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     Sterrebeek, 25 juni 2020 
 

 

vzw nr 4444.546.91   
Erkende streekgebonden vereniging  
 

Secretariaat: 
p/a Felix Timmermanslaan 24 

1933 Sterrebeek 

        Aan het College van Burgemeester 
en Schepenen van en te Zaventem. 

        Diegemstraat 37, 
        1930 Zaventem 
    
 
Betreft: OMV_2020049672 Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning 
door Urbion, Brand Whitlocklaan 54, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,  voor het vellen van bomen en 
het oprichten van recreatieve sportvoorzieningen met een verpozingruimte, gelegen Baron 
Brugmann de Walzinplein te 1933 Zaventem Afdeling 23082, sectie E, perceel 71R, 71S, 71W, 71X. 
 
 
Geachte, 
 
 
Naar aanleiding van voorliggende aanvraag, wenst STERREBEEK 2000 vzw volgende bezwaren te 
formuleren 
 
 
1) De privé-invulling van het recreatiegebied in de aanvraag is niet in overeenstemming 

met de doelstelling van het GRUP VSGB om het gebied een gemeentelijke 
recreatiefunctie te geven, zoals toegelicht bij de opmaak van het GRUP-VSGB. 

 
De aanvrager stelt dat de voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de voorschriften 
van het GRUP Afbakening van het VSGB en aanpalende open ruimtegebieden, zoals 
geformuleerd onder artikel C10.7.1, 10.7.2 en 10.7.3. 
 
In de toelichtingsnota  212_00124_00001_d_3tnt.pdf  van het GRUP VSGB p.436 wordt 
echter het volgende beschreven 
 

6.10.4 Toelichting bij de planopties per gebied 
Opgenomen bestemmingswijzingen 
Op basis van de ruimtelijke visie en de sectorale beoordelingen worden volgende grote 
lijnen geformuleerd voor de herbestemming van de verschillende gebieden in deze cluster. 
- De Koninklijke Golf en het golfproject te Sterrebeek worden herbestemd tot golfgebied, 
met overdruk natuurverweving. Het gebied met clubgebouw en aanhorigheden wordt 
specifiek aangeduid. Het deel gelegen in habitatrichtlijngebied behoudt zijn potenties naar 
de ontwikkeling van heischrale graslanden, zure eikenbossen en ruigtes. 
- Het complementair en multifunctioneel programma aan de golf Sterrebeek wordt 
voorzien als woongebied. Omwille van de herlokalisatie van een voetbalveld 
wordt een recreatiegebied ten noorden van de F. du Roy de Blicquylaan voorzien. 
 
Het GRUP-VSGB had dus duidelijk de bedoeling om deze zone, voorwerp van deze 
aanvraag, voor te behouden voor een gemeentelijk initiatief (voetbalveld). Door de 
oorspronkelijke recreatiezone van de hippodroomsite om te vormen tot woonzone en 
golfterrein, was dit op de hippodroomsite niet meer mogelijk. 
 
De recreatiezone nu privé inpalmen buiten de golfsite is onverantwoord. 

 
Dit wordt nog eens herhaald in het Project-MER voor de Golfsite, goedgekeurd op 
2013-12-06 
 

p.33  3.8 Ontwikkelingsscenario’s 
“De autonome ontwikkeling van het studiegebied is de ontwikkeling die het gebied zou 
doormaken zonder gestuurde beïnvloeding van buitenaf. Het betreft hier o.a. 
ontwikkelingen ten gevolge van normale (sociale) gedragspatronen van de bevolking, zoals 
toename van de mobiliteit, toename van de vrije tijd en van de recreatie. 
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Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met beslissingen van overheden, die 
worden verwachte te zijn uitgevoerd, vooraleer het voorgenomenproject zal aanvangen. 
Relevante gestuurde ontwikkelingsscenario’s op basis van de juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden voor dit gebied zijn: 
- het landinrichtingsproject openruimtenetwerk Woluwebekken (zie hierboven) 
- het gewestelijk RUP VSGB, die ten noorden van het golfproject ook een nieuw 

gebied voor dagrecreatie heeft aangeduid voor de herlokalisatie van een 
voetbalveld ten noorden van de F. du Roy de Blicquylaan (zie blauw ovaal op 
onderstaande tekening). In concreto gaat het over KOVC Sterrebeek, dat nu een terrein 
gebruikt in het centrum van de gemeente en bij promotie naar de nationale reeksen 
moet uitkijken naar een groter stadion voor het eerste elftal”. 

 

 
 

En verder op p.79 6.4.3 Ontwikkelingsscenario 
“Er moet bij de discipline mobiliteit rekening worden gehouden met het feit dat ten noorden 
van de Du Roy de Blicquylaan het gewestelijk RUP voor het VSGB de herlokalisatie 
van een voetbalterrein wordt voorzien, nl voor het eerste elftal van KOVC Sterrebeek.” 

