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1. Inleiding 

In het richtinggevende deel zal de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente 

Liedekerke worden uiteengezet. Het is daarbij van belang na te gaan wat de rol is 

van de gemeente binnen het perspectief van Vlaanderen en de provincie Vlaams-

Brabant in het bijzonder. 

De gebruikte methodiek wordt gevisualiseerd in onderstaand schema: 

_____________________________ figuur 1: opbouw richtinggevend deel 
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In hoofdstuk 1 worden een aantal algemene basisprincipes geformuleerd die als 

randvoorwaarden voor de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te 

beschouwen zijn. Deze ruimtelijke visie heeft betrekking op het ruimtelijk 

functioneren van de hele gemeente. Het karakter en de rol die men de gemeente wil 

geven, worden kernachtig geformuleerd. Uit deze visie komen doelstellingen naar 

voren. 

 

Deze visie en doelstellingen worden ruimtelijk vertaald naar concepten (hoofdstuk 

2). De conceptelementen geven aan hoe men wil omgaan met deelstructuren en 

deelruimten in de gemeente die essentieel zijn voor de ruimtelijke structuur van 

Liedekerke. Zij zijn de bindelementen van deelstructuren en deelruimten. 

De volgende hoofdstukken streven een integrale benadering na van de gewenste 
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ruimtelijke structuur door zowel de deelstructuren als de deelruimten uit te werken. 

Procesmatig kwamen de gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimten en de 

deelstructuren tot stand via een cyclisch proces waarbij er een constante 

wisselwerking was tussen de benadering vanuit deelstructuren en vanuit 

deelruimten. 

De geformuleerde visies, concepten en doelstellingen worden telkens vertaald naar 

concrete acties en maatregelen.  

 

Het laatste hoofdstuk geeft een synthese van de gewenste ruimtelijke structuur. 

 

In het derde deel van het structuurplan, het bindend deel, zal een selectie van de 

acties en maatregelen gemaakt worden. 
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2. Globale visie voor Liedekerke 

2.1 Pijlers van ontwikkeling 

Pijlers voor ontwikkeling hebben een sterke invloed op en zijn tekenend voor het 

huidig functioneren en de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente. Een 

‘Pijler voor ontwikkeling’ is een bestaand element of gegeven dat aangewend kan 

worden om een ruimtelijk proces op gang te brengen. 

In Liedekerke zijn de pijlers sterk van bovenlokaal belang alhoewel zij belangrijke 

invloed hebben op lokale elementen. Daarom wordt een onderscheid aangegeven 

tussen bovenlokale en lokale pijlers. 

2.1.1 Bovenlokale pijlers 

E40 – N208 

De E40 – bereikbaar via de N208 - vormt de belangrijkste verbinding naar Brussel, 

Aalst en Gent vanuit Liedekerke. Deze ontsluitingsmogelijkheid heeft o.a. de 

dynamiek van het bedrijventerrein Begijnenmeers en het station van Liedekerke 

sterk beïnvloed. Bovendien draagt het bij tot een aantrekkelijke woongemeente op 

korte tijdsafstand van de werkgebieden. Het is een aanknopingspunt voor de 

ontwikkeling van het station als transferium of als regionaal vervoersknooppunt. 

Station 

Het station van Liedekerke kent vandaag reeds een grote aantrekkingskracht. 

Bovendien draagt het bij tot een aantrekkelijke woongemeente op korte 

tijdsafstand van de werkgebieden. Verdichting in de buurt van het station en het 

opwaarderen van het station als regionaal knooppunt zijn aanknopingspunten voor 

het beleid.  

Dender 

Liedekerke is ontstaan langsheen de Dender. Bovendien is het 

overstromingsgebied een duidelijke grens geweest voor de historische 

ontwikkeling van de kern. Aanknopingspunten voor het beleid zijn de Dender als 

groene long voor de dichte kern van Liedekerke, waarbij zowel aandacht gaat naar 

natuurontwikkeling als recreatief medegebruik.  

Liedekerkebos 

Liedekerkebos is de oostelijke groene long van Liedekerke. Bosontwikkeling en 

recreatief medegebruik vormen aanknopingspunten voor het ruimtelijk beleid. 
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2.1.2 Lokale pijlers 

Liedekerke-centrum 

De kern van Liedekerke vormt een belangrijke pijler in het buitengebied. Lokale 

ontwikkelingen kunnen aan deze kernen worden opgehangen. De 

woonbehoeftenstudie staat beperkt nog verdichtingen toe. De leefbaarheid 

garanderen van deze kern is een must. Aanknopingspunten zijn het verhogen van 

de attractiviteit van het centrum en verdichten van de kern. 

N207 

De N207 is een relatief recent structurerend element in de gemeente. Door de 

inertie van de bebouwde ruimte is haar rol echter tot nu toe beperkt gebleven. 

Aanknopingspunten voor beleid is een afgestemde vormgeving van de weg en haar 

omgeving.  

Zijbeken van de Dender 

De Bogijnengracht, Bellebeek en Palitsebeek zijn waterlopen waaraan een 

natuurlijke structuur ophangt of kan ophangen die verbindingen vormen tussen 

Liedekerkebos en de Dendervallei.  
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2.2 Uitgangshoudingen voor het ruimtelijk beleid 

Gewenste ontwikkeling van de gemeente kadert binnen het RSV en het 

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant 

Bij het uitwerken van de gemeentelijke visie en gewenste ruimtelijke structuur 

moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de reeds ontwikkelde 

beleidskaders van het RSV en het provinciaal ruimtelijk structuurplan. In deze 

beleidsdocumenten staan immers uitspraken die in acht moeten genomen worden 

omwille van hun richtinggevend of bindend karakter.  

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
1
 

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Liedekerke wordt opgebouwd in een 

lange termijnvisie die gebaseerd is op het principe van duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling biedt garanties en ontwikkelingsperspectieven 

aan de noden en behoeften van toekomstige generaties. De twee pijlers van 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling zijn het respect voor de ruimtelijke draagkracht 

en streven naar ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit houdt verband met de 

architectuur en de uitstraling van gebouwen, terreinen en publiek domein. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is bijgevolg niet beperkt tot het behoud van 

niet-bebouwde ruimten en het versterken van natuurwaarden. Toch streeft 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling een zuinig ruimtegebruik na omwille van de 

schaarsheid van de ruimte. Door het aanduiden van structuren wil duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling een synergie realiseren tussen het ruimtegebruik 

waardoor tevens sociaal-economische voordelen gegenereerd worden. 

Deze houding mondt uit in: 

� Een denken op lange termijn; 

� Verbanden met de ruimtelijke, de maatschappelijke en de historische context; 

� Zuinig omgaan met de aanwezige ruimte; 

� Functievermenging en verweving van activiteiten; 

� Aandacht voor de draagkracht van de ruimte; 

� Zorg voor de beheersbaarheid van de ruimte; 

� Het creëren van een maatschappelijk en politiek draagvlak; 

� Het opstellen van concrete acties en maatregelen; 

� Het creëren van randvoorwaarden tot het vrijwaren van een bloeiende 

economie, het verzekeren van de mobiliteit, het creëren van aangename 

woonomgevingen. 

                                                      
1 In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het begrip 'duurzame ruimtelijke ontwikkeling' 

gedefinieerd als: “een ontwikkeling die voorziet in de materiële en psychische behoeften van de huidige 

generatie zonder de mogelijkheid aan te tasten voor de toekomstige generaties om eveneens in hun 

behoeften te voorzien”. 
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Fysisch systeem als drager van ruimtelijke ontwikkeling 

Het fysisch systeem vormt de basis voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en 

stelt randvoorwaarden. Het respecteren van dit natuurlijk raamwerk voorkomt een 

verdere aantasting van de open ruimte. 

Diversiteit en samenhang van de deelruimten 

Deelruimten zijn gebieden waarbinnen - in een samenspel van deelstructuren - 

gelijkaardige bestaande (of toekomstige) ruimtelijke eigenschappen (probleem of 

kwaliteit) aanwezig zijn. Elk van de onderscheiden deelruimten bevat een aantal 

eigen karakteristieken en kwaliteiten die ervoor zorgen dat de ene deelruimte 

verschilt van de andere. Deze diversiteit moet behouden blijven en waar mogelijk 

versterkt. Het is immers van belang dat elke deelruimte zijn eigen troeven 

uitspeelt. Samenhang kan worden beschouwd als aanvulling op diversiteit. Het 

overdreven benadrukken van diversiteit kan de samenhang tussen de verschillende 

deelruimten in het gedrang brengen. Daarom wordt gezocht naar elementen die de 

samenhang tussen de verschillende deelruimten bevorderen. De ruimtelijke 

kwaliteiten worden versterkt om enerzijds een optimale belevingswaarde van de 

deelruimte te bekomen en anderzijds om het ruimtelijk functioneren te versterken. 

Preventief handelen 

Het overschrijden van de ruimtelijke draagkracht moet zoveel mogelijk vermeden 

worden. Het is belangrijk op een aantal tendensen tijdig te kunnen inspelen. Deze 

uitgangshouding geeft aan dat men een eind wil maken aan een ‘ad-hoc-ruimtelijk 

beleid’ en alert wil reageren op nieuwe situaties. De problemen bij dit principe 

kunnen zijn dat het toekomstbeeld over een bepaalde materie vaag is of dat er 

plotse veranderingen in de ruimte optreden. 

Synergierapporten 

Onderzoek naar mogelijke verbanden tussen sociaal (wan-)gedrag en de bestaande 

ruimtelijke structuren kan nuttig zijn. Voorbeelden van te onderzoeken sociale 

aspecten zijn burenruzies, vandalisme, verkeersdelicten, inbraken. De resultaten 

van een dergelijk onderzoek kunnen een beter inzicht geven in de positieve en 

negatieve effecten die de synergie tussen een bepaalde groep van ingrepen kan 

genereren. Ze kunnen tevens een basis zijn om een prioriteitenstelling betreffende 

ingrepen op het gebied van ruimtelijke ordening te motiveren. 

PPS structuur Rood voor Groen 

De gemeente is er voorstander van om voor bepaalde ontwikkelingen het ‘Rood 

voor Groen’ principe te hanteren. De Rood voor Groen gedachte betekent het 

volgende: rode of paarse functies (bebouwing, industrie, …) leveren geld op maar 

gaan meestal ten koste van groen en natuur.  Het idee van Rood voor Groen is om 

een deel van deze winst te gebruiken om meer groen op andere plaatsen of groen 

van betere kwaliteit in de onmiddellijke omgeving te realiseren. Hierbij kan sprake 

zijn van een gedwongen bijdrage te leveren door de investeerder. Dit kan 

uitgewerkt worden onder de vorm van PPS constructies. 
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2.3 Gewenst profiel van Liedekerke 

Liedekerke dient een verdicht rustpunt te zijn aan de rand van Dendersteden 

Ninove en Aalst-Denderleeuw: 

� Ontwikkeling als hoofddorp in tegenstelling tot stedelijk gebied 

Liedekerke vormt een duidelijk contrast met de stedelijke kernen Aalst-

Denderleeuw en Ninove binnen de Dendervallei. Het voorzieningenniveau van 

Liedekerke wordt afgestemd op lokale ontwikkeling in tegenstelling tot het 

stedelijke.  

� Verdicht weefsel versterken 

Het bestaande bebouwd weefsel van Liedekerke is zeer dens en werd 

ontwikkeld aan stedelijke dichtheden. Verdichting van de kern wordt verder 

gezet op een selectieve wijze. 

� Dender met zijbeken als ordenend principe 

Binnen het geheel van de Dendervallei wordt de Dendervallei met haar 

zijbeken als een belangrijke onderlegger voor verdere ruimtelijke 

ontwikkeling erkend.  

 

De uitstraling van Liedekerke verhogen: 

� Centrale plaatsen opwaarderen 

De centrale as Gemeenteplein - Opperstraat en de stationsomgeving vragen 

om een verbeterde attractiviteit. Dit leidt tot kernversterking.  

� Barrières overbrugbaar maken 

De N207 (Affligemsestraat / Pamelsestraat) en de Dender zijn natuurlijke en 

infrastructurele grenzen in de gemeente. Ze worden beter overbrugbaar 

gemaakt. Dit verhoogt de connectie tussen de gescheiden delen. Ter hoogte 

van het centrum kan zo een link gelegd worden tussen het dense gebied ten 

oosten van de N207 en het gebied ten westen.  

 

De bundel van E40 en spoorlijn met station vormt een belangrijke motor voor de 

gemeente in haar ontwikkeling als woongemeente en als regionaal OV-knooppunt. 

Het station zal als vervoersknooppunt versterkt worden. Kwalitatieve 

treinverbindingen naar Gent, Aalst en Brussel dienen behouden te worden en 

regionale buslijnen dienen hier maximaal op afgestemd te worden.  



 ___________________________________________________________________  GRS LIEDEKERKE 

  Globale visie voor Liedekerke 

 

Deel II - 8 

 



GRS LIEDEKERKE __________________________________________________________________  

Ruimtelijke concepten 

iris consulting 

Deel II - 9 

 

3. Ruimtelijke concepten 

De beschreven uitgangshoudingen worden - rekening houdend met de knelpunten, 

potenties en kwaliteiten uit het informatief deel - vertaald naar een ruimtelijk 

concept bestaande uit verschillende principes. Ze geven een indicatie hoe men in 

de toekomst wil omgaan met de deelstructuren en deelruimten binnen de gemeente 

die essentieel zijn voor de ruimtelijke structuur van de gemeente.  

‘Groen-blauwe gordel’ structurerend voor de gemeente 

Volgens het RSV behoort Liedekerke tot het 

buitengebied. Er wordt in de gewenste ruimtelijke 

structuur dan ook veel aandacht besteed aan de open 

ruimte gebieden in de gemeente Liedekerke. 

Nog volgens het RSV zijn de valleien 

structuurbepalend voor het buitengebied. De 

Dendervallei is structurerend op Vlaams niveau. De 

beekvalleien zijn structurerend op provinciaal en/of 

gemeentelijk niveau. 

Binnen de groen-blauwe gorden staat het streven 

naar continuïteit voorop. De continuïteit wordt 

verkregen door de samenhang in de natuurlijke 

structuur, de vrijwaring van de beekvalleien en het 

integreren van een netwerk van zacht-recreatieve 

verbindingen. 

 

Centrale driehoek als leefbaar activiteitenknooppunt met bovenlokale 

uitstraling 

Het centrale gebied van de gemeente is het meest 

dynamische gebied. Het wordt verder uitgebouwd als 

een aangename woon-, werk- en recreatieve ruimte.  

Een eerste belangrijke element hierin is de uitbouw 

en toegankelijkheid van de Groen-Blauwe Gordel. 

Een tweede spoor om een aangename 

woonomgeving te garanderen bestaat uit het 

uitbouwen van een kwaliteitsvol openbaar domein 

met verblijfskarakter. 

 

Optimale verbindingen naar dit activiteiten-

knooppunt en afstemming van openbaar vervoer zijn 

belangrijke prioriteiten. 

Voor het openbare domein dient het verblijfskarakter 

te primeren op de verkeersfunctie. 
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De uitstraling van het gebied reikt over de 

gemeentegrenzen naar de naburige dorpen. Deze 

invloedssfeer moet naar de toekomst toe behouden 

blijven. 

Centrale plaatsen als motoren van ruimtelijke ontwikkeling 

Binnen Liedekerke kunnen een aantal gebieden 

onderscheiden worden met een hoge mate van 

interactie tussen mensen; dit zijn de centrale 

plaatsen. Deze centrale plaatsen kennen een 

voldoende divers aanbod aan ruimtelijke elementen 

om ook in de toekomst gegarandeerd hun rol als 

centrale plaats te blijven vervullen en zelfs te 

versterken. Aan deze centrale plaatsen dient een 

programma gekoppeld te worden op maat van de 

buitengebiedkern Liedekerke. Deze centrale plaatsen 

zijn complementair aan elkaar en goede 

verbindingen ertussen zijn een noodzaak. 

 

Visgraat als ontsluiting 

Als ontsluitingsprincipe wordt het visgraatsysteem 

aangegeven.  

Hierbij is de Affligemsestraat – Pamelsestraat de 

ruggengraat van de visgraat. Deze ruggengraat 

verzorgt in eerste plaats de verbindingen binnen de 

gemeente en de ontsluiting naar het hogere 

wegennet. Parallelle wegen worden zo min mogelijk 

als doorgaande route behouden.  

De zijgraten zijn dan de hierop uitkomende 

zijstraten. 
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4. Gewenste ruimtelijke structuur - 

deelruimten 

Er kunnen naar gewenste ruimtelijke structuur vijf deelruimten onderscheiden 

worden: Dendervallei, Liedekerke Leefruimte, Groen-Blauwe Hoefijzer, 

Gravenbos en Zuidelijk landbouwgebied  

 

___________________________________________figuur 2: deelruimten 
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4.1 Dendervallei 

4.1.1 Visie 

De Dendervallei is een gemeentegrensoverschrijdende natuurlijke structuur. Voor 

het overgrote deel van de vallei zal dan ook op bovenlokaal niveau een beleid 

uitgestippeld worden. Voor die delen dient onderstaande als een suggestie 

beschouwd te worden. Integraal waterbeheer zal een belangrijke rol gaan spelen bij 

de verdere ontwikkeling van de Dendervallei. 

De open ruimte tussen Denderleeuw en Liedekerke dient als ruimtelijk 

structurerend element versterkt te worden. Structuurbepalende elementen zijn de 

Dender, de Oude Dender en de valleirand. Er valt een duidelijk onderscheid te 

maken tussen de invulling van het gedeelte ten zuiden van de Kasteelstraat (sterk 

bebost gebied) en ten noorden (vooral open ruimte gebied). 

De toegankelijkheid van de Dendervallei voor voetgangers dient versterkt te 

worden. Hiervoor zijn er minstens vier strategische plaatsen aan te geven: de 

stationsomgeving in het noorden, het Gemeenteplein in het midden, de 

Dommelingen en de omgeving van de Denderstraat in het zuiden. 

De dwarsende infrastructuren (Spoorlijnen, Begijnemeersstraat, Kasteelstraat, 

Denderstraat) dienen geïntegreerd te worden in het landschap. De omliggende 

hoogdynamische functies (baanwinkels Kasteelstraat) worden bij voorkeur van 

bufferzones voorzien. 

