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      Sterrebeek, 17 maart 2021 
 

 

Vzw nr 4444.546.91   

RPR Brussel 

 

Zetel: 

Felix Timmermanslaan 24 

1933 Sterrebeek 

e-mail: info@sterrebeek2000.be 

website: www.sterrebeek2000.be 

Aan het College van 

Burgemeester en Schepenen van 

en te Zaventem. 

        Diegemstraat 37, 

        1930 Zaventem  

  

 

 

Betreft: Openbaar onderzoek OMV_2020157842 voor de nieuwe gemeentelijke 

verkaveling 'Moorselveld' met wegenis  

Ligging: Vossemlaan te 1933 Zaventem, afdeling 23082, sectie D, perceel 16_, 18_, 19_, 

20_, 21_, 27A, 28C, 28D 

 

Ter bevestiging van ons bezwaarschrift van 17 januari 2021 voor dezelfde aanvraag, pleit  

STERREBEEK 2000 vzw andermaal voor een alternatieve inplanting van de woonzone 

Moorselveld en de voorgestelde verkaveling van fase 1, voorwerp van het openbaar 

onderzoek. 

 

Hierna volgen onze aangepaste argumentatie en voorstel 

 

1. STERREBEEK 2000 v.z.w. vindt dat het huidig project onvoldoende tegemoet 

komt aan de vereisten van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor 

het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (GRUP-VSGB). 

 

a) Een kwalitatieve aansluiting met het omliggend landbouwgebied ontbreekt 

 

In de toelichtingsnota van het GRUP-VSGB (blz. 425) lezen we: 

 
Het zuidelijke woongebied dient een kwalitatieve overgang te krijgen naar het 

omliggende landbouwgebied. Het creëren van ‘achterkanten’ naar de open ruimte 

dient vermeden. 

 

Dit wordt ook nog eens herhaald in het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk 

Structuurplan blz. 24. 

Daarnaast vermeldt het gemeentelijk structuurplan over het Moorselveld. 

 

Naast de bepalingen van het GRUP-VSGB zal het inrichtingsplan duidelijkheid 

verstrekken omtrent: 

 De wijze waarop de voetweg nr. 20 wordt geïntegreerd in het project, met 

mogelijkheid tot aansluiting op een traag wegennet richting Moorsel, 

Tervuren. 

 De manier waarop de aansluiting op het bestaande wegennet gebeurt. 

 De wijze waarop de aansluiting met het omliggend landbouwgebied 

wordt verwezenlijkt. 

 

De gemeente plant de nieuwe woningen in deze eerste fase (voorwerp van het openbaar 

onderzoek) uitsluitend in het zuidelijkste deel van het woongebied. Zie schets hieronder. 
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De gemeente komt hierdoor niet tegemoet aan het vermijden van ‘achterkanten’ naar de 

open ruimte. 

 

In de motivatienota stelt de gemeente: “Om het hele project af te werken met respect 

voor het achterliggende landschap wordt de laatste zone voorzien van doorzichten door 

de oriëntatie van de loten te draaien zodat interactie en contact met het achterliggende 

landschap behouden blijft.” 
 

Die  “contacten” en die “doorzichten” worden gerealiseerd door ‘straten’.  

Met als gevolg dat de huizen en de tuinen dwars geplaatst worden en alleen de laatste 

huizen van de 5 rijen contact/zicht op het achterliggend landschap behouden vanuit hun 

tuin. De andere huizen zullen uitkijken op elkaar en in elkaars tuin, i.p.v. op het 

landschap. Vanuit de respectievelijke tuinen (met volgens de voorschriften een 

toegelaten haag van max. 1m50), zal er helemaal geen doorzicht zijn. 

 

Bovendien worden de “straatdoorzichten” beperkt door de voorziene aanplant van bomen 

aan het einde van de straten (zie inplantingsplan en technisch grondplan). 

 

b) De woningen van de voorgestelde fase 1 zullen lang een visuele hindernis 

vormen in het landschap.  

 

Meerdere percelen (kadastraal 8B, 8C, 8D, 6A, 6/02A, 14B, 15B en 17) tussen de 

voorziene fase 1 en de woningen aan de Moorselsteenweg, zijn geen eigendom van de 

gemeente. 

Dit hangt als een molensteen rond de nek van dit project. 

Zolang die percelen in onverdeeldheid blijven, mag men een kruis maken over het 

vrijkomen van deze gronden en de verdere ontwikkeling van het woongebied. 

Bovendien is het goed mogelijk dat de eigenaars van die percelen wachten tot het 

voorkooprecht van de gemeente (15 jaar na goedkeuring GRUP-VSGB = +-2026) vervalt.  