 

Op p.93 Ontwikkelingsscenario 
“Ten noorden van de Du Roy de Blicquylaan voorziet het gewestelijk RUP voor het 
VSGB de herlokalisatie van een voetbalterrein, nl voor het eerste elftal van KOVC 
Sterrebeek. De frequentie van gebruik van het nieuwe stadion bedraagt in principe 1 
zondagnamiddag om de twee weken. Er mag worden aangenomen dat de parkeerbehoefte 
voor deze activiteit zal kunnen worden opgevangen op het Baron Brugmann de Walzinplein. 
Gezien deze activiteit op zondagnamiddag niet zal interfereren met de maximale 
parkeerbehoefte van het golfproject (weekdagavond), vormt dit dus geen probleem.” 

 
Op p.159 

“Het gewestelijk RUP VSGB heeft ten noorden van het golfproject ook een nieuw 
gebied voor dagrecreatie aangeduid voor de herlokalisatie van een voetbalveld 
ten noorden van de F. du Roy de Blicquylaan. In concreto gaat het over KOVC 
Sterrebeek, dat nu een terrein gebruikt in het centrum van de gemeente en bij promotie 
naar de nationale reeksen moet uitkijken naar een groter stadion voor het eerste elftal”. 

 

Ook in het Gemeentelijk struktuurplan wordt hiernaar verwezen. 
 

In het Richtinggevend gedeelte p.49 
 

2. sport en recreatiegebieden herschikken 
“Fr. Peetersstraat – Hippodroomlaan 
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Sterrebeek telt twee recreatiegebieden het Zeen en de Hippodroomsite. 
Het huidige voetbalveld van Sterrebeek bevindt zich in het centrum van de gemeente en is op het 
gewestplan ingekleurd als woonzone. De afmetingen van het terrein zijn benepen, en bij een eventuele 
groei van de belangstelling voor de sportactiviteiten is de site te klein. Anderzijds is de huidige site in het 
centrum zoals gezegd geschikt voor woningen omwille van de nabijheid van het centrum, het openbaar 
vervoer e.d. 
Alternatieven voor de inplanting van het voetbalterrein in de bestaande recreatiegebieden werden 
onderzocht: 

 De site van het Zeen is omwille van de zeer vochtige bodemgesteldheid (onmiddellijke omgeving van 

de beek) minder geschikt. 
 De site van de Hippodroom geeft de mogelijkheid voor gezamenlijk gebruik van infrastructuur, 

diensten en parking site en de herlokalisatie van het voetbalveld” 

 
In de bindende bepalingen p.3 
DEELRUIMTE STERREBEEK 
1. opstellen inrichtingsstudie voor de recreatiepool renbaanwijk. 

 
Besluit: De recreatiezone in de aanvraag is bedoeld voor een gemeentelijk recreatief 
initiatief en niet als een uitbreiding van het Sterea-project. 
STERREBEEK 2000 kan dan ook niet aanvaarden dat de voorgestelde privé-
bestemming de bestemming zoals bedoeld in het GRUP VSGB tenietdoet. 
Het kan niet dat Sterea (Urbion) een zone van de hippodroom, die oorspronkelijk voorzien was 
als recreatiezone, volbouwt om dan later een andere zone buiten de hippodroom, die voorzien 
is als gemeentelijke recreatiezone met een gemeenschapsdoel, in te palmen. 
 
Ook al stapt de gemeente af van haar initieel plan om er een voetbalveld aan te 
leggen, dan blijft dit een unieke locatie waar dorpsbewoners, omwonenden, 
wandelaars (gelegen naast Oudergemseweg) elkaar recreatief kunnen treffen op een 
openbaar terrein. 
We denken hierbij o.a. aan een kinderboerderij, speeltuin, sportveldje, petanque, minigolf, 
klimmuur… 
Een bevraging bij de inwoners in het kader van het ‘Samen leven in Zaventem’ initiatief kan 
hier helpen om te peilen naar de voorkeuren. 
  

2) De sportvoorzieningen kaderen niet in het initiële masterplan en Project-MER, 
goedgekeurd op 2013-12-06 , voor de omvorming van het hippodroomgebied tot 
golfsite met woongelegenheid. 

 
Het Project-MER van het Sterea-project is belangrijk bij de evaluatie van de aanvraag. Zie ook 
verder. 
Dit mag ook blijken uit het feit dat de dienst omgeving het Project-Mer heeft opgevraagd zoals 
vermeld in stuk PROJECTFASE_VERLOOP 14 mei 2020 112824.pdf. 
Op de golfsite is reeds een sportcentrum met enkele tennisvelden voorzien. 
Een verdere uitbreiding, aangekondigd door de firma David Lloyd (zie o.a. Het 
Laatste Nieuws 28 januari 2020) en voorwerp van deze aanvraag, is buiten de scope 
en het gebied van het initiële Project-Mer en bijgevolg onaanvaardbaar. 
Indien de aanvrager de sportvoorzieningen wil uitbreiden dat moet dit op de golfsite 
zelf gebeuren. 
 

