsstraat waardoor de publieksintensiteit van het station 

verhoogt; 
2) Een voetgangersboulevard tussen de Lange Haagstraat en de Wolsemstraat; 
3) Een nieuw voetpad die de Wivinawijk verbindt met de Wolsemstraat en zo een kwaliteitsvol en veilig al-

ternatief vormt voor de voetpaden langs de Hendrik Placestraat; 
4) Een doorwaadbaar Wivinapark door het publieke gebruik van bestaande voetpaden of nieuwe voetpa-

den in eigen bedding; 
5) Een lokale voetgangersverbinding op maaiveld. 
 
Om een netwerk van trage wegen realiseerbaar te maken worden deze wegen verordenend vastge-
legd in het RUP. 
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TRAPPERS 

 

Bestaande situatie 

Ook voor de trappers wordt de stationsomgeving ervaren als een onveilige omgeving met een beperkte 
fietskwaliteit. Ze is weinig tot niet doorwaadbaar zonder in conflict te komen met het mechanisch verkeer. 
 
Enkel de Robert Dansaertlaan is voorzien van een naastliggend fietspad. Op de overige wegen zijn geen 
fietspaden aanwezig. 

 

Gewenste situatie 

De bereikbaarheid van het station wordt verbeterd voor de fietsers. De aanleg van het fiets-GEN langs de 
noordzijde is daarbij een belangrijke trigger. Op lokaal vlak worden nieuwe verbindingen gemaakt waarbij 
stappers én trappers op een veilige manier het station kunnen bereiken of het gebied kunnen doorkruisen. 
Met de heraanleg van de Robert Dansaertlaan en de geplande werken aan de Molenberg worden naastlig-
gende fietspaden voorzien. 
 
Er wordt voorzien in: 
1) Een fiets-GEN op niveau van de spoorlijn (beslist beleid); 
2) Een fietstunnel ter hoogte van de Stationsstraat waardoor de publieksintensiteit van het station verhoogt; 
3) Een kwalitatieve fietsverbinding tussen de Wivinawijk en de Wolsemstraat - Hendrik Placestraat als al-

ternatieve route; 
4) Een doorwaadbaar Wivinapark door het toevoegen van nieuwe fietspaden in eigen bedding; 
5) Een kwalitatieve verbinding tussen de Nieuwenboswijk via Fretbos; 
6) Een belangrijke fietsverbinding via de Lange Haagstraat tussen de Wolsemwijk-Zuurweide en het sta-

tion. 
 
Het RUP legt het fiets-GEN alsook interessante verbindingen op lokaal vlak verordenend op. 
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OPENBAAR VERVOER 

 

Bestaande situatie 

Het openbaar vervoer binnen het plangebied bestaat uit een treinstation en enkele bushaltes. 
 
Het station van Dilbeek is een GEN-station en wordt bediend door 4 treinen per uur (2 richting Aalst en 2 
richting Brussel). Vandaag telt het station 800 treinreizigers per weekdag waarvan voor 530 treinreizigers 
het station van Dilbeek het vertrekpunt is. In het weekend is het aantal treinreizigers lager en bedraagt dit 
circa 100 à 150 reizigers per dag. 
 
De halte Dilbeek Station, gelegen in de Robert Dansaertlaan wordt bediend door de lijnen 129, 136, 810 en 
820. Het noordelijk segment van de Stationsstraat wordt bediend door de lijn 136. De andere 3 lijnen maken 
enkel gebruik van het zuidelijk deel van de Stationsstraat. 
 
Als we naar de spoor- en businfrastructuur zoals die er vandaag bijligt kijken, heeft die een beperkte ver-
blijfs- en functioneringskwaliteit. Denk maar aan het leegstaand stationsgebouw, de geïsoleerde ligging van 
de perrons, vandalisme op het perron richting Aalst, de gelijkgrondse spoorwegovergang en de prominente 
aanwezigheid van de auto (parkeren en doorgaand verkeer). 

 

Gewenste situatie 

Als basisscenario voor de ongelijkgrondse kruising van de spoorlijn wordt uitgegaan van een dubbele onder-
tunneling. Het mechanisch verkeer wordt via een bijkomende tunnel aan de Wolsemstraat omgelegd. Het 
zacht verkeer verloopt via een nieuwe ondertunneling ter hoogte van de Stationsstraat. 
 
Om een goede afstemming te bekomen tussen bus en trein wordt een herschikking van de bestaande bus-
haltes voorgesteld door een noordelijk en een zuidelijk mobipunt te ontwerpen.  
 
In een mobipunt krijgen nieuw haltes (perrons) van De Lijn een prominente en prioritaire plaats. Daarnaast 
krijgen ook kiss-en-ride zones voldoende ruimte zodat het veilige, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke 
knooppunten zijn op wandelafstand van treinperrons, de school, …. Binnen deze zone kunnen zowel scho-
lieren , treinreizigers, bezoekers en residenten worden opgehaald en/of afgezet. 
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Visualisatie nieuwe situatie stationsomgeving 

  
Busstation Brugge - busstation Driebergen-Zeist (strategische knooppunten) 

 
De mobipunten vormen de poort tot stationspleinen. Een stationsplein is een verkeerluwe en zachte wegge-
bruiker-vriendelijke plein.  
Het noordelijk plein wordt de entrée voor de toekomstige reconversie van de doe-het-zelf-zaak, de nieuwe 
woon en handelsfunctie waar zich momenteel de houtzagerij Royer bevindt en de Hogeschool Odisee. 
Het zuidelijk plein verbindt de nieuwe ontwikkeling op Schietse, het stationsgebouw en het politiegebouw.  
 
Om de omgeving rond het station van Dilbeek om te vormen tot een bruisende leefomgeving zal de spoorin-
frastructuur zelf zo optimaal mogelijk moeten worden ingericht. Waarbij multifunctionele bruikbaarheid, veilig-
heid en hoogwaardige kwaliteit de uitgangspunten vormen bij het ontwerp.  
 
Er wordt gedacht aan: 
1) Een verbinding met mobipunten; 
2) Een verbinding met stationspleinen; 
3) Een voetgangerstunnel ter hoogte van de Stationsstraat waardoor de publieksintensiteit van het station 

verhoogt; 
4) Het gebruik van de bestaande tunnel Wolsemstraat door zowel de reiziger en zwakke weggebruiker; 
5) Het verleggen van het perron richting Aalst ter hoogte van Schietse waardoor de afstand tussen de per-

rons verkort. Toekomstige verlenging van de perrons wordt eveneens mogelijk; 
6) Een verbinding met de stationsparking (zie verder). 
 
De mobipunten en pleinen worden verordenend vastgelegd in het RUP. 
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PERSONENWAGENS 

 

Bestaande situatie 

Vandaag nemen de personenwagens een prominente plaats in binnen de stationsomgeving en ondervindt 
de stationsomgeving een grote parkeerdruk. Deze druk strekt zich uit tot de nabijgelegen woonwijken. We 
stellen een duidelijke piek vast van het personenverkeer tijdens de ochtend- en avondspits. Op zaterdag en 
zondag liggen de intensiteiten lager. 

 

Gewenste situatie 

Het mechanisch verkeer wordt via een bijkomende tunnel aan de Wolsemstraat omgelegd. Het zacht ver-
keer verloopt via een bijkomende ondertunneling ter hoogte van de Stationsstraat. In de Stationsstraat ont-
staan hierdoor 2 doodlopende segmenten voor het mechanisch verkeer. Om dit scenario te onderbouwen 
krijgen de Hendrik Placestraat en Wolsemstraat een aangepast wegprofiel.  
 
