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     Sterrebeek, 4 mei 2022 

 

 

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 voor het bouwen van een meergezinswoning (29 app)  

Tramlaan 54, 58, Zavelstraat 15, 19, 23 en 25    OMV_2022026304 

 

 

Geachte Dames, Heren, 

 

 
Gelet op  

1. de doelstellingen van STERREBEEK 2000 vzw, met ondernemingsnummer 4444.546.91, die 
onder andere omvatten, zoals beschreven in de statuten (publicatie in het staatsblad van 

2021_07_19 onder nummer 21090116) 

- het nastreven van een leefbare ruimtelijke ordening met aandacht voor de 
verkeersleefbaarheid en het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van 

open en groene ruimte, landschappen, monumenten, cultureel erfgoed en het 
dorpsschoon;  

- het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van het leefmilieu en van een 
leefbare woonomgeving. Dit impliceert het beperken van alle vormen van milieuhinder, 

waaronder alle vormen van geluidshinder, verkeersoverlast, geurhinder, lichthinder,…;  

- het nauwlettend opvolgen van alle plannen, initiatieven en activiteiten van 
plaatselijke, provinciale, gewestelijke, federale, Europese en internationale 

overheden en instellingen, alsmede van de privé-sector die voor Sterrebeek en 
omgeving van belang zijn. De vereniging houdt daaromtrent rekening met de 

ervaring, percepties, inzichten en meningen van de bevolking en brengt deze onder 

de aandacht van de betrokken overheden.  
2. Het feit dat STERREBEEK 2000 aantoont deze doelstellingen na te streven door onder 

andere het lidmaatschap in de GECORO en de milieuadviesraad van Zaventem, en door 
verschillende initiatieven en acties aangaande ruimtelijke ordening in het verleden (zie 

www.sterrebeek2000.be), 
3. Het feit dat STERREBEEK 2000 als procesbekwame vereniging kan optreden namens een 

groep wiens collectieve belangen zijn bedreigd of geschaad, in deze de goede en correcte 

ruimtelijke ordening en het naleven van de bestaande verordeningen en reglementering. 
 

dient de vereniging STERREBEEK 2000 vzw bezwaar in tegen vermelde aanvraag 

met volgende argumenten: 

 

1) De aanvraag is niet conform met het RUP Sterrebeek 

RUP_23094_214_00007_00001 

 

1.a) Reliëfwijziging 

 

De 2 geplande gebouwen worden verhoogd ten opzichte van de Tramlaan. 

Volgens de dwarssneden ligt het niveau gelijkvloers op 59m73 en varieert het niveau van 

de straat tussen de 58m15 en 58m90, dus max. 1m58 verhoging. 
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Naar de achterliggende tuinen wordt ofwel een helling voorzien richting tuinen 

Zavelstraat of grenzen de ondergrondse garages aan de aanpalende tuinen (zie verder). 

Het hoogteverschil tussen het gelijkvloers (59m73) en de achterliggende grenspercelen 

(±58.75) bedraagt 1m. 

 

De verhoging wordt gemotiveerd door meer privacy voor de slaapkamers op het 

gelijkvloers met uitkijk op de Tramlaan. 

We begrijpen echter niet dat een verhoging wordt ingeroepen als argument om de 

privacy van de kamers op het gelijkvloers te verbeteren. De verhoging (max. 1m58) zal 

de inkijk vanop straat in een kamer op gelijkvloers echt niet verhinderen en de privacy 

garanderen. 

 

De privacy problematiek kan desnoods opgelost worden met de nodige groenbeplanting 

in de voortuinstrook. In de verantwoordingsnota lezen we immers: “De voortuin wordt 

verder ingericht met hoogwaardig groen zodat de woningen vanop de straat het karakter 

krijgen van woningen in het groen. De hoge beplanting zorgt tevens voor privacy en 

creëert een dreef-effect in Tramlaan”. 

 

In het gemeentelijk RUP Sterrebeek (RUP_23094_214_00007_00001) wordt in 

artikel 0.06 bepaald dat: Reliëfwijzigingen enkel zijn toegestaan in functie van 

waterhuishouding, parkaanleg, recreatieve doeleinden en toegankelijkheid. 

 

Dit is hier duidelijk niet het geval. 

Meer nog, de toegang aan de straatzijde gebeurt via trappen of een hellend vlak. Dit 

bouwt een bijkomende drempel in naar een vlotte toegankelijkheid van het gebouw en is 

dus eveneens in strijd met de bepaling in het RUP. 

 

De verhoging zal ook aan de linkerzijde van het project het hoogteverschil met het 

voetbalveld nog extra vergroten. 

 

De reliëfverhoging wordt nog versterkt door de twee gebouwen op gelijke hoogte te 

brengen. 

 

1.b) Bouwhoogte 

 

De maximale bouwhoogte van 11m ten opzichte van de boordsteen van de Tramlaan 

wordt niet over de volledige lengte van de gebouwen bereikt. 