3) De in een tweede fase geplande parkeerruimte van 161 parkeerplaatsen in de 
recreatiezone is in strijd met de voorschriften van het GRUP-VSGB. 

 
Er is onduidelijkheid over het totaalproject in 2 fasen en de geplande parkeerruimte 
 
In de beschrijvende nota p.5 vermeldt de aanvrager: 
“De gebruikers van de sportvoorzieningen zullen hun wagens stallen op de hiervoor voorziene 
parking op het Walzinplein, de parkeerplaatsen op Du Roy de Blicquylaan of op het omliggend 
openbaar domein”. 
 
Andermaal wordt in de aanvraag de parkeerbehoefte voor wagens afgewimpeld op de openbare 
parking op het Baron Brugmann de Walzinplein. 
De aanvrager werkt alleen fietsinfrastructuur uit binnen de zone. 
 
Nochtans wordt in documenten van het dossier een tweede fase vermeld in dezelfde 
recreatiezone waarbij 161 parkeerplaatsen zouden voorzien worden in het oostelijk 
deel van de recreatiezone. 
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Beschrijvende nota p.4 
“Lot 1 heeft een totale oppervlakte van 1ha 63a 43ca. Hiervan wordt 71a 44ca ontwikkeld 
in eerste fase (=voorwerp van deze aanvraag)”. 

 
Document 2020A473_Sterea_Sportvelden_2_PVM.pdf 
“De ontwikkeling zal zich in een eerste fase beperken tot het westelijke deel van het 
kadastraal plangebied. In een tweede fase wordt de aanleg van het centrale 
parkeerterrein voorzien” 
“Eventuele uitbreidingen naar het oostelijke deel zullen in een aparte omgevingsvergunning 
worden aangevraagd.” 

 
Document 2020A473_Sterea_Sportvelden_2_VVR.pdf 
“In fase 2 wordt het parkeerterrein met 161 parkeerplaatsen aangelegd in het centrale 
deel van het plangebied. Deze zone zal voornamelijk bestaan uit waterdoorlatende 
verharding voor de parkeerplaatsen zelf en wellicht asfalt voor de rijwegen.” 
 

 
 

Het is merkwaardig dat de aanvrager hier 2 fasen voorziet. 
 
Deze parkeerzone nu niet vermelden in de aanvraag doet vermoeden dat men het 
voorschrift van het GRUP VSGB Artikel C10.7.1 op termijn wil omzeilen. 

 
Dit artikel is nochtans duidelijk 

 
Artikel C10.7.1 GRUP VSGB 
“Het gebied is bestemd voor dagrecreatie. 
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming, zijn 
toegelaten. In dit gebied zijn geen gebouwen en parkeerzones toegelaten.” 

 
De wetgever is ervan uitgegaan dat bij een gemeentelijke invulling van de recreatiezone, 
de openbare parking van het Baron Brugmann de Walzinplein wel kon worden gebruikt. 

 
STERREBEEK 2000 is van mening dat de voorschriften van het GRUP-VSGB moeten 
gevolgd worden en de parkeerzone in een 2de fase niet mag gerealiseerd worden. 
 
Door de onmogelijkheid om op termijn voldoende parkeerruimte te kunnen voorzien 
en de openbare ruimte hiervoor niet mag worden ingepalmd, moet het project in zijn 
geheel als niet realiseerbaar beschouwd worden (zie ook Mobiliteitsimpact). 
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4) Onduidelijkheid over vaste constructies 
 

De voorschriften van het GRUP VSGB (artikel C10.7.1 ) beperken infrastructuur tot 
“het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op de recreatieve functie van 
het gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één bouwlaag met 
een oppervlakte van ten hoogste 100 m²”. 
 
De voorziene verpozingsruimte lijkt hieraan te voldoen. 
 
Nochtans is er in documenten ook sprake van een tribune en veldoverdekkingen: 

 

2020A473_Sterea_Sportvelden_2_PVM.pdf 
“Binnen het sportterrein zal tevens een tribune, speeltoestellen en een kantine met 
terras worden gebouwd” 

 
2020A473_Sterea_Sportvelden_2_VVR.pdf 
“Tijdens fase 1 worden in totaal drie padelterreinen en zes tennisvelden aangelegd. In de 
noordwestelijke hoek zullen de drie padelterreinen worden geplaatst, afgeschermd door een 
metalen structuur van netten en profielen. Drie klassieke tennisvelden worden daar ten 
oosten van aangelegd. Nog eens drie tennisvelden liggen langs de zuidgrens van het 
terrein. De infrastructuur bestaat verder uit een tribune/spelelement (tussen de 
speelvelden), een verpozingsruimte van ca. 100 m² met errond een terraszone (in de 
zuidwestelijke hoek). Groenstroken worden voorzien langs de randen van het terrein. 
Tussen de tennisvelden zullen wandel- en fietspaden worden aangelegd, waarvan de 
wegkoffer zal dienen als gabarit voor de nutsleidingen”.  