De noodzakelijke potenties zijn aanwezig om de vallei te laten uitgroeien tot een 

belangrijke, duidelijk herkenbare en door de bevolking als waardevol erkende 

ruimtelijke structuur.  

4.1.2 Ontwikkelingsperspectieven  

Zuidelijk bebost gebied: Pamelse Meersen en Dommelingen 

De grootschalige natuurlijke complexen van het zuidelijke deel van de vallei 

vragen om een aangepast beheer. Het ecologisch versterken en ruimtelijk aan 

elkaar laten groeien van de natuurlijke structuur is hier een belangrijke 

beleidsoptie.  

Door selectief toegang te bieden voor wandelaars in de minst kwetsbare delen van 

het gebied kunnen de meest kwetsbare delen ontzien worden. 
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Centraal deel: Kasteelstraat-Gemeenteplein 

De aanpak van deze dwars op de vallei staande structuur dient te kaderen in het 

integraal waterbeheer.  

Het grootste deel van de bebouwing langs de Kasteelstraat ligt op het grondgebied 

van de gemeente Denderleeuw. Op termijn moet de bebouwing langs de 

Kasteelstraat beter gebufferd worden. De zone langs de Kasteelstraat dient 

geïntegreerd te worden in het globaal plan van de dorpskern. 

Voor het gemeenteplein is een herinrichting in voorbereiding. Een eerste stap is 

reeds gezet met de opmaak van een masterplan. 

Noordelijk weidegebied 

Het open weidelandschap en de scherpe begrenzing door bebouwing vormen de 

belangrijkste kenmerken van het landschap in het noordelijke deel van de 

riviervallei. Het behoud van de openheid, maar ook de selectieve buffering van de 

bebouwing, vormen de belangrijkste beleidsopties. Met selectieve buffering wordt 

bedoeld dat de bebouwing niet geheel achter een groenscherm mag verdwijnen: er 

moet voldoende zicht op het gebied behouden blijven. De buffer dient eerder als 

een ‘groenfilter’ in plaats van een ‘groenscherm’ vormgegeven te worden. Zeker 

vanuit de zijstraten van de Poortstraat-Meerstraat dienen open doorzichten 

(‘vensters’) naar het gebied bewaard te blijven. 

De band met het zuidelijke deel kan ruimtelijk versterkt worden, zowel langs de 

Dender (grondgebied Denderleeuw) als langs de Oude Dender (gemeentegrens). 

Het recreatief medegebruik kan versterkt worden. De toegankelijkheid vanuit 

Liedekerke Leefruimte, via de zijstraten van de Poortstraat-Meersstraat en de 

stationsomgeving, vormt hierbij een belangrijk aspect. 

4.2 Liedekerke Leefruimte 

4.2.1 Visie 

De hoge draagkracht van deze deelruimte leent zich tot hoogdynamische 

activiteiten zoals lokale bedrijventerreinen, commerciële activiteiten, wonen in 

hoge dichtheden en hardere vormen van recreatie. In deze deelruimte zal een 

krachtig centrum en een aantrekkelijke rand gerealiseerd worden. In het centrum 

worden centrumvoorzieningen geconcentreerd in verweving met wonen. De rand 

dient voor functies die niet in het centrum verdragen worden en voor wonen. De 

historische band tussen centrum en de Dender dient hersteld te worden. Tevens 

dient de bereikbaarheid van het centrum geoptimaliseerd te worden. 

Naast de afbakening van het centrum is tevens aandacht nodig voor de 

verschijningsvorm van het openbaar domein en de totale beeldkwaliteit. Dit heeft 

een positieve invloed op het woonklimaat en vormt tevens voor het winkelpubliek 

een aantrekkelijke troef. De koppeling van straten, pleintjes en aangename 

wandelroutes vormt hiervoor de basis. Ook op wijkniveau dienen voldoende 

voorzieningen gehandhaafd te blijven. 

De band met de omringende open ruimte dient te worden aangehaald: het groen-

blauw hoefijzer kan de woonomgeving aantrekkelijker maken. Door deze beter 
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bereikbaar te maken slaat men te Liedekerke twee vliegen in één klap: een 

dichtbebouwd en dynamisch centrum met tal van winkels en voorzieningen, en 

toch recreatie en natuur in de nabijheid. De nabijheid van het groen-blauw 

hoefijzer betekent een belangrijke meerwaarde voor een aangename 

woonomgeving. 

4.2.2 Ontwikkelingsperspectieven 

Het kerngebied als een krachtig centrum 

Volgende ontwikkelingsperspectieven vormen de peilers van het beleid voor het 

centrum: 

� Bereikbaar centrum 

Het voorzien van een optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer, auto, 

fiets en te voet en het voeren van een hierop afgestemd parkeerbeleid. De 

bereikbaarheid van het centrum dient geoptimaliseerd te worden. Hierbij dient 

de visgraat als model. De inrichting van de Affligemsestraat dient de 

automobilist duidelijkheid te brengen over het statuut: verbindende weg 

versus doortocht en toegang tot een aantrekkelijk centrum met duidelijke 

poorten. Voldoende parkeergelegenheid dient de handel te ondersteunen 

� Verkeersruimte wordt verblijfsruimte 

De verblijfsfunctie van het centrum dient geaccentueerd te worden en 

aantrekkelijk gemaakt te worden. Dit kan gebeuren door het inrichten van het 

openbare domein voor verblijfsfuncties. Zo zal d.m.v. een publiek-private 

samenwerking het gemeenteplein (met inbegrip van de aangelanden) terug als 

plein ingericht worden, mits het gemeenteplein als deel van een ruimer geheel 

wordt geïntegreerd met de aanpalende en vandaag deels onbenutte zones. Een 

doorsteek met voetgangersbrugje van aan de noordzijde van het 

Gemeenteplein tot aan de Delhaizeparking kan de twee parkeerruimtes 

complementair maken en zo ruimte vrijmaken om de overwelving van de 

Oude Dender ongedaan te maken. Zo wordt meteen een aantrekkelijke toegang 

tot het randstedelijk groengebied mogelijk. Vandaag onbenutte en 

niet-geïntegreerde zones (vb. ter hoogte van de hoek Poortstraat en 

Kasteelstraat en de hoek Warandestraat en Gaston Mertensstraat) kunnen een 

nieuw geïntegreerde bestemming krijgen zodat de pleinfunctie van het 

Gemeenteplein beter tot uiting kan komen. 

� Wooncentrum 

Mensen kiezen voor wonen in het centrum omwille van de nabijheid van 

winkels, diensten (zoals banken of de post bvb.) en werkgelegenheid. Daarom 

wordt het behoud van de winkels en centrumfuncties maximaal ondersteund. 

Woonprojecten dienen een hoge dichtheid te hebben. Wonen boven winkels 

wordt gestimuleerd. Voor nieuwe woonprojecten gaat in het bijzonder 

aandacht naar de beeldkwaliteit van het project in zijn omgeving. Het aanbod 

aan woningen in het centrum dient bij voorkeur gediversifieerd (naar 

oppervlakte en prijsklasse) te zijn. De Kasteelstraat ter hoogte van het 

Gemeenteplein vormt een poort tot het centrum. 
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De stationsomgeving 

Het station wordt uitgebouwd tot een vervoersknooppunt van regionaal belang, 

waarbij Liedekerke in hoofdzaak als woongemeente functioneert voor de 

werkgebieden Brussel, Gent en Aalst.  

Voor de versterking van de werking van dit knooppunt dient in de nabijheid van 

het station een maximale scheiding van vervoersstromen nagestreefd te worden. 

Een verplaatsing van het station is hiervoor noodzakelijk. Bovendien dient er 

voldoende parkeerruimte voorzien te worden.  

De Valier en de Bogijnengracht dienen als natuurlijk verbindingsgebied behouden 

en waar mogelijk verder uitgebouwd te worden.  

Het Denderfront 

De relatie tussen de Oude Dender en de woonomgeving zal geoptimaliseerd 

worden. Dit kan door enerzijds oog te hebben voor de landschappelijke integratie 

van bouwvolumes t.o.v. het randstedelijk groengebied. Anderzijds zal de 

Dendervallei toegankelijk gemaakt worden vanuit het centrum. 

Het Denderfront wordt beschouwd als een lineaire structuur tussen twee 

knooppunten. 

Het zuidelijke knooppunt ligt in het centrum van Liedekerke. De gewenste 

ontwikkeling voor dit deel wordt beschreven in het Masterplan voor het centrum. 

Er wordt een verdichtingsbeleid voor het wonen gevoerd om langs de valleirand 

optimaal te kunnen profiteren van het zicht op de Dendervallei. Daarom wordt 

beperkt hoogbouw toegelaten. Tegelijk wordt de nodige parkeerinfrastructuur 

voorzien om de parkeerproblematiek in het centrum op te lossen. Een derde 

prioritair actiepunt is het voorzien van een kwalitatieve visuele en functionele 

verbinding tussen het centrum en de riviervallei. 

Het noordelijke knooppunt van het Denderfront is de stationsomgeving. Vooral 

een combinatie van de nabijheid van het station en een aangename woonomgeving 

in de Meersstraat-Appelboomweg biedt potenties. De opties voor deze zone zijn 

juridisch vertaald in het BPA voor de stationsomgeving. 

Voor de strip tussen beide knooppunten worden geen specifieke acties 

ondernomen. Het zoveel mogelijk bewaren van zichten tussen de huizen door naar 

de Dender is een algemene doelstelling. 

Begeleidende wand N207 

De ruimte omheen de N207 is door inertie van de ruimtelijke ontwikkelingen nog 

niet aangepast aan het tracé van de N207. De N207 wordt aangelegd als een groene 

boulevard of ‘parkway’ met daarachter een representatieve wand gevormd door 

hoogwaardige gebouwen. Hierdoor ontstaat tegelijk een ruimtelijke en visuele 

integratie van de N207 in de bebouwde omgeving en een groene verbinding tussen 

diverse groengebieden in de gemeente, te starten aan de Valier. 

De centrumdelen ten westen en ten oosten van de N207 ter hoogte van de 

Opperstraat worden met elkaar verbonden zodat een centrumas ontstaat. Poorten 

dienen aangebracht te worden om de start van de doortocht door de kern te 

signaleren. 
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Niet alle wegen dienen nog langer uit te geven op de N207. De kleinere wegen 

worden waar mogelijk volgens de boomstructuur naar een lokale ontsluitingsweg 

geleid. 

4.3 Groen-blauw Hoefijzer 

4.3.1 Visie 

In het Groen-blauw Hoefijzer dient het beleid gericht te zijn op het behoud en de 

ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden. Recreatief medegebruik van 

deze open ruimte is wenselijk, maar toegang geven tot het gebied dient selectief en 

doordacht te gebeuren. Door toegang te voorzien tot minder kwetsbare delen kan 

de druk op meer kwetsbare delen vermeden worden. 

Een inschakeling van delen van het gebied in het waterbeheer én in de recreatieve 

structuur kan gepaard gaan met een belangrijke meerwaarde voor het gebied. Meer 

dan ooit is een geïntegreerd beheer van het gebied nodig. 

Ecologische en landschappelijke waarde wordt verder ontwikkeld en versterkt door 

uitbreiden en verbinden. 

Recreatieve ontwikkelingen in de open ruimte dienen afgestemd te zijn op de 

kwetsbaarheid van de omgeving. Ontwikkeling van het woongebied en recreatieve 

ontwikkeling binnen het woongebied kunnen afgestemd worden op het Groen-

blauw Hoefijzer. 

4.3.2 Ontwikkelingsperspectieven 

Binnen het Groen-blauw Hoefijzer worden drie deelgebieden onderscheiden: de 

Bellebeek en omgeving (beekvallei), het Liedekerkebos (bosgebied) en de 

Palitsebeek en omgeving (beekvallei). 

Ecologisch versterken door uitbreiden en verbinden kan door aankoop en beheer te 

ondersteunen. Om de aankoop en het beheer gericht en zinvol te sturen dient een 

aankoop en beheersplan opgesteld te worden. Selectieve toegankelijkheid dient er 

op gericht te zijn minder kwetsbare delen voor recreatief medegebruik geschikt te 

maken en zodoende de druk op kwetsbare gebieden te verlichten of verminderen. 

De (lokale) natuurbeweging en de terreinbeheerders zullen ondersteund worden bij 

de opmaak van een natuurbeheersplan en een aankoopplan. 

De Kruisbeek, de Hollebeek en de Palitsebeek vormen de belangrijkste 

aanknopingspunten voor de verdere uitbouw van de gemeentelijke ecologische 

structuur. 
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4.4 Gravenbos 

De Gravenbosstraat is de ruimtelijke drager. Leefbaarheid en een rustige 

woonomgeving staan voorop. Waar ruimtelijk verantwoord kan de kern afgewerkt 

worden om tot een logischer structuur en begrenzing te komen. Bijkomende 

voorzieningen zijn niet wenselijk. Gravenbos wordt in het westen gescheiden van 

Liedekerke door het Groen-blauw hoefijzer. Goede openbaar vervoer relaties met 

het centrum en het station zijn wenselijk. 

Buffering van de kern in het landschap kan verhoogd worden door het stimuleren 

van beheersovereenkomsten voor akkerranden (voornamelijk langs de Begonialaan 

en de Gravenbosstraat, maar eveneens langs de Boerenkrijglaan) en door de 

subsidiëring van de aanplanting van groen. 

4.5 Zuidelijk landbouwgebied 

De grootschalige landbouw op de grens met Roosdaal dient garanties te krijgen 

voor een economisch rendabele landbouw. Erosieproblemen dienen maximaal 

vermeden te worden. 

De landbouwgebieden, de beken en de Edw. Schelfhoutstraat-Gravenbosstraat zijn 

de structurerende elementen van deze deelruimte. De beken (Palitsebeek, 

Kruisbeek en andere kleine waterlopen) worden als structurerend element 

benadrukt. Ze dienen als kapstok voor de natuurlijke structuur binnen het 

landbouwgebied. Beheersovereenkomsten kunnen als instrument ingezet worden 

om landbouw bij te laten dragen aan natuurontwikkeling. 

Recreatie in deze open ruimte mag de draagkracht van het gebied niet 

overschrijden. Recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) kan gestimuleerd 

worden. Intensievere vormen van recreatie kunnen, aansluitend bij het 

hoofdgebruik van deze deelruimte (manege bvb.). Andere zonevreemde 

activiteiten worden in principe niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder voor 

infrastructuren in de beekvalleien. Ook geluidsintensievere activiteiten en 

activiteiten die permanent een groot publiek aantrekken zijn in dit deel van de 

gemeente niet gewenst. 
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5. Gewenste ruimtelijke structuur - 

deelstructuren 

In de ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren worden de concepten 

toegepast op de verschillende structuren, rekening houdend met specifieke 

kwaliteiten, knelpunten en potenties. 

Er is een onderscheid gemaakt in verschillende deelstructuren: 

nederzettingsstructuur, open ruimte, economische structuur, toeristisch-recreatieve 

structuur, verkeer en vervoer en landschap. Per deelstructuur worden 

beleidsdoelstellingen geformuleerd waaraan een gewenste ruimtelijke structuur en 

ondersteunende ontwikkelingsperspectieven worden toegevoegd. 

5.1 Nederzettingsstructuur 

___________________________ kaart 1: gewenste nederzettingsstructuur 

5.1.1 Beleidsdoelstellingen 

Het hoofdaccent binnen het beleid voor de nederzettingsstructuur ligt op het 

versterken van het hoofddorp Liedekerke. Hiervoor is een meersporenbeleid 

noodzakelijk. Accenten hiervan zijn:  

Verdichten van de kern 

In de woonbehoeftenstudie werd bepaald wat de behoefte aan bijkomende 

woningen is waaraan Liedekerke zal moeten voldoen en waar deze woningen 

gerealiseerd kunnen worden. Voor de nederzettingsstructuur dient tevens een 

locatiebeleid uitgewerkt te worden. De densiteit speelt hierin een belangrijke rol. 

Door het voorzien van een voldoende hoge dichtheid en het opsplitsen van 

meergezinswoningen toe te laten kan men meer variatie in de woningdichtheid 

aanbrengen. Binnen het hoofddorp worden gebieden afgebakend die in aanmerking 

komen voor het verhogen van het aantal bouwlagen. 

Verhogen van de kwaliteit van de kern 

Een dicht woongebied vraagt om zeer kwaliteitsvolle en voldoende open ruimten 

binnen de nederzettingsstructuur. In dat opzicht kan de herinrichting van het 

openbare domein een belangrijke meerwaarde betekenen. 

Maar ook het verkeersveiliger maken van delen van straten, door invoering van 

éénrichtingsverkeer bijvoorbeeld, kan hiertoe bijdragen. Bij de invoering van 



 ___________________________________________________________________  GRS LIEDEKERKE 

  Gewenste ruimtelijke structuur - deelstructuren 

 

Deel II - 20 

éénrichtingsverkeer komt namelijk rechtstreeks verkeersruimte vrij die dan 

ingericht kan worden als verblijfsruimte. 

Recreatie en natuur spelen een belangrijke rol in het scheppen van een aangenaam 

woonklimaat. Zo zal er bij nieuwe projecten blijvend aandacht besteed moeten 

worden aan voldoende sport- en recreatiemogelijkheden (bv. een trapveldje, een 

zithoek, een speelstraat, enz…) In dense delen van de gemeente kunnen kleine 

ingrepen, zoals het stimuleren van groene gevels, een grote impact hebben op de 

uitstraling en de leefbaarheid van de buurt. 

Ook het integraal waterbeheer zal een belangrijke randvoorwaarde gaan vormen bij 

nieuwe projecten. Groendaken spelen een belangrijke rol bij het vertragen van de 

waterafvoer. Waar mogelijk wordt plaatselijke infiltratie verkozen boven snelle 

afvoer via de (gescheiden) riolering. Hergebruik van regenwater wordt verder 

gestimuleerd. 

Tenslotte zal er aandacht besteed worden aan nieuwe woontypes en een gevarieerd 

woningaanbod te Liedekerke en zal de verweving van functies een belangrijke rol 

spelen. 

Een beleid uitwerken voor zonevreemde woningen 

De problematiek van zonevreemde woningen dient door de gemeente 

gebiedsgericht aangepakt te worden. Er zal een onderscheid gemaakt worden 

tussen korrels zonevreemde woningen en verspreide zonevreemde woningen. 