 

Hierdoor zal de invulling van fase 1, zoals deze door de gemeente naar voor wordt 

geschoven, er uitzien als een gedrocht dat het open land doorsnijdt (zie ook simulatie 

hieronder). En dit op het hoogste, meest zichtbare punt van de woonzone. 
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Dit zal nog versterkt worden door het feit dat voor 17 van de 29 woningen een 3de 

bouwlaag verplicht wordt. 

 

Qua ruimtelijke ordening zijn we dan ver van een aanvaardbare situatie zoals 

vooropgesteld in het GRUP-VSGB, met name: ‘Het zuidelijke woongebied dient een 

kwalitatieve overgang te krijgen naar het omliggende landbouwgebied. Het creëren van 

‘achterkanten’ naar de open ruimte dient vermeden’. 

 

Bovendien blijft het bijgestuurde concept voor de verkaveling van het ganse gebied 

(minder huizen, pachthofmodel, meer groen en waterpartijen) zoals uitgewerkt door 

Quadrant louter informatief en hoogst onzeker. Vanaf 2026 (na het 15-jarig 

voorkooprecht van de gemeente zoals bepaald in het GRUP-VSGB) zullen de 

onderhandelingspositie en de belangen van de privé-eigenaars immers veel zwaarder 

doorwegen en de verdere ontwikkeling van de totale verkaveling bepalen en kunnen 

hypothekeren. 

 

De visualisaties in de nieuwe motiveringsnota zijn misleidend omdat ze een voorbarig en 

geïdealiseerd beeld geven van de toestand wanneer alle fasen zouden kunnen 

gerealiseerd worden, wat verre van zeker is gezien heel wat percelen niet in het bezit zijn 

van de gemeente. 

 

Een bijkomende afzonderlijke visualisatie van fase 1, die een beeld geeft van de impact 

van de inplanting op het landschap, is noodzakelijk. 
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2. Als de vraag naar betaalbare bouwgronden van Zaventemnaars werkelijk zo 

hoog is en de gemeente hieraan zo snel mogelijk wil verhelpen binnen een 

duurzaam verkavelingsproject voor Moorselveld, stelt STERREBEEK 2000 

v.z.w. voor de eerste fase volgend alternatief voor: 

 

 
 

Dit voorstel vertrekt van volgende uitgangspunten: 

 

a) Woningen in zone 1 en 2 

 Invulling van de eigendommen van de gemeente Zaventem 

o Zone 1: kadastrale percelen 7R, 7S, 7P (indien nodig mits een kleine 

aanpassing van de kavels om de weg volledig op gemeentelijke grond te 

leggen op perceel 7R). 

o Zone 2: delen van kadastrale percelen 27A, 16, 19, 21 

 Zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande bebouwing ter hoogte van de 

Moorselsteenweg en bestaande wegenis (Vossemlaan).   

 

Voordelen:  

 Maximaal behouden van de open ruimte (ook indien het totale project niet verder 

zou kunnen worden gerealiseerd (cfr. eigendomskwesties tussenliggende 

percelen);   

 Aansluiting bij bestaande percelen en wegenis; 

 Opschalen mogelijk naar 34 kavels/woningen in fase 1.  

 

b) Groene zone 3 (volledig op gemeentelijke gronden) 

 

Dit komt neer op de realisatie van de door de gemeente in fase 1 voorziene groene zone 

in de buurt van voetweg 20. 

 

Voordelen:  

 Activering van groene zones ten behoeve van de omwonenden (en wandelaars die 

gebruik maken van de voetweg) ook indien de rest van het plan niet wordt 

gerealiseerd, gezien de problematiek van de tussenliggende percelen.  

 Eventueel een gedeelte (hoekje rechts bovenaan) voorzien als losloopweide voor 

hondeneigenaars d.m.v. omheining   
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c) Gedeeltelijke aanleg van voetweg 20 (Pachthofstraat): zie blauwe lijn 4 

 

Deze aanvulling op de groene zone activeert de bestaande voetweg 20 d.m.v. een 

inrichting met waterdoorlatend karakter (dolomiet, gravel of andere). De bestaande 

veldweg wordt nu jaarlijks omgeploegd door de pachter. 

Aangezien de gronden voor dat gedeelte niet van de gemeente zijn, kan overwogen 

worden om hiervoor tot onteigening over te gaan. 

 

Voordelen:  

 Heraanleg van de voetweg ten behoeve van de omwonenden en wandelaars;   

 Betere begaanbaarheid; 

 

 

3. STERREBEEK 2000 v.z.w. heeft volgende bijkomende specifieke 

opmerkingen/bezwaren bij het voorstel voor Fase 1 van de gemeente 

 

a) Doorzichten naar het landbouwgebied worden verhinderd zowel 

landschappelijk als voor de bewoners en omwonenden. 