De herinrichting van de Hendrik Placestraat en Wolsemstraat en het toevoegen van het fiets-GEN zorgt er-
voor dat de bestaande capaciteit aan parkeerplaatsen daalt. Deze capaciteit wordt vervangen door een 
nieuwe stationsparking. Er wordt zowel ten noorden als ten zuiden van de spoorlijn een parking voorzien.  
 
Langs de zuidzijde wordt gezocht naar parkeercapaciteit. De noordelijke parking wordt voorzien tussen de 
Stationsstraat en de Wolsemstraat (zie onderstaande schets). Aangezien langs deze zijde het fiets-GEN 
loopt wordt het parkeren “onder” het fiets-GEN (zie doorsnede) voorzien zodat efficiënt ruimtegebruik cen-
traal staat. Het parkeren onder het fiets-GEN is mogelijk door de hoogteverschillen van de Wolsemstraat. 
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Hierbij worden alternatieven voor de auto aangemoedigd. Zo krijgen deelauto’s, carpoolplaatsen en 
laadplaatsen voor elektrische wagens de best bereikbare plaatsen op de stationsparking en voorrang op de 
traditionele parkeerplaatsen. 
 
De Lange Haagstraat wordt afgeknipt voor mechanisch verkeer en wordt rond het station voorzien in 
belevingsstraten. Dit zijn straten waar de auto te gast is. 
 

 
 
Er wordt gedacht aan: 
1) Een bijkomende tunnel voor mechanisch verkeer aan de Wolsemstraat; 
2) Een nieuwe stationsparking ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn; 
3) Een verbinding met mobipunten; 
4) Het afknippen van de Lange Haagstraat; 
5) Belevingsstraten. 
 
De lineaire structuur (Hendrik Placestraat en Wolsemstraat) wordt verordenend vastgelegd in het RUP. 
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6.4.3 Ruimte behouden voor de grondgebonden woning 

 

Bestaande situatie 

Binnen de stationsomgeving zijn nog grondgebonden eengezinswoningen aanwezig. Ze worden echter 
schaarser en er is een algemene trend naar appartementisering waardoor deze typologie onder druk komt te 
staan. 

 

Gewenste situatie 

Om algehele appartementisering in en rond het station te voorkomen, wordt een zone afgebakend waarbin-
nen enkel grondgebonden eengezinswoningen toegelaten worden. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingsinitiatieven mag het openbaar domein niet aangesneden worden als oplossing voor 
de eigen parkeerbehoefte. Nieuwe ontwikkelingen dienen hun parkeerbehoefte op eigen terrein op te los-
sen. Dit kan zowel boven- als ondergronds. 
 
In het RUP worden grondgebonden woningen verordenend vastgelegd en wordt vastgelegd dat 
nieuwe ontwikkelingsinitiatieven hun parkeerbehoeften op eigen terrein dienen te voorzien. 



 

Ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Dilbeek 
Startnota 

mei 2019 53 

 

 
Impressie grondgebonden eengezinswoningen langs de Wolsemstraat 

 

 
Impressie grondgebonden eengezinswoningen langs het spoor 

We verwijzen naar het artikel “Een rijhuis blijft voor mij de norm”, een vraaggesprek met Filip Canfyn. 
Filip Canfyn is burgerlijk ingenieur-architect en was voorheen directeur bij projectontwikkelaars, directeur 
stadsplanning en -ontwikkeling van de Stad Kortrijk en gastdocent aan Sint-Lucas.  
 
We lichten enkele paragrafen uit die we cruciaal vinden voor het ontwerpen van het projectgebied. Het volle-
dige artikel is terug te vinden in het maandblad “Meervoud” nr. 241 – november 2018. 
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6.4.4 Compacte multifunctionaliteit aan weerzijden van het spoor 

 

Bestaande situatie 

Vandaag kennen we de directe omgeving van het station als een vrij sombere, grijze zone met enkele han-
delsvolumes, zoals Royer (doe-het-zelf) en Schietse (voormalig vleesverwerkingsfabriek), de Hogeschool 
Odisee, de politie (op 2 locaties), een aantal woningen met handelsgelijkvloers en het stationsgebouw. 
Schietse staat momenteel leeg en het stationsgebouw is vandaag de dag niet meer in gebruik.  
 
Gewenste situatie 

Rond het station wordt een verdichtingszone afgebakend. Deze zone is geschikt voor een verhoogde concen-
tratie aan lokale functies en voor het ontwikkelen van densere woonvormen. 
 
Het opwaarderen van lokale functies gebeurt steeds op maat van de stationsomgeving. Er wordt nagegaan 
wat de buurt aankan en hieraan worden nieuwe ontwikkelingen gekoppeld, niet omgekeerd. 
 
Het stationsgebouw kan een nieuwe bestemming krijgen (fietsenmaker, fietsenverhuur, laadpunt, start wan-
delpunten, krantenwinkel, postpunt, overdekte wachtruimte, koffiehuis, beveiligde staplaats voor (elektrische) 
fietsen, …). 
 
De nieuwe ontwikkelingen moeten primair lokale noden vervullen, verkeersleefbaar zijn, een gepast schaalni-
veau hebben en met een passende esthetische invulling gerealiseerd worden.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingsinitiatieven mag het openbaar domein niet aangesneden worden als oplossing voor 
de eigen parkeerbehoefte. Nieuwe ontwikkelingen dienen hun parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen. 
Om de parkeerdruk afkomstig van het station zelf (pendelaars) op te vangen, dient bij nieuwbouw projecten 
gekeken te worden hoe er een bijkomend (betalend) aanbod kan gecreëerd worden in het zog van de nieuw-
plannen. Bij voorkeur gebeurt dit ondergronds. 
 
Het maken van autoluwe stationspleinen vormt een sterke binding tussen het station en haar directe omge-
ving. Zij kan hierbij nieuwe functies aanbieden (verblijven, doorkruisen, …). 
 
In het RUP wordt een maximale densiteit verordenend vastgelegd en dienen nieuwe 
ontwikkelingsinitiatieven hun parkeerbehoeften op eigen terrein te voorzien. 

 
Visualisatie compacte multifunctionaliteit langsheen de Stationsstraat (zuidelijke zijde). 
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6.5 Structuurschets 

De structuurschets wordt ingezet als instrument om een beeld te schetsen hoe de stationsomgeving eruit kan zien en om de verschillende mogelijkheden af te tasten. 
 
De structuurschets legt niet alles vast, maar vormt een flexibele visie die, rekening houdend met de haalbaarheidsanalyse, een uitvoerbaar, haalbaar en vooral ‘maatschappelijk gedragen’ masterplan 
als eindproduct heeft. 
 
Essentieel voor de benadering is de kracht, eenvoud en haalbaarheid van de ingrepen. De structuurschets bevat structurerende, programmatorische en ook strategische ingrepen die nodig zijn om te 
komen tot een succesvolle transformatie van de stationsomgeving tot een hoogwaardige multifunctionele verbindingszone.  
 
De zonering die op de structuurschets terug te vinden is, houdt een programmatie van verschillende scenario’s in. Dit is sterk afhankelijk van alle mogelijke verdere ontwikkelingen in het centrum en de 
al dan niet blijvende aanwezigheid en concessies van bepaalde bedrijven met de mogelijkheid tot het innemen van de terreinen zowel aan de oostzijde als de westzijde van de spoorlijn. 
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7 ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
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7.1 Inleiding 

7.1.1 Juridische context 

De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrappor-
tage over plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van 27 april 
2007, het zogenaamde plan-m.e.r.-decreet, en trad in werking op 1 december 2007. 
 
De nieuwe regelgeving voorziet dat overheden die een plan met mogelijke aanzienlijke milieuef-
fecten willen opmaken, eerst de milieueffecten ervan en de eventuele alternatieven in kaart moe-
ten brengen. 
 