Intenties met betrekking tot het doelgroepenbeleid 

Volgens het RSVB wordt er in buitengebiedgemeenten naar gestreefd dat 

minimum 5% van de bijkomende woningen een sociale huurwoning is. Het aantal 

sociale huurwoningen mag niet meer dan 10% van het totale aantal gezinnen 

bedragen. 

De vraag voor de planperiode is + 594. Dit betekent dat er volgens de 

doelstellingen van het RSVB 30 sociale huurwoningen moeten gerealiseerd 

worden in de planperiode. Een maximumaantal sociale huurwoningen van 10% va 

het aantal gezinnen betekent maximaal 500 sociale huurwoningen in 2008. Aan het 

begin van de planperiode 1992 – 2008 waren er in Liedekerke 2 sociale woningen. 

Er was dus duidelijk nood aan een inhaaloperatie. Deze werd reeds gestart tijdens 

de planperiode, met de realisatie van 22 sociale huurwoningen in Monnikbos. Deze 

inhaaloperatie zal worden verdergezet na de planperiode.  

De gemeente streeft daarbij steeds naar een sociale mix binnen Liedekerke. Zo 

worden in het gebied Monnikbos zowel sociale kavels, sociale koopwoningen als 

sociale huurwoningen gerealiseerd. Om tot een beter evenwicht te komen, werd 

samen met de VHM besloten om 15 kavels te vervangen door 15 sociale 

huurwoningen. 
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5.1.2 Prioriteitsbepaling binnengebieden 

_________________________kaart 2: prioriteitsbepaling binnengebieden 

Liedekerke heeft een potentiële woningvoorraad van 548 woningen in 

binnengebieden. Deze voorraad is duidelijk groter dan wat noodzakelijk is om de 

resterende woonbehoefte van 156 woningen in de periode 1998-2008 op te vangen. 

Daarom moet er een keuze gemaakt worden en een prioriteitsbepaling gebeuren 

voor de aansnijding van de binnengebieden. Alle binnengebieden werden daarbij 

beoordeeld op hun kernversterkende potentie en hun aansnijdingshaalbaarheid. 

Niet aan te snijden gebieden 

Als gevolg van de nogal specifieke bebouwings- en perceleringsstructuur van 

Liedekerke, met veel dichte, vooral gesloten bebouwing en zeer veel lange, smalle 

percelen, vallen nogal wat binnengebieden (of delen ervan) in de categorie “niet 

haalbaar op basis van de huidige toestand en infrastructuur”. De ontsluiting is 

vaak problematisch en/of het terrein bestaat grotendeels uit diepe tuinen van 

aanpalende woningen. Los van de praktische bezwaren, is onteigening van deze 

tuinen ook niet wenselijk, omdat de tuinen weliswaar diep zijn, maar meestal niet 

uitgesproken groot (cfr. lange, smalle percelen). Aansnijding van de gebieden L, M 

en N zou op lange termijn wel mogelijk kunnen gemaakt worden, maar wordt 

voorlopig beschouwd als niet haalbaar. 

De categorie “niet wenselijk” omvat volgende binnengebieden: 

� A: deze uithoek van het woongebied grenst aan het natuurgebied langs 

weerszijden van de spoorweg; 

� B: omwille van de waterhuishouding is aansnijding niet wenselijk 

� C: aansnijding niet wenselijk vanwege te sterke verdichting in reeds dicht 

bebouwd gebied 

� D: aansnijding niet wenselijk vanwege te sterke verdichting in reeds dicht 

bebouwd gebied 

� G (centraal deel): aansnijding niet wenselijk vanwege te sterke verdichting in 

reeds dicht bebouwd gebied; 

� Y: behoud speelplein (volgens verkavelingsplan). 

Prioritair aan te snijden gebieden 

De binnengebieden in de categorie “prioritair” zijn diegene die moeten 

gerealiseerd worden om in de woonbehoeften van Liedekerke te kunnen voorzien. 

De gebieden J en K zijn centraal gelegen net ten zuidoosten van het centrum. Het 

invullen van deze gebieden draagt bij tot de gewenste kernversterking van het 

hoofddorp. De gebieden H en I liggen eveneens in het hoofddorp, net ten oosten 

van de N207. Invulling van deze gebieden betekent een verdichting onmiddellijk 

aansluitend bij het centrum en een versterking van de belangrijke woonzones in de 

omgeving van de Opperstraat. 

Het gebied E ligt binnen de ringweg (N207). Het is strategisch gelegen tussen het 

centrum van de gemeente en het station. Het betekent een versterking van de 

woonstructuur, zowel ten opzichte van de stationsomgeving als ten opzichte van 

het centrum. Een weldoordachte ontwikkeling kan bijdragen tot de gewenste 
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opwaardering van de N207 door een kwalitatieve wand te creëren langs de 

ringweg. 

Het gebied F is een zeer groot gebied ten oosten van de N207. Om te voldoen aan 

de woonbehoefte hoeft slechts een klein deel op korte termijn ontwikkeld te 

worden. De sterk versnipperde en complexe eigendomsstructuur bemoeilijkt de 

ontwikkeling van het gebied F. Bovendien gaat het om een zeer groot gebied dat 

grenst aan zowel de N207, de residentiële bebouwing langs Laan I, in de omgeving 

van de Rozenlaan en de Mimosalaan als aan de open ruimte grenzend aan 

Liedekerkebos. Een gefaseerde ontwikkeling van het gebied is aangewezen. De als 

prioritair aangeduide zone, een voormalig voetbalterrein en eigendom van één 

enkele eigenaar, kan op korte termijn worden aangesneden. Het sluit aan bij de 

bestaande bebouwing aan Laan 1 en betekent een volwaardige aanvulling en 

afwerking van deze wijk. 

Niet prioritair aan te snijden gebieden 

Voor de periode 2008 – 2013 is er een bijkomende behoefte van 45 

wooneenheden2. Dit betekent dat na de planperiode tot 2008, een tweede fase van 

het gebied F kan worden aangesneden op basis van de woonbehoefte volgens de 

gesloten bevolkingsprognose. Daarnaast kan het kleine gebied G worden ingevuld. 

Om, niettegenstaande de gefaseerde aansnijding van het gebied F, toch tot een 

kwalitatieve samenhangende invulling te komen, wordt voor het volledige gebied 

een stedenbouwkundige studie opgemaakt. Deze studie onderzoekt welke functies, 

naast het wonen, in het gebied kunnen worden opgenomen, hoe de relatie met 

Liedekerkebos en de N207 kan worden gemaakt, welke woontypologieën 

aangewezen zijn en hoe de ruimtelijke samenhang, zowel binnen het gebied als 

met de omliggende gebieden, kan worden versterkt. 

Overzicht 

____________Tabel 1: Prioriteitsbepaling binnengebieden in woongebied  

Deelgebied prioritair 

1998-2008 

niet prioritair 

(na 2008) 

niet haalbaar niet 

wenselijk 

Liedekerke 

hoofddorp 
E (32 w) 

F (deels, 25 w) 

H (8 w) 

I (9 w) 

J (14 w) 

K (16 w) 

F (264 w) 

G (8 w) 

L 

M 

A 

B 

C 

D 

G (centraal 

deel) 

Y 

Gravenbos --- --- N --- 

Impegem --- --- --- --- 

totaal 104 w 272 w   

                                                      
2 Zie woonbehoeftestudie in informatief deel 
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5.1.3 Ontwikkelingsperspectieven woonuitbreidingsgebieden 

Liedekerke heeft een potentiële woningvoorraad van 420 bijkomende woningen in 

woonuitbreidingsgebied. 

De ontwikkeling van gebied X is momenteel in uitvoering. De aansnijding van het 

gebied wordt geregeld door het BPA Saldoplan II. Het volledige terrein is 

eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia, die op deze locatie 

een sociaal huisvestingsproject met 66 sociale huurwoningen, 49 sociale 

koopwoningen en 30 sociale kavels voorziet. De door Providentia voorziene 

woondichtheid bedraagt ca. 22 woningen per ha. Het gebied sluit aan op het 

woongebied van Liedekerke-centrum, wordt langs drie zijden omsloten door 

bestaande bebouwing en ligt vlakbij een school. De aanleg van de 

wegeninfrastructuur voor de ontsluiting van het gebied start medio 2007. Het 

noordelijk deel van gebied X is samen met de inrichting van het 

woonuitbreidingsgebied ontworpen en kan gelijktijdig ontwikkeld worden. 

Het uitgestrekte gebied Z (ruim 100 potentiële woningen), aansluitend op de 

sociale woonwijk Bosland, is eveneens eigendom van Providentia, maar een 

prioritaire aansnijding kan gelet op zijn perifere ligging en de beperkte 

woonbehoefte van Liedekerke niet verantwoord worden, behalve voor het deel 

gelegen langs de Graesbaan. Dit deel zal worden aangewend om 15 sociale kavels 

te realiseren, ter compensatie van de 15 kavels die in Monnikbos werden 

vervangen door sociale huurwoningen. De beperkte ontwikkeling van dit 

woonuitbreidingsgebied wordt geïntegreerd in de globale ontwikkeling van de 

poort Sportlaan – Graesbaan (zie verder). 

Voor de andere woonuitbreidingsgebieden is de aansnijding niet wenselijk. 

� U: het gebied U ten noorden van de Muilemstraat ligt excentrisch ten opzichte 

van het hoofddorp. Bovendien gaat het om een waterziek gebied, grenzend aan 

het natuurgebied de Valier en gelegen in het groen-blauw hoefijzer. Het is 

gelegen achter de Muilemstraat, die al volledig bebouwd is. Dit maakt de 

ontsluiting van het woonuitbreidingsgebied moeilijk. Tevens is de 

Muilemstraat een drukke weg. 

� V: aansnijding niet wenselijk vanwege te sterke verdichting in reeds dicht 

bebouwd gebied; 

� W: dit gebied zal (gedeeltelijk) geïncorporeerd worden in het aangrenzend 

recreatiegebied (zie gewenste toeristisch-recreatieve structuur). 

 

De prioritaire binnengebieden zijn samen goed voor 104 bijkomende 

woongelegenheden. Samen met de ontwikkeling van het de eerste fase van gebied 

X (woonuitbreidingsgebied, 69 woningen) betekent dit een bijkomend aanbod van 

173 wooneenheden. Dit volstaat om de behoefte van 156 wooneenheden te 

realiseren in binnengebieden en/of woonuitbreidingsgebieden voor de huidige 

planperiode op te vangen. 
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5.1.4 Selecties voor de gewenste ruimtelijke structuur 

Selecties op bovenlokaal niveau 

� Liedekerke geselecteerd als hoofddorp in het PRS Vlaams-Brabant 

� Gravenbos en Impegem zijn geselecteerd als kern in het buitengebied in het 

PRS Vlaams-Brabant 

Selecties op lokaal niveau 

Binnen het hoofddorp worden volgende selecties gemaakt 

� Het kerngebied, tussen de Oude Dender, de Warandestraat, de N207 en de 

Papenbergstraat. 

� Het gemengd gebied omvat: 

� De Warandestraat vanaf de Steinfurtdreef/ Heuvelkouterweg tot N207; 

� De Opperstraat tussen Fabriekstraat tot N207; 

� De N207 tussen Warandestraat en Opperstraat; 

� De Stationsstraat tussen Pijpstraat en Meersstraat. 

� Het kernwinkelgebied omvat: 

� De Stationsstraat vanaf gemeenteplein tot Meersstraat/ Papenbergstraat; 

� De zone rondom het gemeenteplein; 

� Het zuidwestelijke deel van de Poortstraat; 

� Het noordwestelijk deel van de Opperstraat; 

� De Warandestraat tussen Gaston Mertensstraat en Heuvelkouterweg. 

 

Worden geselecteerd als strategische locaties buiten het kerngebied 

� De directe stationsomgeving 

� Het oud bioscoopcomplex 

� Sociaal woonproject langs de Opperstraat 

 

Worden geselecteerd als woonlinten 

� de Affligemsestraat ten noorden van de stationsomgeving 

� de Muilenstraat ten oosten van de Rozenlaan 

� de Houtmarktstraat 

� de Edw. Schelfhoutstraat ten oosten van de Populierenlaan 

� de Holstraat ten oosten van de Bouchoutweg 

� de Pamelsestraat ten zuiden van de Holstraat 
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Worden geselecteerd als woonkorrel 

� Bosbaan 

� Omgeving Bouchtweg 

 

Worden geselecteerd als structurerende randen tussen bebouwd gebied en 

open ruimte 

� de overgang tussen het groen-blauw hoefijzer en het hoofddorp Liedekerke 

(ten opzichte van Liedekerkebos en de gemengde open ruimte) 

� de overgang tussen de vallei van de Palitsebeek en het hoofddorp Liedekerke 

 

Worden geselecteerd als prioritair aan te snijden binnengebieden 

� gebieden J en K, aansluitend bij het kerngebied, richtdichtheid 25 w/ha 

� gebieden H en I, aansluitend bij het kerngebied maar ten oosten van de N207 

en vlakbij de zijstraten van de Opperstraat tussen de 5de en de 20ste Zijweg, 

een wijk die reeds een hoge dichtheid kent, richtdichtheid 15 w/ha 

� gebieden E en F (gedeeltelijk), ligging in het hoofddorp maar verwijderd van 

het kerngebied, richtdichtheid 15 w/ha 

 

Worden geselecteerd als niet aan te snijden binnengebieden omwille van 

waterhuishouding 

� deel van het gebied A 

� gebied B 

 

Worden geselecteerd als niet aan te snijden binnengebieden omwille van 

behoud van kleinschalige open ruimte in verdicht gebied 

� Gebieden C, D, G (centraal deel) en Y 

 

Worden geselecteerd als diensten- en voorzieningenclusters 

� omgeving gemeentehuis (binnen kerngebied) 

� RVT Sint-Raphaël 

� Het waterzuiveringsstation 

� Civiele Bescherming 

5.1.5 Ontwikkelingsperspectieven 

Voor het kerngebied 

Dit gebied is primair bestemd voor wonen. Binnen het kerngebied wordt echter een 

gemengd gebied en een kernwinkelgebied afgebakend. Buiten deze beide zones is 

wonen de hoofdbestemming en gelden onderstaande ontwikkelingsperspectieven. 

Huidige niet-woonfuncties kunnen blijven bestaan. Nieuwe commerciële 

vestigingen worden beperkt tot kleinschalige winkels met een buurtverzorgend 

karakter. 

Verdichten van het woonweefsel is een algemene doelstelling. Dit wordt niet 

nagestreefd via de invulling van binnengebieden omdat de verhouding tussen 

bebouwde oppervlakte en open groene ruimten in het centrum reeds zeer hoog is. 

Het is wenselijk binnengebieden zo veel mogelijk open te houden in functie van de 
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leefbaarheid en het groen. Enkel binnengebied G wordt gedeeltelijk aangeduid 

voor inbreiding langs uitgeruste wegen.  

Daarom wordt geopteerd voor het plaatselijk verhogen van het aantal bouwlagen. 

Zo kan verdicht worden zonder bijkomende grondoppervlakte aan te snijden voor 

nieuwe woningen. Dit principe van zuinig ruimtegebruik geldt des te meer voor 

Liedekerke, waar het centrum reeds zeer dicht bebouwd is.  

Steeds moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden ter plaatse. Waar 

het aantal bouwlagen kan verhoogd worden, zal worden vastgelegd in een op te 

maken RUP. Het RUP zal rekening houden met volgende ruimtelijke 

afwegingscriteria: 

� Verdichting moet afgetoetst worden aan het behoud van de leefbaarheid en de 

ruimtelijke draagkracht van het kerngebied. 

� De verhoging van het aantal bouwlagen moet gebeuren met respect voor de 

beeld- en contextwaarde van het cultureel erfgoed. 

� De natuurlijke helling van het gebied moet op een kwalitatieve manier 

bijdragen tot het functioneren van het kerngebied. 

� Het maximale aantal bouwlagen zal rekening houden met het dwarsprofiel van 

de straat: de straatbreedte en de hoogte en morfologie van de straatgevels. 

� De beeldkwaliteit van het Gemeenteplein dient herkenbaar gemaakt en beter 

omsloten te worden. 

� In smalle straten moet het aantal bouwlagen beperkt worden in functie van het 

behoud van licht. 

� In smalle straten die ook lang zijn moet het ‘tunneleffect’ vermeden worden. 

� Tegenover groenelementen en parkjes mag de bouwhoogte niet te sterk 

opgetrokken worden om de belevingswaarde van de groene fragmenten te 

verzekeren. 

� Bij de bepaling van de gabarieten dient rekening gehouden te worden met de 

hinder voor vergezichten en de privacy van de bewoners. 

� Er wordt naar gestreefd om samenhangende delen te markeren en 

herkenbaarder te maken. Voorbeelden zijn de Poortstraat, de Molenstraat en de 

Fabriekstraat. 

 

Rekening houdend met bovenstaande criteria, kan plaatselijk de toegelaten 

bouwhoogte opgetrokken worden tot maximaal 4 bouwlagen, gemeten ter hoogte 

van de gevel langs het hoogste straat- of pleinniveau. De 4de bouwlaag situeert zich 

binnen het dakkapvolume. 

Het grootste deel van het kerngebied is reeds bebouwd. Het verhogen van het 

aantal bouwlagen zal pas effectief gerealiseerd worden bij nieuwbouwprojecten, 

herbouw of vernieuwbouw. Dit betekent dat op korte termijn het verhogen van het 

toegelaten aantal bouwlagen maar effect zal hebben op gronden in het kerngebied 

die nu bebouwbaar zijn. Het betreft 3 projectgebieden: de Poortstraat ter hoogte 

van het Gemeenteplein, het Gemeenteplein zelf en de oude rijkswachtkazerne. 

Deze drie projecten samen voorzien in een 45-tal bijkomende wooneenheden. 

Fundamentele veranderingen zullen pas op lange termijn te merken zijn. Het 

principe van het verhogen van het aantal bouwlagen staat dus los van de 

confrontatie vraag – aanbod aan woningen voor de huidige planperiode (1992 – 

2007) en zelfs gedeeltelijk van de behoefte voor de korte termijn na de planperiode 

(tot 2013). 
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Voor het gemengd gebied 

Het gemengd gebied heeft een ondersteunende functie voor het centrumgebeuren. 

In het gemengd gebied komt wonen voor gecombineerd met horeca, winkels, 

culturele en maatschappelijke functies en openbare en privé diensten. Het gaat in 

hoofdzaak om sterk publieksaantrekkende functies. 