 

Het niveau van de straat ligt tussen 58m15 en 58m90. Het gelijkvloers staat op 59m73. 

Dit wil zeggen dat het gelijkvloers op max. 1m58 boven de straat staat. Voeg daar de 

bouwhoogte op het hoogste punt aan toe van 9m80 en men komt op een totaal van 

11m38. 

De reliëfverhoging is mede oorzaak van deze afwijking t.o.v. het RUP. 

 

 

2) De aanvraag is niet conform de voorschriften voor de appartement zone en 

het kernwinkelgebied (SVO_23094_233_00013_00001_SV_DV_1), artikel 

5.10 en artikel 1.4. 

 

2.a) Keermuren artikel 5.10. 

 

De voorschriften bepalen onder artikel 5.10 dat: “indien een keermuur gerealiseerd 

wordt binnen een project, deze zich op een afstand dient te verhouden ten opzichte van 

de perceelsgrens volgens het 45° principe. De hoogte van de keermuur staat bijgevolg 

op eenzelfde afstand als de hoogte.” 

 

Aan de achterzijde zijn de aanpalende tuinen lager gelegen volgens de dwarsdoorsneden. 
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In het ingediende project komen een deel van de ondergrondse garages tot aan de 

perceelsgrens met de aanpalende tuinen. Door het hoogteverschil gedraagt de 

achterkant van de garages zich als een keermuur die pal op de perceelsgrens ligt, 

hetgeen dus niet in overeenstemming is met de voorschriften (zie inplantingsplan 

hieronder). 

De schuine zijde van het linker gebouw aan de kant van het voetbalveld is amper 3m 

verwijderd (en zelfs slechts 1m voor een terras) van de perceelsgrens met het lager 

gelegen voetbalveld. Hier kan onmogelijk een degelijke helling of keermuur worden 

verwezenlijkt. 

 

2.b) Groenindex en groendak, artikel 1.4 van het RUP 

 

Artikel 1.4 van de voorschriften bepaalt wat als groen wordt beschouwd: al de 

oppervlakte die niet verhard is, waarbij de oppervlakte boven een ondergrondse 

verdieping eveneens als groen beschouwd kan worden indien deze minimaal met 50cm 

volle grond bedekt is en niet verhard werd. 

 

In andere gemeentelijke vergunningsdossiers beveelt de Provincie overigens een 

minimale gronddekking van 80 cm aan voor een volwaardige groenontwikkeling. 

 

Een groot deel van de groen ingekleurde oppervlakte ligt als groendak boven de 

ondergrondse garages zoals onderstaande f iguur aantoont. De rode lijn is de omtrek van 

deze garages. 

 

 
 

Op de dwarsdoorsneden (B_B en document BA_meergezinswoning_T_N_1.pdf ) is 

duidelijk dat door de 5cm PUR en het hellingbeton boven de uitstekende garages, de 

50cm volle grond niet over de volle oppervlakte van de ondergrondse garages kan 

verwezenlijkt worden. Aan de rand van de gebouwen haalt men hoogstens 25cm (300-

275cm op snede B-B). 
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De oppervlakte van het gedeelte ondergrondse garages dat onder de tuinen ligt mag dus 

niet meegerekend worden in de groenindex. Er wordt bijgevolg niet voldaan aan de 40% 

groenindex. 

 

3) Tuin 

 

De tuin aan de achterzijde van de meergezinswoning heeft geen inrichting en creëert 

aldus weinig meerwaarde. 

Deze gemeenschappelijke tuin is enkel bereikbaar voor de bewoners met een gelijkvloers 

terras. Er is geen enkele doorsteek vanuit de gemeenschappelijke gangen naar de tuin. 

De bewoners van de eerste en tweede verdieping worden zo de toegang tot de tuin 

ontzegd. 

 

4) Fietsstallingen 

 

De toegang tot de stallingen is moeilijk. De gangpaden om de stallingen in te draaien zijn  

te smal en beperkt tot 1m20. Om een f ietsstalplaats comfortabel te kunnen indraaien is 

een ruimte achter de f iets van 1m80 nodig. De f ietsenstallingen zijn niet praktisch 

bruikbaar, ze zitten in het ontwerp gewrongen. 

 

5) Dorpszichten 

 

In de verantwoordingsnota lezen we:  “Door de aanwezigheid van het naastgelegen 

voetbalveld en het kerkhof ertegenover is veel open ruimte. Door de open relatie van de 

gemeenschappelijke tuin met de omgeving, de uitloop van de nieuwe tuinzone naar het 

voetbalveld (stadion…) wordt een groene overgang gecreëerd. De bebouwing in de 

onmiddellijke omgeving langs de Tramlaan bestaat voornamelijk uit woningen 

(eengezins- + meergezinswoningen) en kleinschalige commerciële activiteiten /horeca in 

een amalgaan van stijlen en architectuur. De achtergelegen Zavelstraat is veeleer 

gekenmerkt door relatief veel smalle diepe percelen, met meer gesloten bebouwing en 

variabele bouwdiepten en de typische koterij in de achtertuin. Het ontwerp integreert 

zich qua schaal en programma in de omgeving en behoudt het architecturale karakter en 

de schaal of korrel van het dorp.” 