Voor plannen die niet van rechtswege plan-milieueffectrapportage-plichtig zijn, moet de initiatief-
nemer een screeningsprocedure (onderzoek tot milieueffectrapportage) doorlopen. De initiatief-
nemer stelt daarvoor een startnota en scopingnota op waarin wordt nagegaan of ten gevolge 
van een plan aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 

7.1.2 Onderzoek tot milieueffectrapportage 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) vallen per definitie onder het toepassingsgebied van de 
plan-m.e.r.-regelgeving. De initiatiefnemer dient te onderzoeken of een plan-MER moet opge-
maakt worden dan wel een onderzoek tot milieueffectrapportage moet gevoerd worden. In es-
sentie komt het maken van deze keuze neer op het beantwoorden van de vraag: “Kan het plan 
aanleiding geven tot aanzienlijke milieueffecten?” 
 
Om deze vraag te beantwoorden dient eerst de doelstelling, reikwijdte en gewenste detaillerings-
graad van het RUP te worden bepaald. Naast de beschrijving van het voorgenomen plan dienen 
in voorkomend geval de mogelijke alternatieven ervan aangegeven te worden. 
Na het bepalen van de doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad wordt een inschatting ge-
maakt van de eventuele milieueffecten die het gevolg kunnen zijn van het plan. 

→ Is het plan niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht en worden er geen 
aanzienlijke milieueffecten verwacht, dan wordt de procedure ‘onderzoek tot milieueffect-
rapportage’ doorlopen. In deze procedure wordt een motivering opgemaakt om de advise-
rende instanties en de dienst Milieueffectrapportagebeheer te overtuigen van deze visie. 

→ Indien er wel aanzienlijke milieueffecten zijn, maar de effecten werden reeds voldoende 
beschreven in een onderzoek dat voldoet aan de essentiële kenmerken van de milieuef-
fectrapportage, wordt een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend bij de dienst Mili-
eueffectrapportagebeheer. 

→ In de andere gevallen is de opmaak van een plan-MER verplicht. 
 

Indien in de startnota gemotiveerd wordt dat het plan geen aanzienlijke effecten kan hebben dan 
moet de dienst Milieueffectrapportagebeheer dit in de scopingnota bevestigen voor de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp RUP. De dienst Milieueffectrapportagebeheer zal bij deze beoorde-
ling rekening houden met de adviezen en de resultaten van de participatie. 

7.2 Doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad 

7.2.1 Doelstelling 

Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van GRS met als doelstelling uitvoering te geven aan 
het actieplan voor het station van Dilbeek: 

• Het RUP schept een kader en fungeert als inspiratiebron om bij toekomstige vraagstukken 
de link te leggen naar de toekomstige stationsomgeving; 

• Het RUP bepaalt op een structurele wijze hoe ze broodnodige duurzame facetten in de sta-
tionsomgeving evenwichtig in rekening kan brengen; 

• Het RUP differentieert een ontwikkelingsstrategie op basis van een ruimtelijke afbakening 
die rekening houdt met de draagkracht van de stationsomgeving. 

7.2.2 Reikwijdte 

De reikwijdte omvat zowel een territoriale aanduiding als een omschrijving van de ruimtelijke 
aspecten waarover een beslissing zal genomen worden. Voor het RUP Stationsomgeving Dil-
beek wordt de reikwijdte als volgt omschreven: 

• Het plangebied omvat een ruim gebied rond het station, inclusief de zorgsite van Sint-Wivina, 
een leegstaande bedrijvensite, de schoolsites van Don Bosco en Odisee, het politiekantoor 
en verschillende woongelegenheden; 

• Het openen en schakelen van groene ruimte; 

• Het duiden en vastleggen van toekomstige verplaatsingsroutes; 

• Het behouden van ruimte voor de grondgebonden woning; 

• Het mogelijk maken van verdichting en multifunctionaliteit rond het station. 

7.2.3 Detailleringsgraad 

• Het vastleggen van bestemmings- en inrichtingsvoorschriften binnen het plangebied op ni-
veau van één of meerdere kadastrale percelen. 
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7.3 Mogelijke alternatieven en nulalternatief 

7.3.1 Nulalternatief 

Het nulalternatief is het alternatief waarbij het plan niet wordt uitgevoerd en omvat alle mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen in het plangebied wanneer het plan niet zou doorgaan. 
 
Indien geen specifieke planinitiatieven genomen worden, blijven tal van knelpunten behouden. 
Zo wordt de toegankelijkheid en het potentieel van de open en groene ruimte rond de stations-
omgeving als ontspanning en trage verbinding niet aangepakt. De stationsomgeving zelf blijft zo 
een ‘onduidelijke’ en onveilige omgeving voor fietsers en voetgangers met een beperkte ver-
blijfskwaliteit en weinig tot niet doorwaadbaar zonder in conflict te komen met het mechanisch 
verkeer. Het mechanisch verkeer behoudt zijn prominente plaats binnen de stationsomgeving 
met de daar bijhorende parkeerdruk. Zonder specifiek initiatief blijven ook de grondgebonden 
eengezinswoningen schaars aanwezig en wordt de algemene trend naar appartementisering 
verder gezet. De directe omgeving van het station blijft een vrij grijze en monofunctionele zone 
met slechts enkele handels- en dienstenfuncties. De voorziene ontwikkelingen rond de stations-
omgeving, zoals voorgesteld in dit RUP, zijn niet gestructureerd mogelijk binnen de huidige be-
stemmingszones en dus wordt een planningsinitiatief nodig geacht. 
 
Bovendien is de gemeente in uitvoering van het GRS verplicht tot opmaak van een RUP voor de 
stationsomgeving. Zonder planningsinitiatief betekent dit dat de juridisch-planologische situatie 
bestendigd blijft en dat niet aan de bepalingen van het GRS wordt voldaan. 
 
Vanuit deze redenering wordt het nulalternatief dan ook als niet wenselijk beschouwd. 

7.3.2 Locatiealternatieven 

Het RUP wordt opgevat als een gebiedsgericht RUP dat specifiek wordt opgemaakt in functie 
van de stationsomgeving. De stationsomgeving is als lokaal openbaar vervoersknooppunt een 
strategische omgeving om verdichting en verweving van functies toe te laten. 
 
Voor een aantal bestaande handelszaken is bekeken of ze passen binnen de geplande ontwik-
kelingen van de stationsomgeving en indien dit niet zo is, of hiervoor een meer geschikte locatie 
bestaat. Leegstaande gebouwen krijgen een nieuwe passende bestemming en een aantal be-
staande activiteiten worden geoptimaliseerd waardoor kan gesteld worden dat zij op deze locatie 
verder kunnen behouden blijven en ontwikkelen. 
 
Vanuit deze afweging kan geconcludeerd worden dat locatiealternatieven pas aan de orde zijn 
indien bepaalde activiteiten de draagkracht van het gebied overstijgen. 

7.3.3 Inrichtingsalternatieven 

In de voorbereidende fase van dit RUP werd een uitgebreid participatief voortraject doorlopen. 
Tijdens dit traject werden - onder de vorm van actieve workshops - gesprekken en infomomenten 
georganiseerd met alle betrokkenen die de diverse visies en ideeën met betrekking tot de in-
richting van het gebied samen brachten. De workshops leidden tot verschillende scenario’s voor 
de invulling van de terreinen van de stakeholders in het plangebied. Tevens kwamen diverse 
ideeën naar boven omtrent de publieke beleefbaarheid van de groene ruimte, de verdichtings-
mogelijkheden rond het station en een veiligere spoorwegkruising. Hierbij werd telkens getoetst 
welke effecten een bepaalde inrichting met zich mee zou brengen. De combinatie van al deze 
ideeën en alternatieven vormt het uitgangspunt voor de uitwerking van het RUP en heeft geleid 
tot de vooropgestelde ruimtelijke concepten. Het RUP dient het kader aan te reiken waarbinnen 
de ontwikkelingen rond het station kunnen verwezenlijkt worden, maar dient nog voldoende flexi-
bel te zijn en open te staan voor beperkte wijzigingen bij de concrete uitvoering ervan. 
 