Op het uiteinde van het gemengd gebied worden enkele trekkers voorzien, dit zijn 

grotere winkels die een breed publiek aantrekken. Ze worden op de randen van het 

gemengd gebied voorzien omwille van de ontsluiting, het aanmoedigen van een 

circulatie binnen het gemengd gebied en het kernwinkelgebied, hun invloedssfeer 

die zich ook over de meer perifere delen van het hoofddorp uitstrekt en het 

verhogen van de uitstraling van de omgeving. Naast de eerder genoemde trekkers 

zijn enkel kleinschalige winkels met een buurtverzorgend karakter toegelaten. 

In het gemengd gebied zijn de verdiepingen van gebouwen enkel bestemd voor 

wonen. Elke gelijkvloerse verdieping kan een herbestemming naar wonen krijgen. 

Het gemengd gebied komt prioritair in aanmerking voor alle vormen van 

bejaardenhuisvesting. Aansluitend aan het gemengd gebied krijgt het RVT Sint-

Rafaël maximale uitbreidingsmogelijkheden binnen de huidige domeingrenzen. Dit 

komt tegemoet aan de lokale behoefte aan enerzijds grotere kamers en anderzijds 

een uitbreiding van de capaciteit. Een uitbreiding kan enkel gerealiseerd worden 

mits een uitgebreide en gemotiveerde watertoets en dient optimaal geïntegreerd te 

worden in het Denderlandschap. Een maximaal behoud van het landschap staat 

hierbij centraal. De uitbreiding zal aansluiten bij de bestaande bebouwing en het 

Denderlandschap minimaal aantasten. 

Voor het kernwinkelgebied 

Er wordt gestreefd naar aaneengesloten fronten met winkels, horeca en 

(commerciële) diensten. Een gemengde winkelsamenstelling is te verkiezen, zowel 

naar schaal als naar aard en doelgroep. Om een maximale variatie in het 

winkelaanbod te verkrijgen, is een beperkte gevelbreedte gewenst. 

Een goede bereikbaarheid van het kernwinkelgebied is essentieel. Dit zowel met de 

auto, het openbaar vervoer, de fiets als te voet. Er dienen dan ook voldoende 

parkeerplaatsen voorzien te worden. 

Een essentieel kenmerk van het kernwinkelgebied is dat de commerciële functies 

er verweven voorkomen met de woonfunctie. Waar de gelijkvloerse verdiepingen 

van de panden enkel bestemd zijn voor commerciële functies, zijn de verdiepingen 

(enkel) bestemd voor woonfuncties (wonen boven winkels). Gelijkvloerse 

verdiepingen mogen evenmin ingenomen worden door garagepoorten. Toegangen 

tot ondergrondse garages worden zo veel mogelijk gebundeld. Doelstelling is gaten 

te vermijden in het continue etalagefront. Voldoende groenvoorzieningen in de 

binnengebieden moeten bijdragen tot een hoge woonkwaliteit. 
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Voor het hoofddorp buiten het kerngebied 

Dit gebied is primair bestemd voor wonen. Verdichten van het woonweefsel is 

beperkt tot enkele strategische locaties en specifieke punctuele ingrepen: 

� De directe stationsomgeving 

� Het oud bioscoopcomplex 

� Sociaal woonproject langs de Opperstraat 

 

In tegenstelling tot in het kerngebied is verdichting hier dus geen algemeen 

streefdoel. Huidige niet-woonfuncties kunnen blijven bestaan. Bestaande 

handelszaken krijgen een uitzondering op de gewestplanbepalingen, indien de 

handelszaak verhuist naar het kernwinkelgebied. In dit geval is de omvorming van 

de gelijkvloerse verdieping tot woonlaag toegelaten. Dit is enerzijds een 

stimulerende maatregel om meer handelszaken in het kernwinkelgebied aan te 

trekken, anderzijds moet het leegstand voorkomen na het herlokaliseren van de 

winkel. 

Nieuwe commerciële vestigingen kunnen enkel indien het gaat om kleinschalige 

winkels op buurtniveau of om duidelijk afgebakende strategische projecten die een 

gemengde invulling kunnen krijgen, waarbij het wonen echter steeds een 

bepalende functie moet zijn. 

Er wordt tevens naar gestreefd om samenhangende delen te markeren, 

herkenbaarder te maken en er eenheid in te brengen. Zo een te versterken specifiek 

woonlandschap is het gebied aan weerszijden van de Opperstraat, gevormd door de 

5de tot en met de 20ste Zijweg.  

De bouwhoogte is beperkt tot 3 bouwlagen voor wonen, waarvan de dakkap in 

duplex kan uitgewerkt worden met de onderliggende bouwlaag. De regelgeving 

opgenomen binnen het geldende gewestplan blijft onverkort van toepassing. 

Meergezinswoningen kunnen enkel op basis van een maximale woningdichtheid 

van 15 woningen per hectare en langs belangrijke invalswegen. Ook voor deze 

bepalingen kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor de strategische projecten. 

Voor de kernen in het buitengebied 

In de woonkernen wordt geen verdichtingbeleid gevoerd, noch via het aansnijden 

van binnengebieden, noch via splitsing van wooneenheden (geen 

meergezinswoningen). Nieuwe voorzieningen dienen op maat van de kern te zijn. 

Voorzieningen functioneren op lokaal (buurt-)niveau. 

Voor de woonlinten 

Omwille van maatschappelijke kosten, mobiliteitsproblemen en landschappelijke 

waarden is de verdere ontwikkeling van lintbebouwing niet wenselijk. Verdere 

verkaveling van het woongebied (met landelijk karakter) kan slechts aan 

dichtheden van ten hoogste 15 woningen per hectare. Voorzieningen zijn beperkt 

tot buurt- of wijkgebonden kleinhandel en diensten. 
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Voor de aan te snijden binnengebieden 

De gebieden H, I, J en K sluiten aan bij het kerngebied. Voor deze gebieden geldt 

dat hun invulling moet bijdragen tot de gewenste verdichting. Er wordt een 

richtdichtheid van 20 à 25 woningen per hectare vooropgesteld. 

Het gebied E ligt meer perifeer ten opzichte van het kerngebied maar binnen de 

ringweg N207. Hier wordt een richtdichtheid van 15 woningen per hectare 

vooropgesteld. 

Het gebied F ligt nabij Liedekerke bos. Dit is een belangrijke troef om een sterke 

groen- blauwe structuur te ontwikkelen die het landschap van de toekomstige wijk 

in belangrijke mate zal bepalen. De percelen met een hoge natuurwaarde worden 

gevrijwaard van bebouwing. Dit leidt tot volgende randvoorwaarden voor het 

ontwikkelen van bijkomende woningen in gebied F: 

� De wijk krijgt een overwegend groen aanzien, de groenstructuur vormt tevens 

het bindmiddel tussen de verschillende delen die in verschillende fases 

ontwikkeld worden. De te vrijwaren groengebieden vormen samen een groene 

poort naar Liedekerke bos. 

� Het wordt een autoluwe wijk. Men moet vermijden dat er een nieuwe sluipweg 

komt voor gemotoriseerd verkeer van en naar het station. 

� Er moet voldoende publiek domein zijn voor sport, spel, ontmoeting en 

buurtleven. 

� Er wordt een mix aan woningtypes en woonsferen gecreëerd. Er wordt 

gestreefd naar een richtdichtheid van 15 woningen per hectare voor de 

bebouwbare delen en per fase. 

� De bestaande loswegen blijven behouden vormen een netwerk van trage 

verbindingen, ondermeer naar Liedekerkebos. 

� De N207 wordt aangelegd als een groene boulevard of ‘parkway’. Dit 

benadrukt het groene karakter van de gemeente Liedekerke. Achter deze 

groene rand zorgen hoogwaardige gebouwen voor een representatieve wand en 

tevens voor een buffer ten opzichte van de achterliggende woonwijk. Aan de 

rand langs de parkway kunnen ook andere functies dan woonfuncties een 

plaats krijgen. 

 

Ongeveer 3,40 ha van het 18 ha grote gebied wordt (blijft) groen. Dit betekent dat 

er ten opzichte van het theoretisch aanbod van 270 woningen, er ongeveer 70 

woningen minder zullen gerealiseerd worden. Dit gereduceerd aanbod in de 

woonzone wordt gecompenseerd door de bijkomende wooneenheden die in het 

kerngebied kunnen gerealiseerd worden door het verhogen van het aantal 

bouwlagen. 
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Voor de structurerende randen tussen bebouwd gebied en open ruimte 

________kaart 3: afwerken wachtgevels Mimosastraat en de Resedastraat 

_____________________________kaart 4: afwerken wachtgevel Laan III 

____________ kaart 5: afwerken wachtgevel Pamelsestraat / Keirekenslos 

 

De structurerende randen tussen bebouwd gebied en open ruimte moeten een 

kwalitatieve overgang vormen tussen beide ruimtes. Vanuit deze optiek worden 

een aantal percelen ingevuld, zodat onder meer visueel storende wachtgevels 

kunnen verdwijnen. Dit resulteert in een logische afwerking van de 

gebouwenclusters en een duidelijke begrenzing naar de open ruimte. Het afwerken 

van de bestaande gebouwenclusters moet bijdragen tot het verfraaien van de 

bebouwingsrand ten opzichte van twee landschappelijk waardevolle en 

structuurbepalende open ruimte elementen: 

� Liedekerkebos en de gemengde open ruimte tussen het bos en de bebouwing, 

� de vallei van de Palitsebeek en de zuidelijke open ruimte als aaneengesloten 

open ruimte gebied. 

 

Het afwerken van wachtgevels leidt tot bijkomende bebouwingsmogelijkheden: 

� In de Mimosastraat en de Resedastraat (ten opzichte van Liedekerkebos en de 

gemengde open ruimte), het betreft de afwerking van 4 wachtgevels, 

� in Laan III (ten opzichte van Liedekerkebos en de gemengde open ruimte), het 

betreft de afwerking van 1 wachtgevel. 

� Het gebied Pamelsestraat-Keirekenslos, het betreft de afwerking van 1 

wachtgevel langs de Pamelsestraat. 

 

Alhoewel hierdoor in beperkte mate bijkomend woongebied wordt gecreëerd, valt 

deze maatregel te verantwoorden omdat ze leidt tot meer visuele kwaliteit, geen 

structurele aantasting van de open ruimte betekent en zo de bestaande 

weginfrastructuur en nutsvoorzieningen maximaal kunnen worden benuttigd. 
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5.1.6 Ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen 

Een woonkorrel is een cluster (potentieel) zonevreemde gebouwen waarin de 

woonfunctie overheerst en die ruimtelijk en landschappelijk een geheel vormt. 

Indicatief geldt hierbij dat indien de perimeters met straal 65 m rondom de 

gebouwen elkaar wezenlijk overlappen en indien er geen ruimtelijk-functionele 

scheiding is tussen de gebouwen (bijvoorbeeld woningen aan weerszijden van een 

spoorlijn), men kan spreken van een ruimtelijk en landschappelijk geheel. 

Voor de woonkorrels 

Bosbaan en omgeving Bouchtweg worden geselecteerd als woonkorrels. Ze liggen 

volgens de gewenste open ruimte structuur buiten de kwetsbare gebieden, volgens 

het gewestplan in agrarisch gebeid. 

Voor alle zonevreemde woningen in de woonkorrels kan men: 

� Een bestaand gebouw verbouwen binnen het bestaande volume 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op dezelfde plaats; 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op een andere plaats 

onder een aantal voorwaarden; 

� Een bestaande woning uitbreiden indien het maximaal volume beperkt blijft 

tot 1000 m³ en de volumevermeerdering de 100% niet overschrijdt.  

Indien de woning die wordt herbouwd groter is dan 1.000 m³, moet het volume 

van de herbouwde woning beperkt blijven tot 1.000 m³. 

 

In woonkorrels worden bijkomend toegelaten: 

� Bijgebouwen met ondersteunende functies voor het wonen (wintertuin, 

bergplaatsen, garages) indien deze worden ingeplant volgens het 

inbreidingsprincipe. 

Voor de verspreide zonevreemde woningen 

Het beleid voor de verspreide zonevreemde woningen wordt uitgewerkt aan de 

hand van ontwikkelingsperspectieven voor deze woningen per deelruimte. 

 

Liedekerke Leefruimte 

Er zijn in deze deelruimte geen verspreide zonevreemde woningen in kwetsbaar 

gebied. Voor alle verspreide zonevreemde woningen in niet-kwetsbare gebieden 

kan men: 

� Een bestaand gebouw verbouwen binnen het bestaande volume 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op dezelfde plaats; 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op een andere plaats 

onder een aantal voorwaarden; 

� Een bestaande woning uitbreiden indien het maximaal volume beperkt blijft 

tot 1000 m³ en de volumevermeerdering de 100% niet overschrijdt.  

Indien de woning die wordt herbouwd groter is dan 1.000 m³, moet het volume 

van de herbouwde woning beperkt blijven tot 1.000 m³. 

� Bijkomend zijn toegelaten: het bouwen van bijgebouwen bij bestaande 

woningen. 

Groen-blauw hoefijzer 
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Voor de verspreide zonevreemde woningen kan men: 

� Een bestaand gebouw verbouwen binnen het bestaande volume 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op dezelfde plaats; 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op een andere plaats 

onder een aantal voorwaarden; 

� In de niet kwetsbare gebieden een bestaande woning uitbreiden indien het 

maximaal volume beperkt blijft tot 1000 m³ en de volumevermeerdering de 

100% niet overschrijdt.  

Indien de woning die wordt herbouwd groter is dan 1.000 m³, moet het volume 

van de herbouwde woning beperkt blijven tot 1.000 m³. 

 

Dendervallei 

Alle verspreide zonevreemde woningen in deze deelruimte liggen in kwetsbaar 

gebied. Zonevreemde woningen kan men verbouwen binnen het bestaande volume 

en herbouwen. Een volumevermeerdering wordt niet toegestaan. 

 

Gravenbos en het zuidelijk landbouwgebied 

Alle verspreide zonevreemde woningen liggen in niet-kwetsbaar gebied. Men kan: 

� Een bestaand gebouw verbouwen binnen het bestaande volume 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op dezelfde plaats; 

� Een gebouw herbouwen binnen het bestaande volume op een andere plaats 

onder een aantal voorwaarden; 

� Een bestaande woning uitbreiden, indien het maximaal volume beperkt blijft 

tot 1000 m3 en de volumevermeerdering de 100% niet overschrijdt.  

Indien de woning die wordt herbouwd groter is dan 1.000 m3, moet het 

volume van de herbouwde woning beperkt blijven tot 1.000 m3. 

 

Bijkomende afweging ten opzichte van de gewenste open ruimte structuur 

Aan de algemene ontwikkelingsperspectieven worden bijkomende 

afwegingselementen t.o.v. de gewenste open ruimte structuur (zie verder) 

toegevoegd: 

� Herbouwen of uitbreiden van zonevreemde woningen mag geen aantasting 

betekenen van de lokale beekvalleien en van de lokale natuurlijke ankers 

� De ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen moeten rekening 

houden met het waterbergend vermogen van de lokale beekvalleien 

� De ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen in het 

landschappelijk waardevol kleinschalig landbouwgebied en in het 

landbouwkerngebied moeten streven naar een optimale landschappelijke 

integratie 

� De ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen in het 

landbouwkerngebied moeten rekening houden met het duurzaam functioneren 

van de landbouw 

Indien in ruimtelijke uitvoeringsplannen zonevreemde woningen worden 

opgenomen, zullen bovenstaande ontwikkelingsperspectieven en 

afwegingselementen worden aangevuld met een gedetailleerde, specifieke 

afweging en beoordeling in functie van de plaatselijke ruimtelijke situatie. 
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5.1.7 Acties 

� Opmaken van een RUP zonevreemde woningen met een onderscheid naar 

woonkorrels en verspreide zonevreemde woningen. De problematiek van 

zonevreemde woningen kan ook opgelost worden binnen gebiedsgerichte 

RUP’s. 

� Opmaak van een masterplan voor het kerngebied. De essentiële elementen van 

dit masterplan worden vertaald in een gemeentelijk RUP ‘kerngebied’. De 

problematiek van het aantal toegelaten bouwlagen en de er mee 

samenhangende kroonlijsthoogte zal in het RUP eenduidig juridisch worden 

vastgelegd. Doelstelling is om in het kerngebied te komen tot een zekere 

eenvormigheid, waarbinnen echter beperkte variaties mogelijk zijn. Gezien 

een essentiële doelstelling van dit RUP het verhogen van het aantal bouwlagen 

is en omdat de mogelijkheid om hoger te bouwen zal afgewogen worden aan 

de hand van diverse criteria, zal het plangebied voor het RUP niet 

noodzakelijk het volledige kerngebied beslaan. 

 

 voorlopige afbakening van het RUP kerngebied 

� In functie van een verbeterde bereikbaarheid van het kernwinkelgebied zowel 

met de auto, het openbaar vervoer, de fiets als te voet worden volgende acties 

voorzien: 

� Het realiseren van een ‘corridor’ tussen het gemeenteplein om de 

achterliggende gebieden (Poortstraat, omgeving Delhaize) te verbinden 

met het kernwinkelgebied; 

� Het realiseren van een (gedeeltelijk) ondergrondse parking lang de Oude 

Dender, aansluitend bij de bestaande winkelcomplexen. Deze 

parkeergelegenheid dient de parkeerdruk binnen het centrumgebied op te 

vangen. Dit gebied legt tevens de link tussen het kernwinkelgebied en het 

valleigebied van Oude Dender en Dender. Het wordt recreatief 

opgewaardeerd. 

� Juridisch vastleggen van een uitzonderingsmaatregel voor de invulling van 

leegstaande gelijkvloerse handelsverdiepingen met woonfuncties in afwijking 

op het gewestplan. 
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� Opmaak van een RUP voor de uitbreiding van het RVT Sint-Raphaël. 

De uitbreiding komt tegemoet aan de behoefte aan bijkomende huisvesting 

voor bejaarden (+89 eenheden, zie prognose informatief deel) en aan de vraag 

naar steeds ruimere woongelegenheden. 

Het RUP moet voorzien worden van een uitgebreide watertoets en een 

landschappelijke analyse. Er moet worden aangetoond dat de geplande 

uitbreiding geen overstromingsrisico induceert en de landschappelijke 

gaafheid van de Dendervallei respecteert.  