 

Bezwaar zoals reeds vermeld hierboven. 

De eenzame huizenrijen midden in het veld zullen een zeer zichtbare, verstorende impact 

hebben op de omgeving. 

 

b) Voetweg 20  

 

Het nieuwe inplantingsplan tekent wel de plaats van de voetweg 20 maar geeft niet  

aan hoe de groene zone aansluit op de voetweg richting Vossemlaan (gedeelte dat 

overeenkomt met de blauwe lijn in ons voorstel). 

Het gemeentelijk plan voorziet daarentegen een tijdelijke weg in porfier naar de 

Vossemlaan (zie rode lijn hieronder). 

Hierdoor dreigt de voetweg zijn volledig officieel traject te verliezen door verder 

omploegen. 

Ook in de motivatienota wordt die aansluiting niet zichtbaar gemaakt. 

 

 

   
 

Bezwaar: zoals aangegeven in ons alternatief voorstel, vragen we om de volledige 

voetweg in te richten en te vrijwaren en de aansluiting met de wegenis in de groenzone 

uit te werken 

 

c) Er worden slechts 6 kavels aangeduid als sociaal woonaanbod. 

 

STERREBEEK 2000 verwelkomt de wens van de gemeente om hier een deel van de 

achterstand in sociale woningbouw weg te werken. 
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6 kavels vormen 20% van de verkaveling. 

In de voorschriften van het GRUP-VSGB is er sprake van 40%. 

 

Ondanks artikel 7.4.2/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vraagt 

STERREBEEK 2000 dat de gemeente deze percentages toch minstens zou aanhouden. 

 

Waarom wordt de hele verkaveling trouwens niet ingevuld met sociale woningbouw, zoals 

dat het geval was voor de naastliggende Pancratiusverkaveling. 

 

Bovendien is het onduidelijk hoe dit zal gerealiseerd worden. 

 

d) Er zijn enkele onduidelijkheden in de stedenbouwkundige voorschriften  

Zie document “stedenbouwkundige voorschriften.pdf” 

 

Dakvorm 

 

Onder d) dakvorm, blz. 2 wordt een plat dak opgelegd.  
In de visualisaties van de motivatienota worden echter ook woningen getoond met schuine 
daken.  

 
Teruggetrokken 3de bouwlaag 

 

Volgens de voorschriften (blz. 2) is voor loten 1-5, 11-15 en 23-29 een teruggetrokken 

3de niveau “toegestaan”, met plat dak, binnen het gabarit van 70° met een maximale 

hoogte van 3,5m. 

De 3de bouwlaag is in de tekst geen verplichting. Na consultatie op de dienst omgeving 

blijkt het wel de bedoeling te zijn dat alle woningen van deze loten een 3de bouwlaag 

voorzien. 

Dit moet verduidelijkt worden. 

 

Bezwaar: gezien de landschappelijke impact vraagt STERREBEEK 2000 om deze 3de 

bouwlaag op dat deel van de verkaveling te schrappen. 

 

e) STERREBEEK 2000 vreest dat de voorziene gracht ten zuiden van de 

verkaveling onderbemeten is ten opzichte van de te verwachte 

modderstromen.  

  

Zie Rioleringsnota (document 4859 - 4859 - Nota riolering - fase 1 -  2021.02.15.pdf)  

De berekeningen vermelden alleen strengen1 tot 5. 

 

Bezwaar: Er wordt nergens een berekening vermeld voor de zuidelijke gracht van 

de totale bergingscapaciteit om 2-jarige en 20-jarige piekneerslagvolumes te kunnen 

opvangen. 

De breedte van de zuidelijke gracht wordt niet aangegeven. Uit de plannen van de 

dwarsdoorsneden leiden we op zicht een breedte van ongeveer 2m af, naar het oosten 

toe verbredend naar +- 3,5m. 

Dit is wel in sterk contrast met de afmetingen van bv. de buffers aan de Acht 

Bundersstraat waar een veel bredere opvang is voorzien. 

Verder wordt zonder verklaring/motivering op p.10 gesteld: “De neerslag afkomstig van 

de akkers wordt niet meegerekend in de berekening van het benodigde buffervolume” 

f) Bouwblokken 

In het verkavelingplan van de eerste fase zijn rijwoningen voorzien tot 7 woningen per 

rij. De nieuwe gemeentelijke verordening inzake kernversterking bepaalt dat in die zone 

enkel 3- of 4-gevelwoningen zijn toegelaten maar de gemeente maakt gebruik van de 
afwijkingen die zijn toegelaten in de verordening.  
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De gemeente zou hier het goede voorbeeld moeten geven. Bovendien zou een meer open 
bebouwing landschappelijk beter inpassen naast het landbouwgebied. 