Er wordt van uitgegaan dat eventuele kleinere uitvoeringsmogelijkheden, in de zin van bijvoor-
beeld meer of minder verharding, geen significant andere of afwijkende effecten met zich mee-
brengen dan diegene die verder besproken worden. 
 
Verder zal bij de beoordeling van elke discipline overwogen worden of alternatieve opties wen-
selijk zijn om mee te nemen in de voorschriften. 

7.4 Komt het plan in aanmerking voor onderzoek tot milieuef-
fectrapportage? 

Bij dit onderzoek tot screeningsplicht wordt nagegaan of het plan al dan niet van rechtswege 
onderworpen is aan de plan-MER-plicht. Voor plannen en programma’s die van rechtswege on-
derworpen zijn aan de plan-MER-plicht wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen: 

Groep A 

Plannen en programma’s, of de wijzigingen ervan, die tegelijkertijd: 

- betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffen-
beheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik 
(een RUP voldoet per definitie aan deze voorwaarde); 

- een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor één of meerdere projecten 
die worden opgesomd in bijlage I of II van het BVR van 10 december 2004; 

- niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging in-
houden. 
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Evaluatie 

Het RUP vormt mogelijk het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage III, meer bepaald rubriek 10b ‘Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip 
van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen’. Het RUP regelt echter het gebruik van een 
klein gebied op lokaal niveau aangezien het plan betrekking heeft op een gebied van circa 34ha 
(circa 0,008% van het grondgebied van de gemeente Dilbeek) en het plan door een lokale in-
stantie (gemeente Dilbeek) wordt opgesteld. 

Groep B 

Plannen en programma’s, of de wijzigingen ervan waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle 
effecten op speciale beschermingszones (SBZ), een passende beoordeling vereist is. Een pas-
sende beoordeling moet worden opgemaakt voor elk plan of project dat niet direct verband houdt 
met of nodig is voor het beheer van een SBZ, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een SBZ. Op basis van een voor-
toets kan nagegaan worden of het plan een significante aantasting kan betekenen van de be-
schermde habitats of soorten uit een SBZ. Indien het plan het gebruik regelt van een klein gebied 
op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, kan als nog een screening worden doorlopen. 
 

Evaluatie 

Het RUP ligt niet in (de nabijheid van) een speciale beschermingszone in de zin van een Vogel-
richtlijngebied (SBZ-V) of een Habitatrichtlijngebied (SBZ-H). Bijgevolg wordt aangenomen dat 
de opmaak van een passende beoordeling niet vereist is. Het RUP regelt bovendien het gebruik 
van een klein gebied op lokaal niveau. 

 

Conclusie 

Het RUP kan een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor 
een project opgesomd in rubriek 10b. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein 
gebied op lokaal niveau en is dus screeningsgerechtigd. 
 
Het onderzoek tot screeningsplicht leidt tot de conclusie dat voor dit RUP geen plan-MER 
van rechtswege noodzakelijk is, maar dat een onderzoek tot milieueffectrapportage moet 
doorlopen worden om aan te tonen dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten zal te-
weegbrengen. 

7.5 Onderzoek tot milieueffectrapportage 

7.5.1 Referentiesituatie 

Voor de analyse van de mogelijke effecten wordt de bestaande toestand en de planmatige be-
stemming als referentiesituatie genomen, en wordt een vergelijking gemaakt van de geplande 
toestand ten opzichte van de feitelijke toestand op het terrein en de juridische context. Voor deze 
referentiesituatie kan dus verwezen worden naar de bespreking van het ruimtelijk en het juridisch 
kader onder respectievelijk titel 5 en 3.2. 

7.5.2 Voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het geldend plan of de 
bestaande toestand 

Een voorgenomen plan is zelden beperkt tot één enkelvoudige doelstelling, die aanleiding geeft 
tot een eenvoudige wijziging van het geldend plan. Om de impact van het voorgenomen plan te 
kunnen omschrijven, moet er nagegaan worden in welke mate het voorgenomen plan verschilt 
van het geldend plan en op welke wijze er omgegaan wordt met de bestaande toestand. De mate 
waarin het voorgenomen plan afwijkt heeft een invloed op de wijze waarop de bespreking van 
de mogelijke milieueffecten moet gebeuren. Er worden drie gradaties onderscheiden. 
1. Het voorgenomen plan heeft vermoedelijk geen milieueffecten. Hierbij volstaat een alge-

mene bespreking van de verhouding tussen het geldend plan en het voorgenomen plan. 
2. Het voorgenomen plan heeft milieueffecten die vermoedelijk niet significant zijn. Hierbij is 

een meer uitgebreide bespreking van de verhouding tussen het geldend plan, het voorgeno-
men plan en de bestaande toestand als referentietoestand gewenst. 

3. Het voorgenomen plan heeft milieueffecten die significant kunnen zijn. Hierbij is een be-
spreking per milieudiscipline gewenst om aan te tonen dat er geen vermoeden is van signi-
ficante milieueffecten. 

 
Aan de hand van de drie onderstaande indicatoren wordt bepaald in welke mate het plangebied 
afwijkt van het geldende plan of de bestaande toestand. 

• Activiteiten:  
Hierbij wordt nagegaan of er verschillen zijn tussen de stedenbouwkundig vergunbare acti-
viteiten uit het huidig geldend plan en deze uit het voorgenomen plan; 

• Bodemafdekking:  
Hierbij wordt nagegaan of het voorgenomen plan ten opzichte van het geldend plan een 
wijziging toelaat van de totale bodemafdekking binnen het plan; 

• Bestaande toestand:  
Hierbij wordt nagegaan of het doel van het voorgenomen plan enkel de bestendiging is van 
de huidige stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte toestand. 
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Voor elke indicator wordt met ja of nee geantwoord op de bovengenoemde vragen. In de onder-
staande tabel wordt een inschatting gemaakt voor het voorgenomen plan. 

G geen milieueffecten 

N milieueffecten die vermoedelijk niet significant zijn 

S milieueffecten die significant kunnen zijn 

 

Activiteiten Bodemafdekking Bestaande toestand Indeling 

ja ja nee S 

 

Conclusie 

Deze inschatting leidt tot de conclusie dat voor het plangebied een bespreking per mili-
eudiscipline gewenst is om aan te tonen dat er geen vermoeden is van aanzienlijke mili-
eueffecten. 

7.5.3 Beschrijving van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten 

Deze bespreking omvat het onderzoek naar het al dan niet voorkomen van aanzienlijke milieu-
effecten ten gevolge van het voorgenomen plan of programma. 
 
De mogelijke milieueffecten voor de verschillende disciplines worden als volgt beoordeeld: 

/ niet relevant 

g geen effect of een zeer minimaal effect 

nn aanzienlijk negatief effect 

n negatief effect 

p positief effect 

pp aanzienlijk positief effect 
 
 

Ruimtelijke ordening g 

Evaluatie en beoordeling 

• Het plangebied omvat het gebied rond het station van Dilbeek waarbinnen de verschillende ruimte-
lijke ontwikkelingen zullen gekaderd worden en waarbinnen de mobiliteit zal gestructureerd worden. 

• Binnen het plangebied is het gewestplan van toepassing. Middels dit RUP wenst de gemeente de 
contouren vast te leggen waarbinnen de verdere ontwikkeling rond de stationsomgeving  op een kwa-
litatieve manier kan verweven worden met de huidige omgeving. 