� Gehele of gedeeltelijke herziening van het BPA 6 (Papenberg) in functie van 

de herinvulling van het oude bioscoopcomplex of een hergebruik van de 

locatie indien een nieuwe functie voor het huidige gebouw niet haalbaar zou 

zijn. 

Het RUP moet de wenselijkheid voor de in het BPA vastgelegde brede 

tuinzones evalueren en desgevallend de voorschriften hieromtrent aanpassen. 

� Opmaak van een inrichtingplan voor de zijstraten van de Opperstraat tussen de 

5de en de 20ste Zijweg. 

Het inrichtingsplan moet regels vastleggen voor een betere en meer 

kwalitatieve aanleg van het openbaar domein, een betere ordening van de 

bebouwing in het gebied en een oplossing bieden aan de parkeerproblematiek. 

De wijk moet evolueren naar een gebied met meer woonerf karakter, echter 

met het behoud van de specifieke charme van dit fijnmazige dicht bebouwde 

woongebied. 

Het inrichtingplan kan indien nodig vertaald worden in een gemeentelijk RUP. 

� Opmaak van een RUP Opperstraat in functie van het realiseren van een sociaal 

woonproject aan de Opperstraat. 

Om tot een financieel haalbaar project te komen, moeten meer bouwlagen 

voorzien worden dan momenteel volgens het geldende gewestplan worden 

toegestaan. Het RUP moet hiervoor een juridisch kader scheppen.  

Andere doelstellingen van dit RUP zijn het geven van een nieuwe impuls aan 

een deel van het historische centrum van de gemeente, het verhogen van de 

kwaliteit van de bebouwde ruimte in de omgeving en het oplossen van de 

parkeerproblematiek in de onmiddellijke omgeving. 

 

 voorlopige afbakening RUP Opperstraat 
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� Opmaak RUP Beukenplein in functie van de afwerking van Gravenbos door 

het voorzien van enkele woningen en een beperkte groenruimte. Het RUP is 

verantwoord om volgende redenen: 

� Het Beukenplein werd destijds gereserveerd voor de bouw van een 

schooltje, een functie waarvoor momenteel geen behoefte meer bestaat. 

� Een groot deel van de wijk Gravenbos ligt in agrarisch gebied en tevens in 

een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. Het gaat dus niet om 

zonevreemde woningen. De niet bebouwde percelen aan het Beukenplein 

maken echter geen deel uit van deze verkaveling. Dit betekent dat voor 

deze percelen de onderliggende gewestplanbestemming van toepassing is, 

namelijk agrarisch gebied. Het is zondermeer duidelijk dat dit een 

achterhaalde gewestplanbestemming is. Het gaat om een zeer klein gebied, 

volledig omgeven door woningen en niet aansluitend bij de bestaande of 

gewenste agrarische structuur. 

� Omdat de percelen niet bebouwd zijn, is er centraal in de wijk een 

onafgewerkt gebied. Van op het plein kijkt men uit op de achterzijde van 

tuinen. Omdat de achterzijde van de tuinen open zijn naar de straatkant, 

ontstaat ook een gevoel van onveiligheid. 

Het RUP zal het agrarisch gebied omzetten naar woongebied. Hierdoor 

worden 4 à 5 percelen bij gecreëerd. Omdat het gaat om een bijkomende 

zonering in het buitengebied, buiten het hoofddorp en niet ingegeven vanuit 

de woonbehoefte, wordt dit bijkomende woongebied binnen dezelfde 

planperiode gecompenseerd door in het BPA Stationsomgeving een klein stuk 

woongebied om te zetten naar natuurgebied, direct aansluitend bij de Valier.  

 situering Beukenplein 
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� Overleg met de sociale woningbouwmaatschappijen voor het realiseren van 

bijkomende sociale woningen. De reeds gestarte inhaaloperatie zal worden 

verdergezet na de planperiode. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 

 

 Sociale kavels Sociale huurwoningen Sociale koopwoningen 

 Voor 

1992 

1992 - 

2008 

2008 - 

2013 

Voor 

1992 

1992 - 

2008 

2008 - 

2013 

Voor 

1992 

1992 - 

2008 

2008 - 

2013 

Monnikbos 

(gebied X) 

 30   22 44  17 32 

Opperstraat      40   7 

Graesbaan 

(gebied Z) 

  15       

Totaal  30 15  22 84  17 39 

 

Met de ontwikkeling van Monnikbos (gebied X) werd binnen de planperiode 

(1992 –2008) aanvang genomen. Het stedenbouwkundig plan werd 

uitgewerkt in 2003/2005 en goedgekeurd in mei 2005. De 

stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van wegen –riolerings –en 

omgevingswerken werd toegekend op 23 november 2006; de 

aanbestedingsprocedure voor realisatie van de wegenis werd opgestart in 

november 2006. Het selectiecomité architectuuropdracht voor de opbouw van 

sociale woongelegenheden selecteerde in zitting van 13 februari 2007 twee 

architectenbureaus welke belast worden met de realisatie van de sociale huur 

–en koopwoningen – 1ste fase. De aanleg van de wegeninfrastructuur start 

medio 2007; aansluitend start de realisatie van de 1ste fase sociale huur –en 

koopwoningen. 

Voor het sociale woonproject ‘Opperstraat’ is de verwerving van de gronden 

door de Gewestelijke Volkshuisvestings-maatschappij lopende. De afbraak 

van de bestaande bebouwing van de in 1ste fase verworven percelen gebeurde 

middels een stedenbouwkundige vergunning toegekend op 9 augustus 2006. 

De opmaak van een gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan is opgestart na 

gunning van opdracht in januari 2007. 

� De gemeente zal ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken om het afwerken 

van wachtgevels op de volgende locaties mogelijk te maken: 

� ten opzichte van Liedekerkebos en de gemengde open ruimte 

(Mimosastraat, Resedastraat en Laan III) 

� langs de Pamelsestraat ter hoogte van Keirekenslos. 

 

Het afwerken van wachtgevels zal bijdragen tot het verfraaien van de 

bebouwingsrand ten opzichte van de landschappelijk waardevolle en 

structuurbepalende open ruimte gebieden in de gemeente. Een optimaal 

ruimtegebruik en het maximaal benutten van de aanwezige infrastructuren 

zijn secundaire doelstellingen van het RUP. 
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5.1.8 Ruimtebalans 

Bijkomende nieuwe zoneringen in de kernen in het buitengebied zijn volgens het 

provinciaal structuurplan enkel mogelijk indien de nieuwe ontwikkelingen worden 

verrekend in de ruimtebalans. 

De bijkomende zoneringen die voorzien worden in bovenstaande acties betreffen 

de afwerking van het Beukenplein te Gravenbos en de afwerking van de 

wachtgevels in de Mimosastraat, de Resedastraat, Laan III en de Pamelsestraat. 

Binnen de planperiode werden deze nieuwe zoneringen gecompenseerd door de 

omzetting van woongebied naar natuurgebied in het BPA Stationsomgeving. 

Het BPA –Stationsomgeving voorziet in een reorganisatie van het gebied in functie 

van het verbeteren van het mobiliteitsaspect en de uitbouw van een sterke pool 

inzake openbaar vervoer, dit in combinatie met het versterken van de 

natuurwaarden binnen het gebied. Omwille hiervan wordt binnen het BPA een 

oppervlakte van ca. 66are39ca woongebied omgevormd tot zone voor 

natuurontwikkeling welke onmiddellijk aansluiting vindt bij het bestaande 

natuurreservaat ‘De Valier’. Op basis van een woondichtheid van 15 à 25w/ha 

resulteert dit in een schrapping van een woonpotentie van 10 à 16 wooneenheden. 

Dit volume wordt in balans geplaatst met de randafwerking en herbestemming van 

het Beukenplein. 

 

 

Afwerken wachtgevels Mimosastraat en Resedastraat  + 4  

Afwerken wachtgevel Laan III + 1  

Afwerken wachtgevel Pamelsestraat + 1  

Afwerken Beukenplein + 4 à 5  

BPA Stationsomgeving  - 10 à - 16 

Totaal  + 10 à 11 - 10 à - 16 

Saldo - 6 à 0 
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kaart 1: gewenste nederzettingsstructuur 
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 kaart 2: prioriteitsbepaling binnengebieden  
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kaart 3: afwerken wachtgevels Mimosastraat en de Resedastraat 
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kaart 4: afwerken wachtgevel Laan III 
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kaart 5: afwerken wachtgevel Pamelsestraat / Keirekenslos 



 ___________________________________________________________________  GRS LIEDEKERKE 

  Gewenste ruimtelijke structuur - deelstructuren 

 

Deel II - 48 

 



GRS LIEDEKERKE __________________________________________________________________  

Gewenste ruimtelijke structuur - deelstructuren 

iris consulting 

Deel II - 49 

 

5.2 Gewenste open ruimtestructuur 

___________________________ kaart 6: gewenste open ruimte structuur 

5.2.1 Beleidsdoelstellingen 

Om tot een gewenste open ruimtestructuur te komen, dient het fysisch systeem als 

grondlegger beschouwd te worden. Binnen de gewenste open ruimtestructuur dient 

het ruimtelijk beleid ten aanzien van natuur en landbouw uitgewerkt te worden. 

Voor beide dient een gedifferentieerd beleid gevoerd te worden.  

De natuurlijke structuur wordt als een groen netwerk ontwikkeld. Een netwerk 

bestaat uit knopen en verbindingen. Als knopen worden dragers en ankers 

onderscheiden, als verbindingen worden verbindingsgebieden aangeduid.  

De schaal van het landbouwlandschap en de verweving met andere activiteiten 

dienen criteria te zijn voor een ruimtelijk relevant landbouwbeleid. Als 

beleidselementen onderscheiden we landbouwkerngebied en landschappelijk 

waardevol kleinschalig landbouwgebied.  

Door de voorgestelde differentiatie in beleid voor agrarische en natuurlijke 

structuur ontstaat er een na te streven duidelijkheid over de afstemming tussen 

natuur en landbouw. 

Binnen de open ruimte dient er bijzondere aandacht te gaan naar het recreatief 

medegebruik van de open ruimte. 

Andere ruimtegebruikers zijn mogelijk in een beperkt aantal gevallen. De schaal 

van activiteiten ten opzichte van open ruimte en de ruimtelijke draagkracht van de 

open ruimte moeten als basis voor de afweging van deze activiteiten dienen. 

5.2.2 Selecties voor de gewenste ruimtelijke structuur 

Selecties op bovenlokaal niveau 

� De Dender en haar bovenlopen (Hunselbeek – Bellebeek – Molenbeek) zijn 

geselecteerd als rivier- en beekvalleigebonden natuurlijke gebieden in de natte 

sfeer in het PRS Vlaams-Brabant 

� Gebied tussen het hoofddorp Liedekerke, de spoorlijn en de westelijke 

gemeentegrens is onderdeel van het randstedelijk groengebied Oude Dender 

binnen het regionaalstedelijk gebied Aalst. Hier is een gewestelijk RUP van 

toepassing. 

� De Dommelingen (zuidelijk deel van de Dendervallei), de Pamelse meersen, 

een gedeelte van de vallei van de Palitsebeek en de Valier zijn geselecteerd als 

VEN-gebied (eerste fase). 

� Liedekerkebos als habitatrichtlijngebied 
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Selecties op lokaal niveau 

Worden geselecteerd als lokale beekvallei 

� de Hollebeek 

� de Bogijnengracht 

� de Palitsebeek 

� de Kruisbeek 

� de Boesdaalheidebeek 

 

Worden geselecteerd als lokale natuurlijke ankers 

� boscomplex grensoverschrijdend met Roosdaal 

� Kruisbeekveld, samenhangend met de Kruisbeek 

 

Worden geselecteerd als landschappelijk waardevol kleinschalig 

landbouwgebied 

� het landbouwgebied tussen Liedekerke Leefruimte en Liedekerkebos 

 

Worden geselecteerd als landbouwkerngebied 

� het landbouwgebied op de zuidelijke heuvelrug 

 

Worden geselecteerd als natuurlijk waterfront in bebouwde omgeving 

� de Dendervallei en de Oude Dender ter hoogte van het hoofddorp 

5.2.3 Suggesties voor de elementen van bovenlokaal niveau 

Binnen het randstedelijk groengebied Oude Dender wenst de gemeente een 

corridor te realiseren tussen het nat natuurlijk anker De Valier (achter het station) 

en de Oude Dender. In deze corridor blijft landbouw mogelijk en kan er een 

aanmoedigingsbeleid gevoerd worden voor beheersovereenkomsten met 

landbouwers om kleine landschapselementen aan te planten en te onderhouden. 

Ten zuiden van de spoorweg wordt eveneens een fietsverbinding gerealiseerd 

tussen de stationsomgeving en de Oude Dender (zie ook gewenste toeristisch-

recreatieve structuur en gewenste verkeers- en vervoersstructuur). 

Voor het VEN-gebied de Valier, met uitzondering van het gebied gelegen in de 

onmiddellijke stationsomgeving, wenst de gemeente haar functie als brongebied 

van de Bogijnengracht te benadrukken. Natuurontwikkeling gaat er hand in hand 

met waterbeheer. Op die manier vervult dit gebied eveneens een belangrijke 

functie voor de bebouwde ruimte. Ze helpt wateroverlast te verminderen en 

eventueel te voorkomen. Herstel van de natte biotopen en nadien een aangepast 

beheer staan voorop. Recreatief medegebruik is beperkt tot wandelen op 

aangepaste paden. 
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5.2.4 Suggesties naar andere overheden 

Aan de gemeente Denderleeuw wordt voorgesteld om de blootlegging van de Oude 

Dender ter hoogte van het centrum te kaderen in een aanpak voor integraal 

waterbeheer en de integratie van aangename ingegroende parkeerzones rond het 

Gemeenteplein en de Delhaize. 

5.2.5 Ontwikkelingsperspectieven op lokaal niveau 

Voor de lokale natuurlijke ankers 

Binnen deze gebieden is natuur hoofdfunctie en dient de samenhang en 

herkenbaarheid van de natuurlijke elementen geoptimaliseerd te worden. De 

gemeente wenst in deze gebieden natuurverenigingen te ondersteunen in hun 

acties. Een aangepast beheersplan dient ontwikkeld te worden. Historisch met het 

landschap vergroeide zonevreemde activiteiten (vb. oude hoeve in een traditioneel 

landschap) dienen in een zo authentiek mogelijke vorm toegelaten te zijn. 

Aanpassingen aan moderne levenswijze zijn mogelijk voor zover zij de 

authenticiteit niet teniet doen en maximale milieu- en landschapsbeschermende 

initiatieven (bvb. buffer met streekeigen beplanting, individuele 

waterzuiveringsinstallatie) genomen worden. Andere zonevreemde activiteiten 

dienen geweerd te worden. Recreatief medegebruik is mogelijk zolang de 

ruimtelijke draagkracht niet overschreden wordt. Beheerslandbouw met respect 

voor de natuurlijke omgeving is mogelijk en zonder bijkomende gebouwen. 

Natuurontwikkeling gaat hand in hand met waterbeheer. Op die manier hebben 

deze gebieden eveneens een belangrijke functie voor de bebouwde ruimte. Ze 

helpen wateroverlast te verminderen en eventueel te voorkomen. Maatregelen in 

het kader van integraal waterbeheer zullen ondersteund worden. Herstel van de 

natte biotopen en nadien een aangepast beheer staan voorop. 

Voor de lokale beekvalleien 

De ruimte die aan de beek gegeven wordt is voldoende voor natuurontwikkeling. 

Er moet vermeden worden dat de bebouwing dichter bij de beek komt of dat de 

oevers verhard worden. Het over een lange afstand overwelven van beken is 

uitgesloten. Beekbegeleidende oevervegetatie moet de natuurlijke waarde van 

beken als lineair verbindend natuurelement versterken. Afkoppeling van 

vervuilende actoren is een noodzakelijke randvoorwaarde. Waar de vallei 

doorbroken is, wordt er naar gestreefd om de continuïteit te herstellen. 

Voor het natuurlijk waterfront in een bebouwde omgeving 

In het natuurlijk waterfront wordt gestreefd naar het vrij maken en/of houden van 

overwelving van de waterlopen. Dit wordt tevens meegegeven als suggestie naar 

de buurgemeente Denderleeuw. Het recreatieve potentieel van de waterlopen dient 

benut te worden. 
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Op de oevers van de waterlopen wordt de natuur beschermd. De aanwezigheid van 

natuurelementen in de bebouwde omgeving geeft een meerwaarde aan de 

aangrenzende bebouwing. De natuurlijke waterfronten in een bebouwde omgeving 

worden in rekening gebracht bij het uitwerken van bouwprojecten in hun 

nabijheid. Het ecologische aspect vormt aan criterium voor de beoordeling van 

nieuwe projecten aan het waterfront.  

Voor de landbouwkerngebieden 

In landbouwkerngebieden is grondgebonden landbouw de hoofdfunctie. Lokaal 

kunnen de woonfunctie (bestendigen van zonevreemde bebouwing) of de 

natuurfunctie (kleine landschapselementen als verbindende elementen in de 

globale natuurlijke structuur) nevenfuncties zijn.  

Voor de landschappelijk waardevolle kleinschalige landbouwgebieden 

Landbouw en natuur dienen in deze gebieden evenwaardige functies die verweven 

of naast elkaar kunnen voorkomen. Het landschap kan zich uiten in boccage of in 

blokkenlandschap. Dit wordt gebiedsgericht uitgewerkt. Recreatief medegebruik is 

gewenst in deze gebieden. Er kan een aanmoedigingsbeleid gevoerd worden voor 

beheersovereenkomsten met landbouwers om kleine landschapselementen aan te 

planten en te onderhouden. 

5.2.6 Acties 

� Realisatie van een blauw-groene corridor tussen het gebied de Valier, via de 

stationsomgeving naar de Oude Dender. Dit wordt geoperationaliseerd in het 

BPA Stationsomgeving. Dit betekent deels een verfijning van het gewestelijk 

RUP voor het randstedelijk groengebied, echter zonder afbreuk te doen aan de 

bepalingen ervan. 

� De gemeente zal een onderzoek opstarten naar de potenties van het 

woonuitbreidingsgebied U in het kader van een uitbreiding en versterking van 

de natuurlijke en open ruimte structuur in de gemeente. 