 
Deze tribune is niet zichtbaar op het inplantingsplan. 
 
Verder wordt in de aanvraag voorzien dat 3 tennisvelden tijdelijk overdekt kunnen worden. 
 
STERREBEEK 2000 stelt zich de vraag of een tribune en veldoverdekkingen nog 
stroken met de geest van artikel C10.7.1. aangaande vaste constructies en de 
ruimtelijke impact. 

 
5) Mobiliteitsimpact geminimaliseerd 

 
De mobiliteitsimpact wordt geminimaliseerd. 
Zie beschrijvende nota p.5 

“Voorliggende aanvraag veroorzaakt geen noemenswaardige impact op de mobiliteit gezien 
de terreinen bedoeld zijn voor bewoners uit de nabije omgeving”. 

 
Dat de terreinen bedoeld zijn voor bewoners uit de nabije omgeving gelooft niemand. Ook 
mensen van (ver) buiten Sterrebeek zullen hiervan gebruik maken zoals zeker ook reeds voor 
90% het geval is op de golf. 
Bovendien is dit moeilijk te verklaren als men in een tweede fase een parkeerterrein voor 161 
wagens wil aanleggen. 

 
STERREBEEK 2000 eist dat een mobiliteitstudie wordt gevoegd bij de aanvraag als 
aanvulling op de mobiliteitsstudie van het totale Golfproject. 
 

6) Boscompensatie is onbestaande 
 

Zie document EFFECT_OMGEVING 14 mei 2020 112824.pdf p.1 Biodiversiteit : 
“Tijdens de aanleg van de tennisvelden worden er bomen gerooid. Dit wordt gecompenseerd 
(zie compensatieformulier stedenbouwkundige aanvraag)”. 
 
Het gaat om 12906 m2 waarbij de eigenaar er zich van af maakt door het vellen van bomen te 
compenseren via een bosbehoudsbijdrage (46719,72 euro). 
Er is nochtans voldoende ruimte op de golfsite om het vellen te compenseren door nieuwe 
aanplantingen. 
In tijden waarin de Vlaamse overheid op zoek is naar plaatsen voor bebossing is het 
onverantwoord dat dit niet door echte bebossing in de omgeving wordt 
gecompenseerd. 

 
Ook hier beperkt men zich tot de bosoppervlakte van een eerste fase: 
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Document BOSC_I51101_304_A3.pdf   (zie contour huidige fase conform aanduiding in de 
legende) 

“NB: in het boscompensatieformulier wordt alleen de te ontbossen en te compenseren 

bosoppervlakte van deze fase in rekening gebracht “ 
 

7) Hemelwater 
 

De aanvrager ontwijkt de verplichting om een hemelwaterput te voorzien door te stellen dat de 
dakoppervlakte beperkt is tot de 64 m2 van de verpozingsruimte, die bovendien voorzien is 
van een groendak (zie BA_Addendum_B25a_I51101_301.pdf). 
Nochtans worden de 3 tennisvelden overdekt (zie BA_Sterea Noord 
Sportterreinen_I_N_1_Inplantingsplan.pdf). 
 
Men zou verwachten dat de dakoppervlakte van de overdekkingen ook moet 
meegeteld worden. 
 

8) Geluid 
 
De aanvrager beweert dat de exploitatie zal voldoen aan de richtwaarden voor specifiek geluid 
in open lucht volgens Vlarem II. 
Nochtans vrezen we dat het geluid van vooral de padelvelden (kaatsen tegen de glaswanden 
aan de uiteinden) sterke hinder zal veroorzaken voor de omwonenden, in het bijzonder voor de 
woning gelegen aan het Baron Brugmann de Walzinplein en de woningen aan de 
Oudergemseweg. 
Het dossier is voor STERREBEEK 2000 onvolledig wat de geluidsimpact betreft. 
  

 
Besluit: 
 
STERREBEEK 2000 hoopt dat het gemeentebestuur met deze bezwaren rekening zal 
houden en de aanvraag, in strijd met het GRUP-VSGB, niet zal goedkeuren. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 

 

 
 
 
                                                       
Luc Caluwaerts      Hugo Leonard 
voorzitter STERREBEEK 2000 vzw   ondervoorzitter 