• Het RUP geeft uitvoering aan het GRS, meer bepaald de bindende bepaling nr. 15 met betrekking tot 
de opmaak van een RUP voor de stationsomgeving Dilbeek en nr. 17 met betrekking tot de opmaak 
van een RUP Sint-Wivina als onderdeel van het actieplan ‘Seniorenhuisvesting’. 

• Het RUP is in overeenstemming met het principes van het richtinggevend gedeelte van het GRS voor 
wat betreft het actieplan voor de stationsomgeving van Dilbeek en het actieplan voor de senioren-
huisvesting in Sint-Wivina. De randvoorwaarden die hierbij gesteld zijn, worden doorvertaald in het 
RUP. Zo tracht het RUP met de uitbouw van een lokaal openbaar vervoersknooppunt zoals het sta-
tion van Dilbeek de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhogen en wordt er gestreefd naar 
een veilige en aangename omgeving. 

• Het plangebied is niet gelegen binnen een herbevestigd agrarisch gebied (HAG). 

• In de stedenbouwkundige voorschriften worden criteria opgenomen inzake de beoordeling van omge-
vingsvergunningen op vlak van duurzaamheid, parkeren en kwaliteit en inrichting van de bebouwde 
en onbebouwde ruimte. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van ruimtelijke ordening. 

Landschap, onroerend erfgoed en archeologie g 

Evaluatie en beoordeling 

• Binnen het plangebied is beschermd onroerend erfgoed aanwezig. Het domein van de voormalige 
Sint-Wivina-abdij is beschermd als dorpsgezicht en op de site zelf zijn een aantal gebouwen en de 
ommuring beschermd als monument. Om de effecten op deze bescherming te beperken, moeten 
nieuwe ontwikkelingen maximaal rekening houden met de historische waarden die zijn vastgelegd in 
het beschermingsbesluit. 

• Binnen het plangebied is geen landschappelijk erfgoed aanwezig. 

• Binnen het plangebied is geen ankerplaats aanwezig. 

• Binnen het plangebied zijn op dit moment geen archeologische erfgoedwaarden gekend. Vanwege 
het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat verborgen zit in de ondergrond, is het on-
mogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of 
afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met 
verder onderzoek vastgesteld te worden. Dit wordt geregeld via het vernieuwde decreet onroerend 
erfgoed. 

• Binnen het plangebied zijn een aantal bouwkundige relicten vastgesteld in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed (zie titel 3.2). De erfgoedwaarde van deze gebouwen die is beschreven in de 
inventaris moet worden behouden en zal geherwaardeerd worden in de toekomstige ontwikkelingen. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie. 
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Mobiliteit g 

Leeswijzer 

Tijdens het voortraject dat voorafgaandelijk aan de opmaak van het RUP werd doorlopen, werd 
in opdracht van de gemeente Dilbeek een mobiliteitsstudie opgemaakt. Het betrof zowel de ruim-
telijke ontwikkelingen van de verschillende lokale stakeholders als de geplande ontwikkelingen 
op vlak van infrastructuur (overgang spoorweg, fietssnelweg). De onderzochte effecten op vlak 
van verkeersstromen en verkeersintensiteiten gingen uit van een maximaal ontwikkelingsscena-
rio voor elk van de betrokken ontwikkelingen. Uit de mobiliteitsstudie kon worden besloten dat 
het geplande programma in de stationsomgeving op vlak van mobiliteitseffecten (net) haalbaar 
was. 
 
In de onderstaande evaluatie wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen uit de mobili-
teitsstudie. De volledige studie is terug te vinden onder titel 9 van de startnota. 
 
Het ruimtelijk onderzoek dat tijdens de opmaak van de startnota (o.a. het participatief traject) 
werd gevoerd, heeft echter uitgewezen dat het initieel voorgestelde programma (de som van de 
individuele wensen) het ruimtelijk en maatschappelijke draagvlak overschrijdt. In de startnota is 
het programma naar beneden bijgestuurd. Dit betekent dat ook de voorgestelde effecten op vlak 
van mobiliteit beperkter zijn dan aangegeven in de mobiliteitsstudie. Daarenboven heeft het RUP 
de ambitie om in te zetten op nieuwe mobiliteit. Tijdens het verder verloop van het planningspro-
ces (scopingnota, (voor)ontwerp RUP, …) zal via verder ontwerpend onderzoek concreet be-
paald kunnen worden in welke mate de mobiliteitseffecten naar beneden kunnen bijgestuurd 
worden. 

Evaluatie en beoordeling 

• Het plangebied krijgt een diverse invulling waaronder gemeenschapsvoorzieningen (ouderenzorg en 
onderwijs), wonen, diensten, handel, horeca, laagdynamische recreatie en publiek groen. 

• De belangrijkste verkeerswegen binnen het plangebied zijn de Hendrik Placestraat, Stationsstraat en 
Robert Dansaertlaan. Op middellange termijn worden de Robert Dansaertlaan, de Stationsstraat en 
de Hendrik Placestraat (vanaf Molenberg) geselecteerd als (inter)lokale verbindingswegen (type I). 
De Hendrik Placestraat (tussen Molenberg en Brusselstraat) wordt geselecteerd als een lokale ont-
sluitingsweg (type II). De overige wegen worden geselecteerd als lokale erftoegangswegen (type III).  
Op vlak van openbaar vervoer wordt de halte Dilbeek Station, gelegen in de Robert Dansaertlaan be-
diend door de lijnen 129, 136, 810 en 820. Het noordelijk segment van de Stationsstraat wordt be-
diend door lijn 136. De andere 3 lijnen maken enkel gebruik van het zuidelijk deel van de Stations-
straat. Het treinstation van Dilbeek is een GEN-station en wordt momenteel bediend door 4 treinen 
per uur (2 richting Aalst en 2 richting Brussel). 
De multimodale bereikbaarheid van het gebied is een opportuniteit, maar vandaag neemt het auto-
verkeer nog een (te) prominente rol in binnen de stationsomgeving. Kwaliteitsvolle infrastructuur voor 
voetgangers en fietsers ontbreekt. 

• Het mobiliteitsprofiel binnen het plangebied gaat uit van de verschillende aanwezige functies en acti-
viteiten. In de mobiliteitsstudie werd het mobiliteitsprofiel onderzocht voor het station, de politie, Ho-
geschool Odisee, de zorgsite Wivina en reclamebureau FamousGrey, de leegstaande site van 

Schietse, de site van het bedrijf Royer en de schoolsite Don Bosco. Voor het toekomstig mobiliteits-
profiel werd uitgegaan van de afzonderlijke geplande ontwikkeling van elke stakeholder en betrof dus 
een maximaal ontwikkelingsscenario. 
Voor de verschillende ontwikkelingen samen werd vervolgens de totale te verwachten bijkomende 
verkeersgeneratie berekend voor 3 referentiemomenten: de ochtendspits tussen 8u en 9u (OSP), de 
avondspits tussen 17u en 18u (ASP) en zaterdag tussen 10u en 11u. 