� Opwaardering van het landschappelijk waardevol kleinschalig 

landbouwgebied  tussen Liedekerke leefruimte en Liedekerkebos in functie 

van het zacht recreatief medegebruik. Binnen het gebied worden voetgangers- 

en fietsverbindingen aangelegd. 

� Uitwerken interne maatregelen in het kader van het integrale waterbeheer. Het 

subsidiereglement groendaken, infiltratietechnieken en regenwaterputten van 

de Vlaamse gemeenschap en de provinciale verordeningen en subsidies 

betreffende integraal waterbeheer zullen gepromoot en ondersteund worden. In 

eerste instantie zal de gemeente hiervoor informatie verstrekken aan de 

kandidaat bouwers- en verbouwers. Daarnaast zal ze in de mate van het 

mogelijke op haar begroting budgettaire ruimte voorzien voor een bijkomende 

subsidie van bovenvermelde maatregelen. 
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� De gemeente zal op haar begroting budgettaire ruimte voorzien voor de 

ondersteuning van terreinbeheerders voor de aankoop en het beheer van 

natuurgebied ter realisatie van het Groen-blauwe hoefijzer. Aankopen in de 

onmiddellijke omgeving van de Palitsebeek, de Hollebeek en de Valier-

Bogijnengracht zullen ondersteund worden. 

� Overleg met gemeente Roosdaal over waterbeheersing en erosieproblematiek 

waarbij preventie van erosieproblemen voor de Begoniastraat te Gravenbos 

centraal staat.  

� Overleg met alle betrokken gemeenten binnen de structuur van het 

Denderbekken – comité in het kader van het integrale waterbeheer. 

� De gemeente wenst maximaal betrokken te worden bij het overleg met de 

Vlaamse overheid over de afbakening van de agrarische structuur op Vlaams 

niveau. 
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kaart 6: gewenste open ruimte structuur 
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5.3 Ruimtelijk-economische structuur 

_________________kaart 7: gewenste ruimtelijk – economische structuur 

5.3.1 Beleidsdoelstellingen 

Binnen de gewenste economische structuur wenst het bestuur een ruimtelijk beleid 

voor bedrijvigheid, de commerciële structuur, de diensten en de zonevreemde 

bedrijven uit te werken. 

Verwevenheid van bedrijvigheid vormt het uitgangspunt. Bedrijven waarvoor dit 

niet mogelijk is dienen op bedrijventerreinen voor te komen. Afhankelijk van de 

schaal of hinderlijkheid van het bedrijf dient het op een lokaal of een regionaal 

bedrijventerrein terecht te komen. Voor zonevreemde bedrijven dient een 

geïntegreerde afweging ten opzichte van de ruime omgeving aan de basis te liggen 

van het beleid. 

De commerciële structuur wordt opgehangen aan de differentiatie van de kernen 

(woonkernen - hoofddorp). Bovendien dient deze structuur de kern te versterken. 

Perifere handel aan de rand van het gemeentecentrum is niet mogelijk. 

Het gemeentelijk beleidsplan voorziet in ruimte voor jeugd, senioren en lokale 

diensten. Op het programma staan 3 lokale diensten: een jeugdhuis, een academie 

voor muziek en beeldende kunsten, een buitenschoolse kinderopvang. Er wordt 

tevens gedacht aan het oprichten van een centrum voor drugspreventie. Het gaat 

telkens om lokale functies met een kleinschalig karakter. De uitvoeringstermijn 

wordt gespreid over een periode van 10 jaar. Om deze punten uit het beleidsplan te 

kunnen uitvoeren, moet een aangepast ruimtelijk ordeningsbeleid gevoerd worden. 

De uitbouw van de diensten resulteert immers in een duidelijke ruimtebehoefte. Zo 

is er momenteel geen jeugdhuis in de gemeente en is de bestaande academie te 

krap gehuisvest in de gebouwen van de gemeentelijke diensten. 

5.3.2 Locatiescan dienstenzone 

De ontwikkeling van een dienstenzone kadert binnen het lokale ruimtelijk-

economische beleid. Het is de bedoeling een locatie in te richten waar activiteiten 

die ten dienste staan van de bevolking van Liedekerke kunnen ontwikkeld worden. 

Het begrip ‘diensten’ wordt daarbij gezien als een evolutief begrip. De concrete 

invulling ervan kan worden aangepast aan de concrete maatschappelijk-

economische noden. De zone krijgt een semi-openbaar karakter. De activiteiten 

zijn lokaal van aard. Het dienstverlenende karakter of de relatie met het ten dienste 

staan van de gemeenschap moet kunnen aangetoond worden. Pure handelsfuncties 

of ambachtelijke bedrijven horen niet thuis op een dienstenzone.  

 

Het gaat hier dus niet om een lokaal bedrijventerrein in de enge traditionele 

betekenis van het woord. In die optiek zijn de locatieprincipes en 

ontwikkelingsperspectieven zoals geformuleerd in het RSV en het RSVB niet 

rechtstreeks toepasbaar. 
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Relevante aspecten worden in de locatiescan wel mee opgenomen: 

� ontwikkeling is mogelijk in of aansluitend bij een hoofddorp of aansluitend bij 

een bestaand bedrijventerrein; 

� ontsluiting via gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks op primaire wegen 

of secundaire wegen. 

 

Vanuit de gewenste ruimtelijke structuur op gemeentelijk niveau worden volgende 

locatievoorwaarden toegevoegd: 

� De locatie is bij voorkeur gunstig gelegen ten opzichte van het station als 

openbaar vervoersknooppunt. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders die van of naar 

het station rijden hun kinderen afzetten of ophalen bij de buitenschoolse 

kinderopvang of de academie; 

� Indien de ruimtelijke draagkracht het toelaat, is een bundeling met reeds 

aanwezige diensten na te streven.  

 

Op basis van deze principes is een dienstenzone enkel mogelijk aansluitend bij het 

hoofddorp Liedekerke, in het gebied tussen Salvialaan en Rozenlaan, gelegen langs 

de N207. Hier kan de ontwikkeling van een dienstenzone mede invulling geven 

aan de ontwikkeling van het gebied F. Bovendien kan de bebouwing in de 

dienstenzone mee vorm geven aan de representatieve wand langs de als parkway 

her in te richten N207 en zo tegelijk fungeren als buffer tussen de drukke N207 en 

de bestaande en geplande woonzones ten oosten van de N207. De N207 ontsluit 

tevens het station. De locatie sluit aan op bestaande reeds aanwezige diensten. 

5.3.3 Selecties voor de gewenste ruimtelijke structuur 

Worden geselecteerd als gemeentelijk commercieel centrum 

� het kernwinkelgebied (zie gewenste nederzettingsstructuur) 

 

Worden geselecteerd als lokaal bedrijventerrein 

� bestaande terreinen van de vroegere CCB-site 

 

Worden geselecteerd als zoekzone voor een dienstenzone 

� Gebied tussen Salvialaan en Rozenlaan, langs de N207 

 

Worden geselecteerd als regionaal historisch gegroeid bedrijf 

� Belgacom-site (Liedekerkebos) 

 

Worden geselecteerd als gebieden voor verweving van wonen en kleinschalige 

lokale bedrijvigheid 

� hoofddorp Liedekerke, met uitzondering van het kernwinkelgebied 
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5.3.4 Suggesties voor de elementen van bovenlokaal niveau 

Voor het bedrijventerrein Begijnenmeers 

Het bedrijventerrein kan zich verder ontwikkelen als een gemengd lokaal / 

regionaal bedrijventerrein. Functies die niet op een bedrijventerrein thuishoren, 

worden bij voorkeur geherlokaliseerd. Zo wordt het gemeentelijk containerpark als 

lokale dienstenfunctie geherlokaliseerd naar een locatie die beter aansluit bij het 

hoofddorp en binnen de gemeente beter bereikbaar en vlotter te ontsluiten is. Voor 

bestaande (deels) zonevreemde activiteiten wordt een planologische oplossing 

gezocht. Op termijn kan de zone voor gemeenschapsvoorzieningen aangewend 

worden voor de ontwikkeling van een dienstenzone. 

Voor de Belgacom site 

De Belgacom site, gelegen in het Liedekerkebos, is te beschouwen als een 

regionaal historisch gegroeid bedrijf. De ontwikkelingsperspectieven worden 

beschreven in een planologisch attest. 

5.3.5 Ontwikkelingsperspectieven op lokaal niveau 

Voor de dienstenzone 

De dienstenzone zal moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Het optimaal 

functioneren, de ruimtelijke inpassing in de omgeving en hoge beeldkwaliteit 

dienen nagestreefd te worden. Duurzaamheid, intensief en meervoudig 

ruimtegebruik zijn sleutelwoorden voor het toekomstig te ontwikkelen terrein.  

� Duurzaamheid 

De gebouwen zullen duurzaam moeten zijn. D.w.z. dat ze na het vertrek van 

een gebruiker met minimale aanpassingen voor andere doeleinden benut 

moeten kunnen worden. Ook de gebruikte bouwmaterialen en –technieken 

zullen aantoonbaar duurzaam dienen te zijn (lage energie-inhoud van de 

materialen en laag energieverbruik bij de opbouw en het gebruik van de 

gebouwen bv.) 

� Meervoudig en intensief ruimtegebruik 

Ook met de ruimte zelf zal spaarzaam omgesprongen moeten worden. Stapelen 

in verschillende verdiepingen en het overschakelen van open bebouwing naar 

(halfopen of) gesloten bebouwing wordt mogelijk gemaakt. Hierdoor kan (een 

deel van) de ruimte dubbel benut worden, waardoor het ruimtebeslag 

aanzienlijk verkleind kan worden. Het verweven van functies zorgt ervoor dat 

er gedurende een grotere periode van de dag iemand aanwezig is, wat de 

sociale controle en dus het subjectieve veiligheidsgevoel vergroot. 

� Gemengd karakter 

De dienstenzone heeft een gemengd openbaar en privaat karakter. 

Voor het commerciële centrum 

Voor de ontwikkelingsperspectieven van het kernwinkelgebied verwijzen we naar 

de gewenste nederzettingsstructuur. 
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Voor verweefbare bedrijven 

Verweven van bedrijven zou de standaard moeten zijn, althans voor kleinschalige 

niet hinderlijke bedrijven. Indien er bij de bestaande activiteiten toch overlast 

ontstaat naar de omgeving, dient in de eerste plaats in samenspraak met buurt en 

bedrijf naar milderende maatregelen gezocht. Bij uitbreiding van de activiteiten 

dient echter te worden getoetst of de verwevenheid gegarandeerd blijft. Is dit niet 

het geval dan dient men het bedrijf te herlokaliseren.  

Voor de zonevreemde bedrijven 

Zonevreemde bedrijven zijn bedrijven die moeilijk verenigbaar zijn met de 

omliggende functies (omgevingszonevreemd) of die in een niet-geëigende 

bestemmingszone liggen (juridisch zonevreemd). Potentieel zonevreemde 

bedrijven zijn bedrijven die bij uitbreiding (gedeeltelijk) zonevreemd worden. 

Wanneer de noodzaak voldoende bewezen is zal men over gaan tot het opstellen 

van een RUP. Dit is een uitvoeringsplan, waarin uitbreidingsmogelijkheden 

worden aangegeven met specifieke verordenende voorschriften. Het kan 

betrekking hebben op zowel zonevreemde als zone-eigen bedrijven die wensen uit 

te breiden in een zone met een niet daartoe geëigende bestemming. Indien het 

bedrijf voldoende verweven is met andere functies, en er geen ruimtelijk specifieke 

maatregelen nodig zijn, wordt het niet opgenomen in het ruimtelijk 

uitvoeringsplan. 

De bedrijven worden getoetst aan de visie en de gewenste ruimtelijke economische 

structuur en de deelruimten.  

De gemeente Liedekerke zal een actief handhavingsbeleid voeren naar nieuwe 

zonevreemde bedrijven. Zij zal startende bedrijven preventief inlichten over de 

eisen die er gesteld worden vanuit de ruimtelijke ordening. 

 

De gemeente Liedekerke zal de volgende principes voor de beoordeling van de 

ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven gelegen 

buiten bedrijventerrein vastleggen: 

� Bedrijven in woonlinten beheersen 

Het verder ontwikkelen van woonlinten wordt ontmoedigd en daar waar 

mogelijk afgebouwd. Indien de aanwezigheid van kleine bedrijven in 

woonlinten geen betekeniswaardige bijkomende impact heeft (vergeleken met 

residentiële woningbouw op dezelfde locatie) kan de bestaande bedrijvigheid 

getolereerd worden.  

Nieuwe bedrijvigheid is niet mogelijk en wordt ook niet beschouwd als een 

verweven van wonen en werken. De gemeente zal hiervoor een actief 

handhavingsbeleid voeren. 

Bedrijven kunnen slechts een beperkte uitbreiding realiseren om voor het 

bestaande bedrijf een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Een sterke 

schaalvergroting op deze locaties kan niet verantwoord worden. In 

voorkomend geval moet gestreefd worden naar een herlokalisatie naar een 

lokaal bedrijventerrein. Elke uitbreiding van bestaande bedrijven zal getoetst 

moeten worden op verweefbaarheid. Dit moet aangetoond worden in de 

motivatienota die ingediend wordt voor de bouwaanvraag.  
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Indien de bedrijfsvoering gestopt wordt en geen onmiddellijke nieuwe 

bedrijfsactiviteiten opvolgen (binnen de 2 jaar) wordt het bedrijf als een nieuw 

bedrijf beschouwd. 

� Ontwikkeling van bedrijven in en nabij verspreide bebouwing ontmoedigen 

Voor landschappen waar gekozen wordt om de open ruimte te herwaarderen, 

geldt dat de verdere ontwikkeling van bedrijven wordt ontmoedigd. Een 

bestendiging van de grondbestemming als bedrijventerrein is niet aangewezen. 

Een beperkte uitbreiding van het bedrijf (om het bedrijf levenskrachtig te 

houden) kan overwogen worden maar wordt gekoppeld aan de verplichting tot 

het realiseren van een te bepalen nabestemming na het stopzetten van de 

activiteiten. 

� Geen verdere ontwikkelingen van bedrijven in de open ruimte  

In natuurlijke ankers is geen ontwikkeling van bedrijvigheid gewenst.  

In verbindingsgebied kan bestaande zonevreemde bedrijvigheid voor zover zij 

het verbindend element niet structureel verstoort. Uitbreidingen zijn mogelijk 

voor zover zij het verbindend element niet structureel verstoren en het bedrijf 

aansluit bij een kern.   

In landschappelijk waardevol kleinschalig en in landbouwkerngebied is 

zonevreemde bedrijvigheid niet wenselijk.  

5.3.6 Acties 

� Het containerpark en aanhorige gemeentelijke buitendiensten worden 

overgebracht naar een nieuwe locatie ter hoogte van het kruispunt van de N207 

met de Sportlaan. Deze actie maakt deel uit van het ruimer project rond de 

uitbouw van de lokale poort ‘Graesbaan-Sportlaan’. Door de herlokalisatie van 

het containerpark en aanhorige gemeentelijke buitendiensten komt op de 

bedrijvenzone Begijnemeers ruimte vrij voor bedrijvigheid. De nieuwe locatie 

kan als volgt gemotiveerd worden: 

� Ze ligt centraal binnen de gemeente 

� Ze zal vlot ontsloten worden via de aan te leggen rotonde op de N207 ter 

hoogte van de Sportlaan 

� Er is een bundeling met andere diensten en voorzieningen 

� De gemeente zal een RUP opmaken om de ontwikkeling van een dienstenzone 

mogelijk te maken. 

� De gemeente zal onderzoeken in hoeverre ze via een stedenbouwkundige 

verordening de problematiek van de nachtwinkels kan inperken. 
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kaart 7: gewenste ruimtelijk – economische structuur 
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5.4 Toeristisch-recreatieve structuur 

___________________ kaart 8: gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

5.4.1 Beleidsdoelstellingen 

In beleid ten aanzien van de ruimtelijke aspecten van de toeristisch-recreatieve 

structuur dient een differentiatie in structuren erkend te worden. Zo is het van 

belang te differentiëren tussen puntelementen, clusters en netwerken en naar 

schaalniveau (lokaal-bovenlokaal). 

Zoals ingeschreven in het provinciaal beleid, is het sportcentrum Heuvelkouter een 

toeristisch-recreatieve voorziening met bovenlokale uitstraling. 

Clustering van recreatieve en toeristische elementen is bevorderlijk omwille van de 

meerwaarde van de som ten opzichte van de onderscheiden delen. 

Gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur (cafetaria, wegen, fietswegen, 

parkeerruimte, enz…) biedt hierbij belangrijke voordelen. 

Recreatief medegebruik van de open ruimte dient maximaal nagestreefd te worden. 

Groene ruimtes en afwisselende landschappen zijn aantrekkelijke ruimtes voor 

recreatieve netwerken en dienen bijgevolg ingeschakeld te worden in de 

recreatieve netwerken. Hierbij dient er steeds over gewaakt te worden dat de 

draagkracht van het gebied niet overschreden wordt. Kwetsbare natuurlijke 

gebieden kunnen selectief toegankelijk gemaakt worden.  

Voor zonevreemde recreatie dient een geïntegreerde afweging ten opzichte van de 

ruime omgeving aan de basis te liggen van het beleid.  

Voor de beleidsmateries die ingevolge subsidiariteit behoren tot de hogere 

overheden wenst de gemeente suggesties te doen aan de hogere overheden. 

Sport en recreatie op wijkniveau dient maximaal behouden te worden. Nadruk ligt 

hier wel op kleinschalige voorzieningen: speelpleintjes, een trapveldje, enz. 