Bezwaar: STERREBEEK 2000 stelt voor om de bouwblokken op die locatie op te splitsen, 
conform de verordening. 

g) Mobiliteit 

STERREBEEK 2000 behoudt ook in dit dossier haar scepsis tegenover de ingediende 
verkeerstudies.  

Los van het feit dat de opdrachtgever deze financiert en rechtstreeks belanghebbende is, 

missen we ook het nodige 'helicopterperspectief'. Immers, wat verder op dezelfde baan, 

in het nabijgelegen Moorsel, zijn tal van soortgelijke bijkomende 'verdichtingen' in 
ontwikkeling. 

Met op zich telkens 'beperkte' gevolgen voor de automobiliteit op de belangrijke en reeds 
verzadigde verbindingsweg naar Sterrebeek én de E40. 

De dagdagelijkse autocongestie, vooral tijdens de spitsuren, wordt derhalve snel nog 

problematischer. Het is niet voldoende elke casus apart te benaderen, dan wel de totale 

verkeersimpact van de lopende projecten te onderzoeken. 

Eens te meer wordt de impact van een nieuwe verkaveling geminimaliseerd. 

De vereniging verwelkomt in dit verband dat de gemeente in haar Mobiliteitsstudie 

verklaart dat “ze overleg zal organiseren met Tervuren om de problematiek met 
betrekking tot de Moorselsteenweg aan te kaarten”. 

De vereniging vraagt dat dit overleg dringend gestart wordt met als doel (i) een meer 

betrouwbare totaalanalyse van de verkeersimpact van alle geplande projecten, en (ii) 

maatregelen/bijsturingen die een verdere verslechtering van de totale verkeersimpact 

(inclusief op het verkeerskruispunt met de Mechelsesteenweg en de Tramlaan) alsnog 
kunnen helpen voorkomen. 

De grote bezorgdheid hierover bij vele Sterrebekenaars komt trouwens ook duidelijk naar 
voor in de Zaventem-aan-Zet mobiliteitsenquête. 

De Second opinion studie, uitgevoerd door SUUNTA, bestudeert wel het effect op het 

kruispunt Moorselsteenweg-Vossemlaan maar laat na de gecumuleerde effecten aan het 
(over)verzadigde kruispunt Waalsestraat-Mechelsesteenweg te bestuderen. 

Inzake parkeergelegenheid, hoopt de vereniging dat de 35 openbare parkeerplaatsen 
mogelijkheden zullen bieden aan initiatieven voor deelwagens/fietsen. 

Tenslotte is het ook merkwaardig dat beide mobiliteitsstudies uitgaan van 150 

wooneenheden voor de totale verkaveling terwijl de gemeente bij de tweede Zaventem-

aan-Zet hoorzitting beweerde dat het project gereduceerd werd tot 120 wooneenheden. 

 

Besluit: 

Het project goedkeuren en uitvoeren zoals het nu voorligt, is niet alleen tegenstrijdig met 
de voorschriften van het GRUP-VSGB.  

Het gemeentelijk voorstel heeft zowel vanuit strategisch oogpunt (cfr. nog vele 

privégronden die de verdere ontwikkeling van de Moorselveld woonzone hypothekeren) 
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als wat betreft de specifieke plannen voor Fase 1 vele minpunten. Dit ondermijnt van bij 

aanvang de ambitie van de gemeente om in het Moorselveld een duurzame verkaveling 
voor de toekomst en een aangename leefomgeving te creëren. 

Tenslotte betreurt STERREBEEK 2000 v.z.w., in navolging van zijn bezwaren in 2011 ten 

tijde van de omvorming van het woonuitbreidingsgebied Moorselveld naar woonzone 

(door het GRUP-VSGB), dat de gemeente niet alles in het werk stelde en stelt om via de 

gronden die ze in bezit heeft, dit landbouwpatrimonium voor verdere generaties te 

bewaren en eerder toegeeft aan het verder prijsgeven van open ruimte ten voordele van 
uitdijende woningbouw. 

De vereniging vraagt het gemeentebestuur opnieuw om het voorstel en de bezwaren van 

STERREBEEK 2000 ernstig in overweging te nemen en de gemeentelijke plannen alsnog 
bij te sturen. 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

                                                       

Luc Caluwaerts     Hugo Leonard 

voorzitter STERREBEEK 2000 vzw   ondervoorzitter 