 

 
 

 
 

• Wat de toebedeling op het wegennetwerk betreft, wordt zowel tijdens de ochtend als tijdens de 
avondspits een grotere verkeersstroom van zuid naar noord waargenomen. De verwachte stijging in 
de verkeersintensiteiten ten opzichte van de huidige intensiteit op het segment Stationsstraat - Hen-
drik Placestraat (ten noorden van de spoorlijn) zijn het grootst tijdens de ochtendspits. De verkeersin-
tensiteiten richting het richting het zuiden zullen stijgen met 34%. 
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Verkeersintensiteiten (pae/u/richting) 
 

• Het voorkeurscenario gaat uit van een verbreding van de tunnel aan de Wolsemstraat voor het me-
chanisch verkeer en een ondertunneling ter hoogte van de Stationsstraat voor zacht verkeer. Om een 
goede afstemming te bekomen tussen bus en trein wordt een herschikking van de bestaande bushal-
tes voorgesteld door een noordelijk en een zuidelijk mobipunt te ontwerpen als een poort tot een 
nieuw stationsplein. Dit zal de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid ter hoogte van het sta-
tion ten goede komen. 
Binnen dit scenario wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Wolsemstraat en de Robert Dan-
saertlaan. Uit onderzoek in de mobiliteitsstudie werd vastgesteld dat de verkeersintensiteiten op de 
Robert Dansaertlaan tussen de Wolsemstraat en de Stationsstraat lager liggen dan in andere scena-
rio’s zonder omleiding van het mechanisch verkeer. Een deel van het mechanisch verkeer wordt im-
mers omgeleid via de Wolsemstraat. Dit aandeel is groter dan de stroom die nu via de Robert Dan-
saertlaan moet rijden in plaats van via de Stationsstraat. 
In dit voorkeurscenario zal het verkeer op een andere wijze aan de Hogeschool Odisee passeren, 
namelijk via de Wolsemstraat. De school kent een groot aantal treingebruikers. De route tussen het 
station en de schoolcampus wordt verkeersluw in dit scenario. Doorgaand verkeer wordt immers om-
geleid. Een heroriëntering van de toegang voor fietser en voetgangers naar de autoluwe zone van de 
Stationsstraat lijkt aangewezen. 
Uit de capaciteitstoets wordt afgeleid dat aan het kruispunt Robert Dansaertlaan - Wolsemstraat vol-
doende capaciteit is om de toekomstige verkeersstromen af te wikkelen. De te verwerken verkeersin-
tensiteiten benaderen echter de theoretische capaciteit van een voorrangsgeregeld kruispunt. Afhan-
kelijk van de voorrangsregeling ontstaat er een wachtrij op de tak uit de voorrang. Het lijkt echter aan-
gewezen om de hoofdbeweging voorrang te geven namelijk deze vanaf de Robert Dansaertlaan oost 
naar de Wolsemstraat. Er zal dus een beperkte wachtrij ontstaat op de tak Robert Dansaertlaan 
West. Bij een verkeerslichtengeregeld kruispunt zijn de verkeersintensiteiten vlot te verwerken. 

• De invulling van het plangebied en de daaraan verbonden ontsluitingsscenario’s hebben ook een ef-
fect op het parkeren in dit gebied. De noordelijke stationsparking zal kleiner worden door de inpas-
sing van de fietssnelweg. De parkeercapaciteit in de Wolsemstraat komt te vervallen. De parkeer-
plaatsen in de Hendrik Placestraat vallen weg indien de straat heringericht wordt volgens de inrich-
tingseisen van een lokale weg type I. Tot slot vallen ook de parkeerplaatsen op de Stationsstraat tus-
sen de sporen weg. Dit aanbod kan eventueel wel vervangen worden door een centraal parkeerplein-
tje. Op basis van de plannen van Infrabel kan afgeleid worden dat er ruimte ontstaat om extra par-
keercapaciteit te voorzien in de doodlopende segmenten van de Stationsstraat. 

• Het is aangewezen om voor de toekomstige ontwikkelingen het nodige parkeeraanbod op eigen ter-
rein te voorzien om aan de parkeerbehoefte te voldoen. Naast een parkeeraanbod voor de eigen 
functies kan nagedacht worden over het voorzien van een parkeeraanbod voor pendelaars en/of na-
burige functies binnen de ontwikkelingen (dubbel gebruik). 
Om het wagenbezit bij de bewoners van de nieuwe appartementen te beperken, kan ingezet worden 
op autodelen. Nabij het station kan ruimte gereserveerd worden voor één of meerdere deelauto’s. 
Om de parkeerdruk in de woonbuurten te doen dalen kan gedacht worden aan het invoeren van een 
blauwe zone. 
Het verlies aan openbare parkeercapaciteit wordt vervangen door een nieuwe stationsparking. Ten 
noorden van de spoorlijn wordt deze parking voorzien tussen de Stationsstraat en de Wolsemstraat. 
Ten zuiden van de spoorlijn moet ontwerpend onderzoek nog leiden tot een geschikte locatie. 

• Indien het treingebruik verder wordt gestimuleerd, dient er ook een alternatief voor de pendelaars te 
worden aangeboden, waaronder het afstemmen van het aanbod aan openbaar vervoer op het trein-
gebruik. Bij het voorkeurscenario worden veilige fietsroutes naar het station en goede fietsstallingen 
voorzien. 

• Rekening houdend met de bovenstaande elementen kan geoordeeld worden dat de verkeersveilig-
heid en de verkeersleefbaarheid rond de stationsomgeving wordt gegarandeerd. 

• Voor de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP wordt bekeken hoe verschillende elementen 
met betrekking op mobiliteit kunnen worden vastgelegd, waaronder het netwerk van trage wegen, het 
fiets-GEN, de mobipunten en de lineaire wegenstructuur. 

Conclusie 

De ontwikkelingen binnen het plangebied leiden tot een toename van het (auto)verkeer, maar zorgen 
voor een optimalisatie van de verkeersafwikkeling en de verkeersleefbaarheid. Het plan heeft geen aan-
zienlijke negatieve effecten op vlak van mobiliteit. 

Gezondheid en veiligheid g 

Evaluatie en beoordeling 

• Het plangebied valt niet samen met een waterwingebied. 

• Er bevindt zich geen Seveso-bedrijf binnen een straal van 2km rond het plangebied van het RUP. 

• Binnen het plangebied worden geen Seveso-bedrijven toegelaten waardoor de omwonenden en/of 
werknemers van de bedrijven niet kunnen blootgesteld worden aan de risico’s die zijn verbonden aan 
dergelijke bedrijven. 

• In het RUP worden maatregelen voorgesteld om de veiligheid van het langzaam verkeer (voetgan-
gers en fietsers) rond het station te verbeteren, onder meer door een ongelijkgrondse kruising van de 
spoorlijn en een netwerk van trage verbindingen doorheen het plangebied. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van gezondheid en veiligheid van de mens. 
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Energie- en grondstoffenvoorraden g 

Evaluatie en beoordeling 

• In (de onmiddellijke omgeving) van het plangebied liggen geen ontginningsgebieden. 

• Het gebruik van duurzame, milieu- en energievriendelijke materialen en technieken wordt binnen het 
RUP gestimuleerd en kan een positief effect hebben. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van energie- en grondstofvoorraden. 

Bodem g 

Evaluatie en beoordeling 

• Het plangebied bestaat uit voor het grootste deel uit bodems waarvan het bodemprofiel door het in-
grijpen van de mens gewijzigd of vernietigd is (kunstmatige gronden). Dit omvat voor het plangebied 
bodems in vergraven terreinen (OT), bodems in bebouwde zones (OB) en bodems op opgehoogde 
terreinen (ON). 
Een klein deel van het plangebied bestaat uit een natte leembodem (Aep), matig droge leembodem 
(Acp), matig droge leembodem met textuur B horizont (Aca) en droge leembodem met textuur B hori-
zont (Aba). De natte leembodems zijn ongeschikt voor gebruik als bouwland wegens hun tamelijk 
slechte drainering, maar dragen goed weiland. De matig droge leembodems zijn geschikt voor graan-
gewassen en suikerbieten. Voor weidebouw zijn deze gronden zeer geschikt. De droge leembodems 
zijn zeer geschikt voor veeleisende teelten en komen in aanmerking voor fruitteelt. Op geen enkele 
van deze gronden wordt nog aan landbouw gedaan. Ze zijn allen in gebruik als weiland of bos. 