“Door meer openheid te creëren, worden er nieuwe zichten vanop de Tramlaan naar het 

dorp gecreëerd”. 

 

We zien niet in hoe het inplannen van 2 bouwblokken op de plaats van 2 woningen 

nieuwe zichten naar het dorp zal creëren. Noch hoe 2 bouwblokken met in totaal 29 

appartementen zich qua schaal en programma in de omgeving zouden ‘integreren’ en het 

bestaande architecturale karakter en de schaal of korrel van het dorp zouden behouden?   
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Integendeel, de zichten naar de dorpskern worden onderbroken en twee 

eengezinswoningen worden vervangen door 2 appartementsblokken. 

 

De inplanting van 2 bouwblokken met 3 bouwlagen zal bovendien voor de huizen in de 

Zavelstraat een belemmerd uitzicht bezorgen, en ook voor extra inkijk zorgen. 

 

6) Watertoets 

 
In de verantwoordingsnota lezen we: “Het project ligt in geen waterwinningsgebied. De 

bouwplaats is niet gelegen langs of in de onmiddellijke buurt van een (onbevaarbare) 

waterloop. Het is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of een gebied dat van 

nature overstroombaar is, zodat in alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat geen 

schadelijk effect wordt veroorzaakt.” 

 

Nochtans was er ter hoogte van het kruispunt Windmolenlaan-Tramlaan en omgeving al 

meermaals wateroverlast door het afstromende water van de Windmolenlaan. 

Vraag is of de inplanting niet meer moet voorzien in een wadi in een voortuinstrook.  

 

7) Archeologienota 

 

Deze nota maakt enkel melding van twee gebouwen van respectievelijk 6 en 4 

appartementen en is dus niet actueel. 

 

8) Bekendmaking openbaar onderzoek 

 

Er was zeker tot 3 mei geen enkele conforme gele aff iche te bespeuren op de betrokken 

percelen. Dit is een inbreuk op de publicatieplicht van een openbaar onderzoek. 

Alleen op woning nr.58 zijn er 2 stuks A4 op de ruiten. 
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Besluit: 

 

Het huidige ontwerp is op meerdere punten strijdig met het RUP Sterrebeek en 

het RUP meergezinswoningen en kan daardoor in zijn huidige vorm niet 

goedgekeurd worden. 

 

Om te voldoen aan de verschillende voorschriften heeft STERREBEEK 2000 vzw 

volgende voorstellen: 

 

1) Het gelijkvloers van de gebouwen moet op gelijke hoogte gebracht 

worden als de boordsteen van de Tramlaan 

Dit zal de toegankelijkheid verhogen, eventuele hellingen naar achterliggende 

percelen onnodig maken en voor een beter straatbeeld zorgen door een minder 

dominante invulling. 

Hiermee komt ook de bouwhoogte binnen de norm van 11m. 

 

2) De schuine betonhellingen boven de garages en dus ook de garages 

moeten ten opzichte van het gelijkvloers minstens 50cm lager worden 

gebouwd. 

Alleen op die manier kan voldaan worden aan een groendak van minstens 50cm 

en een groenindex van 40%. 80 cm zou nog beter zijn, conform provinciale 

aanbevelingen. 

 

 
 

3) Het is onmogelijk om de ondergrondse garages in te plannen tot aan de 

achterliggende percelen. 

Het is onmogelijk om daar een helling van 45% naar de achterliggend percelen te 

garanderen. 

Het aantal ondergrondse garages zal dus verminderd moeten worden of anders 

moeten worden ingetekend. 

Indien dit niet kan, zal men het aantal appartementen moeten reduceren om toch 

te voldoen aan het RUP. 
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4) Vermindering van het aantal appartementen. 

Zoals hoger gesteld kan men aan de schuine zijde van het linker gebouw aan de 

kant van het voetbalveld onmogelijk een keermuur verwezenlijken conform de 

reglementering. 

We stellen voor om het linker blok ook rechthoekig te maken met een kleiner 

volume en dus minder appartementen. 

Een vermindering van het aantal appartementen kan ook een oplossing zijn voor 

het probleem met de ondergrondse garages (zie hoger). 

 

5) Doorsteek naar de tuin 

Alle inwoners moeten de mogelijkheid hebben om de gemeenschappelijke tuin te 

betreden via de gemeenschappelijke gang. Dit kan door de gangen op het 

gelijkvloers door te trekken naar de tuin, ook al is dat ten koste van het aantal 

appartementen.  

 

 

STERREBEEK 2000 v.z.w. vraagt dat de gemeente de aanvraag in zijn huidige 

vorm niet zal goedkeuren wegens de aangehaalde argumenten en de 

strijdigheid met de geldende voorschriften. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

    

 

Luc Caluwaerts     Jos Jonckers 

Voorzitter      Bestuurslid 