5.4.2 Suggestie naar de hogere overheden 

De gemeente suggereert aan de provincie om de gemeente te selecteren als 

toeristisch-recreatief knooppunt in het buitengebied. Behalve de aanwezigheid van 

het sportcentrum Heuvelkouter onderbouwen volgende aspecten deze suggestie: 

� De centrumfunctie van de gemeente Liedekerke op het gebied van sport en 

recreatie binnen de regio; 

� De aanwezigheid van bossen en open ruimten die een belangrijke recreatieve 

functie hebben; 

� De talrijke recreatieve fiets- en wandelroutes die door de gemeente lopen en de 

gemeente verbinden met omliggende gemeenten en regio’s. 
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5.4.3 Selecties voor de gewenste ruimtelijke structuur 

Selecties op bovenlokaal niveau 

� Camping Roosdaal (hiervoor werd een gewestelijk RUP opgemaakt, dat na 

goedkeuring van het PRS het statuut van een provinciaal RUP heeft gekregen) 

� Hoofdroute van het recreatief fietsroutenetwerk langs de Dender 

� Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk 

� Sportcentrum Heuvelkouter (Sportlaan) als recreatiecluster met 

bovengemeentelijke uitstraling 

Selecties op lokaal niveau 

Worden geselecteerd als lokale elementen voor toerisme, sport en recreatie 

� Manége ’t Lindeke 

� Alle lokale elementen voor sport- en recreatie (bestaande en te realiseren) die 

gebundeld zijn met de recreatiecluster met bovengemeentelijke uitstraling 

Sportcentrum Heuvelkouter 

� Wandel- en speelpark Bosland 

� De site van de kapel Ter Muilem 

 

Worden geselecteerd als buurtgebonden recreatie-elementen 

� alle speelpleintjes 

 

Worden geselecteerd als lokale toeristisch-recreatieve netwerken 

� het gemeentelijk fietsroutenetwerk 

� de wandelroute ‘De lus rond Liedekerke’ 

� de wandelroute ‘Tweedorpenwandeling Liedekerke – Roosdaal’ (gedeeltelijk) 

 

Worden geselecteerd als groene of open ruimte gebieden met toeristisch-

recreatief medegebruik 

� Liedekerkebos 

� Natuurgebied De Valier 

� De Dommelingen (binnen vallei van de Dender) 

� het landschappelijk waardevol kleinschalig landbouwgebied  tussen 

Liedekerke leefruimte en Liedekerkebos 
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5.4.4 Ontwikkelingsperspectieven 

Voor het sportcentrum Heuvelkouter 

De omgeving van de Sportlaan zal als één geheel benaderd en verder ontwikkeld 

worden. Heuvelkouter wordt als recreatiecluster met een divers aanbod aan lokale 

en bovenlokale sportmogelijkheden gezien. Bestaande bovenlokale activiteiten 

kunnen verder ontwikkeld worden. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe bijkomende 

lokale activiteiten. Hinder naar de omgeving moet beperkt zijn, waar nodig dient 

buffering ingebouwd te worden. De ontsluiting dient minimaal over een lokale 

ontsluitingsweg te gebeuren. De relaties met de omgeving dienen maximaal 

uitgebouwd te worden. Zachte verkeersassen tussen Heuvelkouter en het 

Gemeenteplein worden uitgebouwd. De auto-ontsluiting naar N207gebeurt via de 

Sportlaan. 

Een maximale bundeling van voorzieningen voor verschillende sporten is een 

doelstelling. Gebouwen worden gegroepeerd om maximaal open ruimte te houden 

voor de sport- en recreatie-activiteiten in open lucht en voor groenaanleg. De site 

zal geleidelijk in een aangepast groen kleedje gestoken worden. Ze zal daardoor 

beter geïntegreerd zijn in het omringende landschap dat geleidelijk overgaat in de 

beekvallei van de Palitsebeek. Tussen het complex en de N207 wordt een deel van 

de vallei van de Palitsebeek omgevormd tot een groengebied met recreatief 

medegebruik. Deze zone sluit aan bij het sportcentrum en vormt door een 

aangepaste inrichting en afgestemd gebruik een overgang naar de beekvallei. Aan 

de zuidwestelijke rand zal het voetbalveld van VK Liedekerke geïntegreerd 

worden in het geheel. De sportinfrastructuren van Laan I en VK Impegem 

herlokaliseren naar de recreatiecluster. Er is tevens ruimte voor nieuwe lokale 

sportactiviteiten, onder andere door de herbestemming van het aangrenzende 

woonuitbreidingsgebied W. 

Voor de lokale elementen van toerisme, sport en recreatie 

Ontwikkelingen dienen naar schaalniveau aan te sluiten bij de omgeving. Steeds 

dient echter gewaakt te worden over het al dan niet schaden van de ruimtelijke 

draagkracht. Ontsluiting dient minimaal via een uitgeruste weg te gebeuren. 

Lokale recreatiepolen dienen ondersteunend aan het wonen ontwikkeld te worden. 

Verwevenheid staat centraal. De sportinfrastructuur aan Laan 1 en de 

voetbalaccommodatie van VK Impegem worden geherlokaliseerd naar de 

sportcluster Heuvelkouter3. Andere activiteiten die geïsoleerd liggen in de open 

ruimte en zonevreemd zijn, krijgen een uitdovend karakter. 

De site van de kapel Ter Muilem, bestaande uit de ruïne van het vroegere klooster, 

de kapel en de ommegang, wordt in zijn geheel gevrijwaard zodat ze een 

belangrijk toeristisch-recreatief element voor de gemeente blijft.  

                                                      
3 De herlokalisatie van de infrastructuur Laan 1 is reeds gerealiseerd. 
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Recreatieve netwerken 

In de recreatieve netwerken dienen recreatieclusters en -polen te worden 

ingeschakeld. Het netwerk dient een koppeling te verzorgen van landschappelijk 

interessante gebieden. Veldwegen dienen maximaal ingeschakeld te worden. Op 

belangrijke knooppunten dienen rustpunten voorzien te worden. Vanaf het netwerk 

dienen links gemaakt te worden, vooral met de Liedekerke Leefruimte. 

Barrièrewerking van grote infrastructuren dient gemilderd te worden. 

Wandel- en fietsroutes moeten landschappelijk inpasbaar zijn, waarbij gebruik kan 

worden gemaakt van bestaande lijnelementen zoals veldwegen.  

In combinatie met het huidige aanbod aan beeldbepalende monumenten en 

landschappen in bos- en natuurgebieden kan een compleet recreatief-toeristisch 

fiets- en wandelroute netwerk opgezet worden. Enkele recreatieve 

aantrekkingspolen in dit netwerk kunnen zijn het randstedelijk groengebied ‘Oude 

Dender’, Liedekerkebos, Natuurgebied Valier, De Dommelingen, de Pamelse 

Meersen en Liedekerke centrum (met kerk en gemeenteplein.) De routes vormen 

een belangrijk element in de netwerkvorming en het versterken van het recreatief 

product: de som van de delen is meer waard dan de delen afzonderlijk. 

In de groen-blauwe gordel kan gezocht worden naar een doorgaande route voor 

(extensieve) recreatie. Deze kan best aantakken aan bovengemeentelijke routes van 

het provinciaal fietsroutenetwerk, met het fietspad langs de Dender als 

voornaamste recreatie-as en de bovengemeentelijke sportinfrastructuur tussen de 

Sportlaan en de Vijfhoekstraat als belangrijkste trekker.  

Delen van reeds bestaande wandelroutes (zoals bijvoorbeeld de 

tweedorpenwandeling ter hoogte van de Palitsebeek, één van de wandelpaden door 

Liedekerkebos, het Broekenbospad, enz…) dienen hierin maximaal ingeschakeld 

te worden. Gemeentelijke recreatiepolen kunnen zo op een elegante manier met 

elkaar en met het bovengemeentelijke recreatieve netwerk verbonden worden. Een 

belangrijk streefdoel bestaat erin om de groene gordel rond de Liedekerke 

Leefruimte direct vanuit de dichtbebouwde delen bereikbaar te maken. In het 

bijzonder dienen volgende verbindingen onderzocht te worden:  

� Tussen Oude Dender en stationsomgeving aansluitend op de voetgangersbrug 

� Tussen stationsomgeving en Muilenstraat over Valier en Processieweg 

� Tussen Laan 1 en Liedekerkebos, met brugje over de Kruisbeek 

� Tussen de Populierenlaan en de Cathemlindeweg 

� Tussen de Cathemlindeweg en Bosland 

� Tussen centrum, Heuvelkouterweg en Sportlaan 

� Langs de Oude Dender van aan het Rustoord (met doorsteek naar de 

Dommelingen) tot in het randstedelijk groengebied, met aansluiting op het 

Gemeenteplein. 

� Tussen de Meersstraat-Poortstraat en het randstedelijk groengebied (Oude 

Dender) 

� Dommelingen met jaagpad Dender 

� Vandeveldelos: verbinding tussen centrum van Liedekerke en het park van het 

RVT. 
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In het kader van de uitbouw van het fietsroutenetwerk door de Provincie kan een 

fietsverbinding tussen het fietspad lang de Dender en het fietspad langs de 

Affligemsestraat ter hoogte van het station gerealiseerd worden. Deze verbinding 

kan eventueel via een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug doorgetrokken worden 

naar het historische centrum van Denderleeuw. 

5.4.5 Acties 

� Overleg met de provincie Vlaams-Brabant, de Provincie Oost-Vlaanderen en 

de Gemeente Denderleeuw in het kader van de verbinding tussen het 

recreatieve en het functionele fietsroutenetwerk nabij het station. 

� Opwaardering van het landschappelijk waardevol kleinschalig 

landbouwgebied tussen Liedekerke leefruimte en Liedekerkebos in functie van 

het zacht groen recreatief medegebruik. 

� Realisatie van een verbinding voor fietsers en voetgangers tussen het station 

en het jaagpad langs de Dender, aansluitend op de brug. Deze verbinding 

wordt geïntegreerd in de groen-blauwe corridor (zie gewenste open ruimte 

structuur). Deze verbinding zal een kwalitatief alternatief vormen voor de lus 

die momenteel door de industriezone loopt. 

� Opmaak van een RUP voor de lokale sport- en recreatie-activiteiten die 

geclusterd voorkomen met het Sportcentrum Heuvelkouter, door de provincie 

erkend als bovenlokaal. Het gemeentelijk RUP zal een oplossing aanreiken 

voor de gedeeltelijke zonevreemdheid van bestaande lokale sport- en 

recreatievoorzieningen en bestemmingswijzigingen doorvoeren voor het 

realiseren van bijkomende lokale sport en recreatievoorzieningen. 

� Overleg met de hogere overheid over de toegankelijkheid van Liedekerkebos 

via een groene poort vanuit het westen (via brugje over de Kruisbeek) in het 

kader van de Groene Gordel. Doelstelling is het bos vlotter toegankelijk te 

maken vanuit het hoofddorp Liedekerke. Ruimtelijk wordt de relatie gelegd 

met de oostelijke bebouwingsrand en specifiek met het te ontwikkelen gebied 

F. Landschappelijk kan de overgang tussen de bebouwing en het bos vorm 

gegeven worden door een aangepaste inrichting van de open ruimte tussen het 

bos en de bebouwing. 
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kaart 8: gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
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5.5 Verkeers- en vervoersstructuur 

_____________________kaart 9: gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

5.5.1 Beleidsdoelstellingen 

Een bereikbaar, verkeersveilig en verkeersleefbaar Liedekerke dient centraal te 

staan in het ruimtelijk beleid. Voor een groot deel dient dit door 

verkeerstechnische maatregelen bekomen te worden die in het kader van het 

mobiliteitsplan verder uitgewerkt zullen worden. Toch kan het ruimtelijk beleid 

ondersteunend werken voor deze doelstellingen.4  

Het classificeren van wegen, functionele en recreatieve fietsroutes is een eerste 

stap. Voor deze hiërarchie dient voortgebouwd te worden op die van de hogere 

overheden. Bij deze classificatie is het in het bijzonder van belang een onderscheid 

te maken tussen verbindende en ontsluitende infrastructuur voor het wegverkeer. 

Voor de fietsroutes is in het bijzonder het uitwerken van lokale fietsroutes een 

gemeentelijke bevoegdheid. Waar afwijkingen gewenst zijn, zal de gemeente 

Liedekerke suggesties doen aan de hogere overheden. 

Poortvorming dient om de aan de wegen grenzende ruimtelijke structuren te 

accentueren. 

Openbaar vervoer dient kernondersteunend te zijn. Hoofddorp en kernen dienen 

maximaal door openbaar vervoer ontsloten te worden en waar dit niet mogelijk is 

dient een kwaliteitsvol vraagafhankelijk openbaar vervoer het alternatief te zijn. 

Omgekeerd kunnen ontwikkelingen in het hoofddorp openbaar-

vervoerondersteunend zijn. M.a.w. nieuwe projecten dienen maximaal afgestemd 

te zijn op openbaar vervoer. Openbaarvervoersknooppunten krijgen ruimere 

ontwikkelingsperspectieven. 

Relevant ruimtelijk beleid voor parkeren is in het bijzonder noodzakelijk in het 

kerngebied van Liedekerke en aan het station. De parkeerdruk wordt verminderd 

zowel door de parkeerbehoefte voor bewoners zoveel mogelijk op te vangen op het 

eigen perceel als door publieke verkeersinfrastructuur aan te leggen op strategische 

plekken in en aan de rand van het kerngebied. Het bundelen van 

parkeerinfrastructuur en het voorzien van gemeenschappelijke toegangszones is 

een doelstelling voor bewonersparkeren. Bezoekersparkings worden voorzien aan 

de rand van het kernwinkelgebied en langs de toegangswegen tot het kerngebied. 

Om een continu etalagefront te realiseren in het kernwinkelgebied worden parkings 

zo veel mogelijk ondergronds aangelegd. 

Doorheen de gemeente lopen talrijke voet- en buurtwegen. Deze hebben een 

belangrijke functionele en recreatieve functie. Ze ontsluiten de woningen en maken 

                                                      
4 RSV, 1997, deel II : “De inrichtingsprincipes van andere dan de hoofdwegen moeten 

bijdragen tot een verhoogd gebruik van de langzame verkeersvormen (gescheiden 

verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers, doortochtenconcepten, 

snelheidsregimes, ...). Bij de (her)inrichting van bestaande en nieuwe wegen door het 

betrokken beleidsdomein mag de aandacht niet alleen gaan naar de weg, maar eveneens 

naar de omgevende ruimte zodat na (her)inrichting de aanwezige activiteiten en functies 

(landbouw, natuur, wonen, werken, ...) ruimtelijk optimaal kunnen functioneren.” 
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recreatieve wandeltochten door de natuur en open ruimte mogelijk. Een 

inventarisatie moet inzicht geven in hoeverre de paden nog functioneel zijn. Als 

algemeen principe wordt het behoud van de paden vooropgesteld, zeker daar waar 

ze een veilige alternatieve wandel- en fietsverbinding vormen. Het goed onderhoud 

van de wegen is daarbij een basisdoelstelling. Is er geen veilige route dan zal geval 

per geval moeten geoordeeld worden over het behoud. Het behouden en herstellen 

van voet- en buurtwegen is een algemeen aandachtspunt bij de opmaak van 

gemeentelijke RUP’s. 

5.5.2 Selecties van de gewenste ruimtelijke structuur 

Selecties op bovenlokaal niveau 

� het station van Liedekerke als interregionaal knooppunt voor het openbaar 

vervoer 

� de N208 vanaf de aansluiting met de E40 in Affligem tot aan de grens met 

Oost-Vlaanderen 

� Affligemsestraat-Pamelsestraat, Muilenstraat vanaf N207 tot Ternat, 

Gravenbosstraat-Edw. Schelfhoutstraat-Opperstraat-Kasteelstraat, Holstraat 

vanaf N207 tot Roosdaal als functionele fietsroutes op provinciaal niveau 

� Kleistraat, Zilverberkenlaan als recreatieve fietsroute op provinciaal niveau 

� fietspad langs de Dender geselecteerd als recreatieve fietsroute op provinciaal 

niveau 

Selecties op lokaal niveau 

Worden geselecteerd als lokale wegen type 1 

� de N207 Pamelsestraat - Affligemsestraat 

� Salvialaan - Laan 1 - Kapellebaan 

� Edw. Schelfhoutstraat - Gravenbosstraat 

� Muilenstraat (oost) 

� Denderstraat 

 

Worden geselecteerd als lokale wegen type 2 

� de route Stationsstraat – Gemeenteplein – Gaston Mertensstraat – 

Houtmarktstraat – Impegemstraat 

� de Muilenstraat tussen de Stationsstraat en de N207 

� de Kleemputtenstraat tussen de Stationsstraat en de Kapellebaan 

� de route Lodderhoekstraat – Hoefstraat – Kastanjelaan – Populierenlaan 

� de Sportlaan 

� de Holstraat 

� de Opperstraat tussen de N207 en de Edw. Schelfhoutstraat 
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Worden geselecteerd als lokale wegen type 2, doch waarbij de ontsluiting 

beperkt wordt tot plaatselijk verkeer 

� de Warandestraat 

� de Opperstraat tussen de Stationsstraat en de N207 

� de Kasteelstraat 

 

Worden geselecteerd als lokale wegen type 3 

� alle andere wegen 

 

Worden geselecteerd als doortocht 

� De N207, minstens tussen de Sportlaan en de Fabrieksstraat 

 

Worden geselecteerd als lokale poort 

� omgeving Graesbaan-Sportlaan 

� omgeving kruispunt Affligemsestraat-Muilenstraat 

� omgeving kruispunt Kasteelstraat-Gemeenteplein 

� omgeving kruispunt Edw. Schelfhoutstraat-Kapellebaan 

 

Worden geselecteerd als lokale functionele fietsroutes 

� de route Affligemsestraat – Stationsstraat – Gemeenteplein – Gaston 

Mertensstraat – Houtmarktstraat – Impegemstraat – Denderstraat 

� de route Poortstraat – Meersstraat – Stationsstraat (richting Denderleeuw) 

� de aansluiting op het bovenlokale functionele fietsroute via Muilenstraat, 

Kleemputtenstraat, Fabrieksstraat, Warandestraat, Sportlaan, Hoefstraat, 

Populierenlaan 

� de route Muilenstraat, Molenstraat, Steinfurtdreef, Heuvelkouterweg, 

Sportlaan 

� de route Gravenbosstraat – Korenbloemlaan – Tulpenlaan, via doorsteek naar 

Monnikbosstraat en Aldriezen richting Roosdaal 

� de aansluiting op de non-stop hoofdroute via Denderstraat naar jaagpad achter 

het lokaal bedrijventerrein te Impegem (firma L-door) 

� de N208 

� Kapellebaan – Kleemputtenstraat – Laan I – doorsteek naar Rozenlaan - 

Rozenlaan 

 

Worden geselecteerd als verblijfsgebied 

� het kerngebied 

 

Worden geselecteerd als winkelerf 

� het kernwinkelgebied 

 

Worden geselecteerd als publieke parkeersinfrastructuur 

� (aan te leggen) ondergrondse parking in de zone tussen de Poortstraat en de 

Oude Dender 
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5.5.3 Ontwikkelingsperspectieven  

Voor de lokale wegen 

Voor de lokale wegen gelden al naar gelang de categorisering verschillende 

ontwikkelingsperspectieven: 

� Lokale verbindingswegen (type 1) 

De weg dient minimaal uit 2x1 baanvakken te bestaan. Deze wegen lopen door 

diverse landschappen en bijgevolg dient er aandacht te zijn voor 

landschappelijke integratie. Op deze wegen dient de doorgang van het 

autoverkeer verzekerd te worden door het tegengaan van remmende functies. 