• Het plangebied bevat geen waardevolle bodems volgens de Databank Ondergrond Vlaanderen. 

• Bij de OVAM zijn voor het plangebied dossiers met oriënterende en beschrijvende bodemonder-
zoeken gekend. 
- Voor de site van Hogeschool Odisee werd een beschrijvend bodemonderzoek gevoerd met rap-

portdatum 01-08-2012 (dossier 52184). 
- Voor de site van het Sint-Wivinaklooster werd een oriënterend bodemonderzoek gevoerd met rap-

portdatum 25-05-2016 (dossier 73805). 
- Voor de site van Schietse werd een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek gevoerd met 

rapportdatum 25-01-2018 (dossier 83302). 
Gelet op de activiteiten op deze sites, is de kans dat deze gronden vandaag verontreinigd zijn, eerder 
klein. Binnen het RUP worden sowieso geen activiteiten toegelaten die aanleiding kunnen geven tot 
bodemverontreiniging. 

• Binnen het plangebied wordt een permanente ruimte-inname voorzien in functie van de bestaande 
activiteiten en de geplande ontwikkelingen. De aanleg en het gebruik van constructies (gebouwen en 
verhardingen) kan zorgen voor een plaatselijke aandrukking van de bodem. Om dit effect te verklei-
nen worden maatregelen zoals het gebruik van doorlatende verhardingen waar mogelijk opgelegd. In 
de voorschriften van het RUP zal voor de open en groene ruimte ten noorden van het station een 
maximaal ruimtebeslag opgenomen worden die het groene karakter van deze zone moet waarborgen 
en de effecten op de bodem moet beperken. 

• De vijvers langs de Steenvoordbeek en een deel van het aanpalend bos zijn opgenomen als biolo-
gisch zeer waardevol gebied. De omgeving van de vijvers zijn geselecteerd als biologisch waardevol. 
Deze zone loopt door tot tegen de spoorweg. Voor deze gebieden wordt het behoud van het groene 
karakter vooropgesteld waardoor het effect beperkt zal blijven. 

• Er wordt geen permanente bemaling, ontginning of lozing in de bodem voorzien, waardoor de impact 
op de bodemstructuur beperkt blijft. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van bodem. 

Water g 

Evaluatie en beoordeling 

• Voor de resultaten van de watertoets wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de toelichtingsnota. 

• Binnen het plangebied bevinden zich geen (beschermingszones van) waterwingebieden. 

• Uit de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij behoort het plangebied volgens het zonerings-
plan voor afvalwater grotendeels tot een centraal gebied. Dit betekent dat er riolering aanwezig is die 
is aangesloten op een waterzuivering. Slechts een klein gebied langs de Wolsemstraat behoort tot 
het collectief te optimaliseren buitengebied. Dit betekent dat er riolering is gepland of riolering aanwe-
zig is, maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering. 

• Binnen het plangebied zijn ondergrondse infrastructuren (zoals parkings) mogelijk. Gelet op de ge-
voeligheid van het gebied voor grondwaterstroming zal dit een impact hebben op het grondwater. Bij 
de uitvoering moeten concrete maatregelen genomen worden om deze impact zo beperkt mogelijk te 
houden. Mogelijke milderende maatregelen zullen betrekking hebben op technische maatregelen om-
trent drainage, bemaling en dergelijke. 

• Binnen het plangebied is er bebouwing aanwezig en wordt bijkomende bebouwing en verharding 
voorzien. Daardoor zal het hemelwater versneld afgevoerd worden. Bij bouwprojecten moet gezorgd 
worden voor de nodige opvang van het hemelwater en bij voorkeur voor herbruik van dit water voor-
aleer vertraagd af te voeren. De opvang van hemelwater kan het hemelwater kan ingericht worden 
binnen de publiek toegankelijke ruimte (spontaan speelelement, grotere zichtbare waterplas). So-
wieso moet aan de gewestelijke verordening inzake hemelwater worden voldaan. 

Conclusie 

Er kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het plan geen aanzienlijke negatieve effecten heeft 
voor de waterhuishouding van het gebied conform de bepalingen inzake integraal waterbeheer. 

Lucht en klimaat g 

Evaluatie en beoordeling 

• Uit de gegevens van IRCEL wordt voor het plangebied een fijnstof- of PM2.5 -jaargemiddelde (2017) 
van 11-12µg/m³ aangegeven. De EU grenswaarde ligt op 20µg/m³ op jaarbasis. De gegevens van 
IRCEL geven ook een stikstofdioxide- of NO2-jaargemiddelde (2017) van 16-20µg/m³ aan. De EU 
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grenswaarde ligt op 30µg/m³ op jaarbasis. De algemene luchtkwaliteit kan bijgevolg als goed worden 
beoordeeld. 

• Het plan en de emissies die gepaard gaan met de bijhorende verkeersbewegingen van de geplande 
ontwikkelingen zullen niet van die aard zijn dat ze resulteren in een bijkomend negatief effect op de 
bestaande luchtkwaliteit in de omgeving. Bovendien wil het RUP inzetten op een multifunctioneel en 
multimodaal gebied rond het station van Dilbeek, waardoor alternatieven voor het autogebruik zoals 
fiets en openbaar vervoer worden gestimuleerd. 

• Gelet op de EPB-regelgeving waaraan de gebouwen dienen te voldoen zullen de activiteiten geen 
significante bijkomende uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengen. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van lucht en klimaat. 

Geluid g 

Evaluatie en beoordeling 

• Uit de gegevens van het departement LNE (referentiejaar 2016) blijkt dat het plangebied niet blootge-
steld wordt aan geluidsbelasting van het wegverkeer. Het betreft dan ook lokale wegen. De gegevens 
tonen evenmin blootstelling aan geluidsbelasting van het spoorverkeer. 

• Om de geluidsoverlast in projecten langs de spoorlijn te beperken, kunnen verschillende maatregelen 
genomen worden zoals ingegraven woningen in een lange landschappelijke geluidsberm. Woningen 
en berm vormen op die manier samen een akoestische buffer voor het achterliggende gebied. 

• Het RUP heeft geen betrekking op activiteiten die permanente, overdreven geluidsoverlast veroorza-
ken. Er wordt wel een tijdelijke geluidshinder verwacht bij de aanleg van de infrastructuur en de reali-
satie van nieuwe gebouwen Het geluid en de trillingen die worden veroorzaakt door deze werken 
kunnen worden beëindigd binnen een redelijke termijn. De werkzaamheden zullen grotendeels over-
dag plaatsvinden en tijdens de werkweek. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van geluid. 

Licht g 

Evaluatie en beoordeling 

• Ten opzichte van de bestaande situatie zijn er geen grote veranderingen in lichtemissies en lichtinval 
die lichthinder zouden kunnen veroorzaken. 

• In het kader van veiligheid en diefstalpreventie dienen bepaalde activiteiten (school, woonzorgcen-
trum, …) te beschikken over buitenverlichting. Om de hinder hiervan te beperken, kan gewerkt wor-
den met bewegingssensoren waardoor er geen permanente lichtverstrooiing aanwezig is. Bij de in-
planting en keuze van de verlichtingselementen (lichtsterkte, straalrichting, …) moet er eveneens re-
kening gehouden worden met de privacy van de omwonenden en het veiligheidsgevoel in de omge-
ving. 

• Voor de verlichting van het publiek toegankelijk domein kunnen randvoorwaarden worden voorzien 
naar hoogte en plaatsing om storende effecten te vermijden. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van licht. 

Stoffelijke goederen g 

Evaluatie en beoordeling 

• Binnen het plangebied is beschermd onroerend erfgoed aanwezig. Het domein van de voormalige 
Sint-Wivina-abdij is beschermd als dorpsgezicht en op de site zelf zijn een aantal gebouwen en de 
ommuring beschermd als monument. Om de effecten op deze bescherming te beperken, moeten 
nieuwe ontwikkelingen maximaal rekening houden met de historische waarden die zijn vastgelegd in 
het beschermingsbesluit. 

• De gronden die behoren tot het plangebied zijn in eigendom van verschillende stakeholders. De af-
zonderlijke plannen van deze stakeholders werden via een participatief traject samengebracht en ver-
taald naar dit RUP. Er hoeft geen onteigeningsplan gekoppeld te worden aan het RUP om de planop-
ties mogelijk te maken. Afhankelijk van de gekozen scenario’s voor de ongelijkgrondse kruising van 
de spoorlijn, is het wel mogelijk dat in uitvoering van het RUP een onteigeningsplan zal worden opge-
maakt. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van stoffelijke goederen. 

Biodiversiteit, fauna en flora g 

Evaluatie en beoordeling 

• Het plangebied is niet in (de nabijheid van) een beschermd groengebied, een speciale beschermings-
zone of een gebied van het VEN gelegen. 

• De vijvers langs de Steenvoordbeek en een deel van het aanpalend bos zijn opgenomen als biolo-
gisch zeer waardevol gebied. De omgeving van de vijvers zijn geselecteerd als biologisch waardevol. 
Deze zone loopt door tot tegen de spoorweg. Voor deze gebieden wordt het behoud van het groene 
karakter vooropgesteld waardoor het effect op de aanwezige fauna en flora beperkt zal blijven. 

• Het plangebied omvat geen faunistisch belangrijke gebieden. 

Conclusie 

Het plan heeft geen aanzienlijke negatieve effecten op vlak van biodiversiteit, fauna en flora. 
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Beschermd onroerend erfgoed (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 
Vastgelegde inventaris bouwkundig erfgoed (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

Bodemtyperingskaart (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 
Watertoetskaarten: Overstromingsgevoelige gebieden (bron: Geopunt Vlaanderen) 
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Watertoetskaarten: Overstromingsgevoelige gebieden (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 
Watertoetskaarten: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

Watertoetskaarten: Erosiegevoelige gebieden (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 
Zoneringsplan afvalwater (bron: Vlaamse Milieumaatschappij) 

 



 

68 mei 2019 Ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Dilbeek 
Startnota 

 

7.5.4 Beschrijving van de mogelijke cumulatieve effecten 

De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de mogelijke cumulatieve effecten binnen 
de verschillende milieudisciplines. 
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De synthesetabel toont duidelijk aan dat de effecten ten aanzien van het huidig gebruik en de 
huidige bestemming op elk van de disciplines niet als aanzienlijk kunnen beschouwd worden. 
 
De samenhang tussen de genoemde disciplines is niet in die mate relevant dat ze een aparte 
beschrijving en beoordeling behoeft ten opzichte van de hoger genoemde effecten. De cumula-
tieve effecten van de genoemde disciplines zijn immers klein tot onbestaande. 
 

Conclusie 

Uit de evaluatie en beoordeling van de verschillende disciplines op de verschillende on-
derdelen van het plan kan worden geconcludeerd dat het RUP geen aanzienlijke (nega-
tieve) milieueffecten zal genereren. 

7.6 Grensoverschrijdende effecten 

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden in 
de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Gezien de afstand tot de land- en gewestgrenzen 
wordt aangenomen dat er zich geen grensoverschrijdende effecten kunnen voordoen. 
 

7.7 Conclusie 

Uit het voorgaande onderzoek kan geconcludeerd worden dat het RUP Stationsomgeving Dil-
beek: 

- betrekking heeft op de ruimtelijke ordening; 

- een kader kan vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project dat wordt 
opgesomd onder rubriek 10a van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 
2004; 

- het gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau; 

- geen kader vormt voor projecten die een passende beoordeling vereisen; 

- geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken voor de verschillende milieudisciplines, zoals 
in titel 9.5 uitvoerig werd besproken. 

 
Het vermoeden dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn wordt door dit beknopt onderzoek 
aldus bevestigd. 
 
Hieruit volgt dat het voorgenomen plan niet onderworpen moet worden aan een plan-MER in de 
zin van het plan-m.e.r.-decreet van 27 april 2007. 
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8.1 Inleiding 

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2007 het besluit houdende nadere regels inzake de 
ruimtelijke veiligheidsrapportage definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet hou-
dende de algemene bepalingen van het milieubeleid en werd van kracht op 29 juni 2007. Artikel 
4.4.1. §2 van dit decreet bepaalt immers dat de Vlaamse regering de criteria moet vaststellen 
om te bepalen of de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) bij een gewestelijk, 
provinciaal of gemeentelijk RUP al dan niet vereist is. Op 17 februari 2017 wijzigde de Vlaamse 
Regering het besluit en werd de RVR-toets verplicht bij de opmaak van een RUP. 
 
De VCRO voorziet dat in de startnota moet nagegaan worden of het plan een invloed heeft op 
de risico's en mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds 
omwille van de ligging van het plangebied, anderzijds omwille van de geplande ontwikkelingen 
zelf. Dit wordt nagegaan met behulp van de RVR-toets. Indien uit de RVR-toets blijkt dat het plan 
geen invloed heeft op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan moet RVR opge-
maakt worden. De beslissing uit de RVR-toets kan onmiddellijk toegevoegd worden aan de start-
nota. Indien uit de RVR-toets blijkt dat het plan mogelijks een invloed heeft op de risico’s of de 
gevolgen van een zwaar ongeval, dan dient het plan voorgelegd te worden aan het Team Ex-
terne Veiligheid die beslist of er voor het plan al dan niet een RVR dient opgemaakt te worden. 
Het Team Externe Veiligheid zal in dit geval lid worden van het planteam in functie van het op te 
maken RVR. 

8.2 Onderzoek tot veiligheidsrapportage 

Wanneer een RUP een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke veiligheidsrapportage 
erop toe dat ruimtelijke ontwikkelingen de preventie van zware ongevallen of de beperking van 
de gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang brengen. Het RVR onderzoekt, wanneer 
nodig de risico’s. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering bevat in de vorm van een schema de criteria om te beslis-
sen of bij een RUP effectief een RVR vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikke-
lingen het risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet 
ernstiger kunnen worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. 
Dit zijn gebieden die bij het opmaken van een RUP bijzondere aandacht vragen: 

• Ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk be-
zochte gebouwen, belangrijke transportassen, …; 

• Ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare natuur-
gebieden, …; 

• Ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe 
gevarenbronnen. 

De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of 
geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden an-
derzijds moet bestuderen teneinde mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de plannings-
fase op te sporen en er op gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst 
aandachtsgebieden te dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) 
waardoor mens of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden.  
 
De ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het indu-
striële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrok-
ken zijn. 
 

 

http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/varia/definities/Lijst#rapportage
http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/wetgeving/vlaams/dabm
http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/wetgeving/vlaams/dabm
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Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het GRS met als doelstelling de verschillende ruim-
telijke ontwikkelingen rond het station te kaderen en het parkeren te structureren en hoe dit op 
een kwalitatieve manier kan verweven worden met de bestaande omgeving. 
 
Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient het RUP afgetoetst 
te worden aan de hand van criteria uit het bovenvermelde schema of beslissingsdiagram. De 
doorlopen RVR-toets geeft het volgende resultaat: 

• Er bevinden zich GEEN bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het plangebied; 

• De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in het RUP uitgesloten. 
 

Conclusie 

Uit de bovenstaande toetsing kan besloten worden dat de opmaak van een RVR niet nood-
zakelijk is. Het plan moet niet voorgelegd worden aan het Team Externe Veiligheid. 
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