Rechtstreekse ontsluitingen worden waar mogelijk beperkt. Fietspaden worden 

gescheiden aangelegd. Bij de passage door dorpscentra dient er een 

doortochtenbeleid gevoerd te worden. 

� Lokale ontsluitingswegen (type 2) 

Lokale ontsluitingswegen zijn liefst voorzien van 2 rijstroken. Er moet 

voldoende ruimte zijn voor de verblijfsfunctie. Een aantal (eenrichtings-

)lussen zijn daarom gewenst. Eveneens in het kader van het garanderen van de 

verblijfsfunctie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de inrichting van 

het openbaar domein. De inrichting van het openbaar domein dient steeds 

uitnodigend te zijn. Gezien hun ontsluitend karakter dienen lokale wegen type 

2 toegang te geven tot parkeervoorzieningen. Zwaar verkeer wordt zo veel 

mogelijk ontmoedigd. 

� Andere lokale wegen (type 3) 

Uitgeruste weg. De verblijfsfunctie primeert op de verkeersfunctie. Een 

belangrijke ingreep vormt hier bijvoorbeeld het invoeren van 

eenrichtingsverkeer, zone 30 (of lager), speel- en zithoeken en parkeerruimte. 

Voor de poorten  

Poorten komen voor langs de voornaamste straten die toegang geven tot ruimtelijk 

structurerende strategische gebieden. In het bijzonder worden poorten voorzien op 

de grens van het gemengd gebied in het hoofddorp en in de stationsomgeving. 

Poorten geven voor de bezoeker aan dat hij een specifieke ruimte binnenrijdt en 

dat hij zijn snelheid aan de omgeving dient aan te passen. Poorten dienen de 

aantrekkelijkheid van de omgeving te verhogen. Deze punten kunnen immers 

direct met de kern geassocieerd worden. De beeldwaarde van de poort dient dan 

ook hoog te zijn. De vormgeving van een poort kan veelvuldig zijn: een rotonde, 

een vernauwing van het wegprofiel, aanplanten van bomen langs de weg, 

bebouwing die opvalt door schaal, plaatsing, vorm of materiaalgebruik, enz... 

Voor de doortochten 

Bij doortochten  moet de verkeersfunctie afgestemd worden op de verblijfsfunctie 

en de verkeersleefbaarheid. De doorgaande weg dient ingericht te worden met 

voldoende aandacht voor de verblijfskwaliteit en de veiligheid van voetgangers en 

fietsers. De baanvakbreedte wordt beperkt en er worden asverschuivingen 

ingebouwd om de verkeerssnelheid te remmen.  
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Voor het openbaar vervoer  

Het openbaar vervoersnet dient, zowel binnen de gemeente als in relatie met de 

buurgemeenten, te bestaan uit reguliere, hoogfrequente, regionaal verbindende 

buslijnen die onderling goed op elkaar zijn afgestemd. Voor- en natransport spelen 

een belangrijke rol: voldoende en kwaliteitsvolle fietsenstallingen dienen voorzien 

te worden. 

Een belbussysteem kan het netwerk gebiedsdekkend vervolledigen. 

Voor de lokale fietsroutes  

De recreatieve fietspaden worden verder uitgebreid tot een volwaardig en continu 

netwerk van fietspaden en fietswegen. Het grensoverschrijdend provinciaal 

fietsroutenetwerk vormt de basis. Dit netwerk wordt maximaal ingeschakeld voor 

lokale functionele verplaatsingen.  

De optimalisatie van fietsvoorzieningen langs de lokale verbindingswegen wordt 

niet uit het oog verloren. De meeste van deze verbindingen zijn complementair aan 

het recreatieve netwerk aangezien zij de kortste verbinding vormen tussen de 

kernen die zij verbinden, zowel tussen de verschillende deelkernen onderling als de 

buurgemeenten.  Ze vormen dan ook belangrijke aders van het functionele netwerk 

en zijn alzo van groot belang voor het woon-school en woon-werkverkeer. 

De knooppunten tussen het recreatief netwerk en het functioneel netwerk (vnl. 

gewestwegen) worden extra beveiligd. De openbaar vervoerknooppunten worden 

mee in de netwerken ingebracht. Ter hoogte van het station van Liedekerke kan 

een speciale verbinding tussen het recreatieve en functionele netwerk voorzien 

worden.  

Bij de aanleg van fietspaden dienen volgende inrichtingsprincipes gehanteerd te 

worden: 

� Secundaire wegen krijgen minimum aanliggende fietspaden in de bebouwde 

kom en vrijliggende buiten de bebouwde kom; 

� Lokale wegen type I krijgen buiten de bebouwde kom minimum aanliggende 

fietspaden, liefst vrijliggende fietspaden; 

� Bij doortochten van een lokale type I weg door de bebouwde kom wordt een 

doortochtenbeleid gevoerd. Fietsverkeer wordt er gemengd met het andere 

verkeer dat tot een aangepaste snelheid gedwongen wordt door versmalling 

van de weg en asverschuivingen. 

Voor het verblijfsgebied 

In het verblijfsgebied, overeenkomend met het kerngebied zoals afgebakend in de 

gewenste nederzettingsstructuur, heeft de verblijfsfunctie voorrang op de 

verkeersfuncties. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit het 

verblijfsgebied. Grote parkings situeren zich bij voorkeur aan de rand van het 

verblijfsgebied. De aanleg van de publiek ruimte houdt voldoende rekening met 

het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruiker. 
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Voor het winkelerf 

In het winkelerf, overeenkomend met het kernwinkelgebied zoals afgebakend in de 

gewenste nederzettingsstructuur, heeft de wandel- en winkelfunctie voorrang op de 

verkeersfuncties. Doorgaand verkeer wordt geweerd. Brede voetpaden bieden veel 

ruimte aan het winkelend publiek, de uitstalling van verkoopswaar en het uitzetten 

van terrassen voor de horeca. De straten worden niet verkeersvrij, wel verkeersluw. 

De ontsluiting van publieksaantrekkende functies en het leveren van goederen 

moet gegarandeerd blijven. 

Voor de stationsomgeving 

Om een betere link te verkrijgen met het centrum van Liedekerke en veiligere 

verbindingen te realiseren voor fietsers en voetgangers, wordt de bouw van een 

nieuw station ten zuiden van de spoorlijn voorzien. Samen met het nieuwe 

stationsgebouw werd de hele stationsomgeving herbekeken. In de filosofie van de 

‘connectiviteit van infrastructuren’ verzamelt een nieuwe weg verschillende 

functies. De ordening van het gebied gebeurt op basis van een BPA. De procedure 

is lopende. 

5.5.4 Acties 

� De gemeente werkt verder aan de uitwerking en uitvoering van haar 

mobiliteitsplan. 

� Er wordt een basisinrichtingplan opgemaakt voor het kerngebied. Doelstelling 

hiervan is om op lange termijn samenhang te krijgen in het openbaar domein. 

In het basisinrichtingsplan worden principes vastgelegd voor de straatindeling, 

het afwateringsprofiel, het te gebruiken materiaal voor verharde en semi-

verharde oppervlaktes, de beplanting, de verlichting en het straatmeubilair. 

� Opmaak van een streefbeeld/structuurschets voor de N207. 

� De verblijfsvriendelijke herinrichting van de doortochten wordt systematisch 

ondersteund en bepleit bij de wegbeheerders van de desbetreffende weg. 

� Realisatie van een (gedeeltelijk) ondergrondse parking in de zone tussen de 

Poortstraat en de Oude Dender. De parkeerinfrastructuur wordt ingewerkt in 

de natuurlijke helling van de valleirand. De parking zal daardoor visueel niet 

zichtbaar zijn. Dit laat toe om bovengronds een kwalitatief waterfront aan te 

leggen. 

� Realisatie van een ondergrondse parking over twee lagen in de zone van het 

Gemeenteplein. Dit laat toe om het plein als een kwalitatieve openbare ruimte 

in te richten. 

� De poorten worden vormgegeven d.m.v. inrichting van het openbare domein 

en/of door randvoorwaarden op te stellen voor de aanpalende omgeving d.m.v. 

een streefbeeld waaruit later mogelijk een RUP volgt. 

Naar aanleiding van de aanleg van een rotonde ter vervanging van het 

kruispunt van de N207 met de Sportlaan, krijgt de uitwerking van deze poort 

prioriteit. Een stedenbouwkundige studie moet nagaan hoe de verschillende 

initiatieven in het gebied kunnen geordend worden, rekening houdend met de 

aanleg van de rotonde op de gewestweg N207, waarvan de concrete plannen 

momenteel al zijn uitgewerkt door de wegbeheerder. 
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In het gebied moeten volgende initiatieven geordend en ruimtelijk vertaald 

worden: 

� De aanleg van de rotonde. 

� De herlokalisatie van het gemeentelijk containerpark. 

� De herlokalisatie van de gemeentelijke buitendiensten. 

� De gedeeltelijke inrichting van het woonuitbreidingsgebied Z in functie 

van het realiseren van een 15-tal sociale kavels, inclusief de te 

onderzoeken ontsluiting van dit gebied naar de Pijnegemstraat en/of de 

N207. 

� De toekomstige ontwikkeling van de Gasthuisstraat en het gebied tussen 

de N207 en de Graesbaan, rekening houdend met de nieuwe 

verkeersstructuur. 

� De beeldkwaliteit van het gebied als poort tot het centrum en als schakel 

tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte van de vallei van de 

Palitsebeek. 

� De landschappelijke integratie van de nieuwe functies in het gebied. 

� De verbinding Sportlaan-Heuvelkouterweg-gemeentehuis (Steinfurtdreef) 

wordt systematisch kwalitatief verbeterd. Veiligheid staat voorop, vooral aan 

de kruispunten met de Vijfhoekstraat en de Warandestraat. Voor de aanleg van 

de verbindende schakel Sportlaan- Heuvelkouterweg hoeft niet noodzakelijk 

gewacht te worden tot de uitbreiding van de sportcluster. 

� Overleg met de Lijn 

Het gemeentebestuur zal de voorgestelde verbindende lijnen bepleiten bij De 

Lijn en wenst dat geheel haar grondgebied bedekt wordt. De 

halteaccommodatie ter hoogte van de Sportlaan, het centrum en het station 

dient hoog-comfortabel uitgebouwd te worden. 

� Overleg met het Vlaams Gewest, de Provincie, de NMBS en de Lijn in het 

kader van het herorganiseren van de stationsomgeving volgens het juridisch 

kader vastgelegd in het BPA Stationsomgeving. 

� De gemeente zal volgende ontbrekende schakels in het lokale 

fietsroutenetwerk aanleggen: 

� verbinding tussen de Sportlaan en het gemeentehuis (Steinfurtdreef) 

� verbinding tussen de Valier en de Dender 

� verbinding tussen het verlengde van Laan 2 en/of Laan 3 en het 

natuurgebied De Valier 

� aftakking tussen het verlengde van Laan 2 en/of Laan 3 en het 

Liedekerkebos 

� De gemeente zal een stedenbouwkundige verordening opmaken die een 

verplicht aantal te realiseren parkeerplaatsen oplegt, gerelateerd aan het aantal 

woongelegenheden. 
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kaart 9: gewenste verkeers- en vervoersstructuur 
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5.6 Landschappelijke structuur 

_______________________kaart 10: gewenste landschappelijke structuur 

5.6.1 Beleidsdoelstellingen 

Het beleid dient gericht te zijn op het vormgeven van relicten binnen hun nieuwe 

omgeving. Puntrelicten, lijnrelicten, relictzones en ankerplaatsen worden naar 

ruimtelijk beleid toe vertaald in bakens, cultuurhistorisch erfgoed, 

landschapslijnen, landschapzones en ankerplaatsen.  

Het beleid voor bakens en cultuurhistorisch erfgoed is gericht op het behoud en de 

versterking van het puntrelict. Voor landschapslijnen dient het lineair karakter 

waar mogelijk versterkt te worden en dient minimaal de huidige continuïteit 

bewaard te worden. De bestaande relictzones kennen een zeer beperkte samenhang 

en herkenbaarheid. Bovendien zijn de evoluties in de relictzones praktisch 

onomkeerbaar. Daarom worden landschapszones geselecteerd. Het zijn grotere 

aaneengesloten gebieden met een kenmerkend landschap en een eigen identiteit. 

Een beperkt aantal gebieden en gebouwen in de gemeente zijn beschermd als 

landschap of monument. Aanvullend hieraan wil de gemeente een groter aantal 

gebouwen vrijwaren. Het gaat om gebouwen die niet beschermd zijn maar die als 

historisch waardevol patrimonium te beschouwen zijn. Het beleid zal aandacht 

besteden aan beheers- en instandhoudingsmaatregelen om het oorspronkelijke 

karakter van de gebouwen te vrijwaren. Bij voorkeur worden zowel gebouwen als 

hun context gevrijwaard. 

Beeldkwaliteit dient een belangrijk beleidsaspect te zijn in het bijzonder voor 

nieuwe landschappen. Verstoring van de beeldkwaliteit dient tegengegaan te 

worden. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de randafwerking van wachtgevels 

en gebouwenclusters op plaatsen waar aaneengesloten bebouwd gebied overgaat in 

waardevolle open ruimte. 

Daarnaast wordt werk gemaakt van een kwalitatieve landschappelijke overgang 

tussen waardevolle open en/of natuurlijke landschappen en recente bebouwde 

landschappen.  

5.6.2 Selecties van de gewenste ruimtelijke structuur 

Selecties op bovenlokaal niveau 

� De vallei van de Dender als landschappelijke basisstructuur in het PRS 

Vlaams-Brabant 

Selecties op lokaal niveau 

Worden geselecteerd als baken 

� Belgacom-zendmast ter hoogte van Liedekerkebos 
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Worden geselecteerd als landschapslijn 

� de bebouwingsrand Poortstraat-Meersstraat 

 

Worden geselecteerd als lokale landschapszone 

� vallei van de Palitsebeek 

� Liedekerkebos 

 

Worden geselecteerd als lokaal cultuur-historisch erfgoed 

� de Sint-Niklaaskerk (kerk van Liedekerke) 

� de site van de Kapel Ter Muilem 

5.6.3 Suggesties omtrent elementen van bovenlokaal niveau 

Bij de riviervallei dient het beleid gericht te zijn op een aangename beeldkwaliteit 

met respect voor de relicten van het valleilandschap. De nadruk bij de inrichting 

van het gebied ligt op meer openheid.  

De gemeente wenst te suggereren dat het recreatief medegebruik in het 

Liedekerkebos best een belangrijke rol kan blijven spelen. Het bos kan nieuwe 

toegangen krijgen d.m.v. brugjes over de Kruisbeek. Zo wordt de relatie met het 

aangrenzende open landschap en met het hoofddorp Liedekerke versterkt, zoals 

beschreven in het ontwerp van beheersplan. 

5.6.4 Ontwikkelingsperspectieven 

Voor de bakens en het cultuurhistorisch erfgoed 

Het beleid is gericht op het behoud van de bakens en het cultuurhistorisch erfgoed 

en waar mogelijk de versterking van de beeldwaarde in hun omgeving. Specifiek 

dient het cultuurhistorisch erfgoed herkenbaar te blijven en kwaliteitsvol 

geïntegreerd te blijven in haar omgeving.  

Voor de landschapslijnen 

Voor landschapslijnen dient het ruimtelijk beleid gericht te zijn op het versterken 

van het element door versterking van de eraan ophangende ruimtelijke structuren. 

Ten allen tijden moet het doorknippen van deze lijnen vermeden worden. De 

oversteekbaarheid dient echter steeds gegarandeerd te blijven. 

Voor de lokale landschapszones 

Voor de landschapszones wordt gestreefd naar een kwalitatieve inrichting van de 

gebieden. Aangezien het hier om uitgestrektere zones gaat, is de randafwerking een 

specifiek aandachtspunt. Zo is er nood aan een betere en landschappelijk overgang 

tussen het hoofddorp Liedekerke en de landschapszone vallei van de Palitsebeek. 
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kaart 10: gewenste landschappelijke structuur 
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6. Synthese gewenste ruimtelijke 

structuur 

___________________kaart 11: gewenste ruimtelijke structuur - synthese 

 

De groen-blauwe Gordel rond het centrum van Liedekerke dient de basis te zijn 

voor ruimtelijke ontwikkeling. Het profileert zich als een ruimtelijk netwerk van 

groene ruimten met als basiselementen Liedekerkebos en de Dendervallei en als 

verbindingen ertussen de Palitsebeek en de Bellebeek. Deze Gordel dient goed 

toegankelijk te zijn vanuit de kernen Liedekerke en Gravenbos.  

Liedekerke-kern dient verder kwalitatief verdicht te worden. Gravenbos krijgt 

laagdynamische ontwikkelingsperspectieven. De kern kan afgewerkt worden. 

Goede verbindingen worden uitgebouwd tussen omliggende kernen van het 

buitengebied en Liedekerke 

Het kerngebied, de stationsomgeving en de sportcluster aan de Sportlaan zijn de 

motoren van ruimtelijke ontwikkeling. Deze centrale plaatsen zijn complementair 

aan elkaar en goede verbindingen ertussen zijn een noodzaak. Het kerngebied dient 

haar centraliteit te herstellen door verdere verdichting van wonen en het 

opwaarderen van het openbaar domein. De centraliteit van de stationsomgeving 

bestaat uit het vervoersknooppunt en de nabij gelegen bedrijventerreinen. Door het 

versterken van beide elementen kan de centraliteit verhoogd worden. De 

sportcluster aan de Sportlaan dient verder als concentratiegebied voor sport 

ontwikkeld te worden.  

Binnen Liedekerke ligt een ontsluitingsstructuur volgens een visgraatmodel, 

waarbij de Pamelsestraat-Affligemsestraat de ruggengraat en de overige 

verbindingswegen de zijgraten vormen.  
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 kaart 11: gewenste ruimtelijke structuur - synthese 
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