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Ruimtelijk kader 
 

 Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Dilbeek en bevindt zich in 
het centrum van Dilbeek, op circa 300m van het gemeentehuis en het Sint-Elenapark. 

 Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 3,0ha. 
 Het plangebied behelst de site van het woonzorgcentrum Maria Assumpta. 
 De omgeving wordt gekenmerkt door een residentieel gebied tussen de Henri Moereman-

slaan en Bloemendal. 
 

  
 

Planologisch kader 
 

 Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond 
Brussel. 

 De kern Dilbeek is binnen het RSVB geselecteerd als potentieel stedelijke kern. 
 Volgens het GRS Gooik behoort het plangebied tot een gebied in de stedelijke sfeer. 
 Het GRS selecteert het plangebied als randstedelijk groengebied en heeft een afwegings-

kader vastgelegd voor het behoud en verdere ontwikkeling van rusthuizen en serviceflats in 
deze gebieden. 

Juridisch kader 
 

 Het plangebied is deels gelegen in parkgebied. 
 Het plangebied omvat het BPA ‘Rusthuis Huize Moeremans’ (MB 11-03-2008), met als be-

stemmingen zone voor parkgebied en zone voor rusthuisgebouwen. 
 Het kasteelgebouw is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. 
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Doelstelling 
 

Het RUP wordt opgemaakt in navolging van een masterplan voor de site van het woonzorgcen-
trum Maria Assumpta. Concreet wenst de gemeente een oplossing te bieden aan de bestaan-
de (zonevreemde) zorgfunctie, maar met respect voor het parkachtig karakter van het gebied 
om zo een volwaardige ruimtelijke invulling te geven aan dit waardevol kasteelpark. 
Visie en gewenste toestand 

 
Het kasteel en de bijhorende gebouwen die ingericht zijn in functie van het woonzorgcentrum 
(Sint-Jozef en Fatima) zijn historisch en functioneel met elkaar verbonden. Nieuwe bouwvolu-
mes dienen dan ook aan te sluiten bij deze bestaande bebouwing zoals voorgesteld in het 
masterplan. Bij een herinrichting of herstructurering van de site dienen de verzorgende functies 
gekoppeld en geconcentreerd te worden zodat andere voorzieningen gemeenschappelijk kun-
nen voorkomen (parkeren, ontsluiting, …) en ruimtelijk versnippering binnen het parkgebied 
wordt vermeden. 
 
Het landschappelijk waardevolle kasteelpark dient in zijn intrinsieke natuurlijke en landschap-
pelijke waarden maximaal gevrijwaard te worden. Uitbreidingen van gebouwen en constructies 
kunnen enkel toegelaten worden indien ze de huidige ruimtelijke kwaliteiten van het integraal 
parkgebied (groen en bebost karakter, historisch karakter, …) niet schaden. Het parkgebied 
vervult tevens een sociale rol voor bewoners en omwonenden wat betekent dat het gebied 
toegankelijk moet blijven voor het publiek. Het park kan daarnaast ook ingericht worden in 
functie een laagdynamisch recreatief medegebruik voor de bewoners van het woonzorgcen-
trum. 
 
Binnen het parkgebied wordt een eenduidige verkeerscirculatie nagestreefd door de twee be-
staande toegangen en de parkeerfaciliteiten te optimaliseren. Zowel de toegang langs de Henri 
Moeremanslaan als Bloemendal worden ingericht als gelijkwaardige toegangspunten waardoor 
het in- en uitrijdend verkeer wordt gespreid. De toegangspunten worden met elkaar verbonden 
door een nieuw circulatiesysteem en vormen de dragers voor de te herstructureren parkeerfa-
ciliteiten. 
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1.1 Doelstelling 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Maria Assumpta wordt opgemaakt in uitvoe-
ring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Dilbeek. In het GRS is bepaald dat de 
gemeente Dilbeek alle nodige initiatieven neemt in functie van het voorzien van voldoende 
aanbod aan seniorenhuisvesting. 
 
Het RUP wordt opgemaakt in navolging van een masterplan voor de site van het woonzorgcen-
trum Maria Assumpta. Concreet wenst de gemeente een oplossing te bieden aan de bestaan-
de (zonevreemde) zorgfunctie, maar met respect voor het parkachtig karakter van het gebied 
om zo een volwaardige ruimtelijke invulling te geven aan dit waardevol kasteelpark. 

1.2 Procesverloop 
De opdracht bestaat uit de opmaak van het RUP Maria Assumpta op het grondgebied van de 
gemeente Dilbeek, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 
2009 en latere wijzigingen. 
 
Tijdens de opdracht dienen de volgende producten te worden opgemaakt: 
1. Een schetsontwerp met het onderzoek tot milieurapportage (screeningsnota); 
2. Een voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; 
3. Een ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; 
4. Een definitief ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
In een eerste fase werd een schetsontwerp opgemaakt dat voornamelijk focust op de afbake-
ning van het gebied, aangevuld met een eerste ‘high-level screening’ uitgevoerd aan de hand 
van basiskaartmateriaal. Tevens werd hierbij een onderzoek tot milieueffectrapportage doorlo-
pen om de mogelijke milieueffecten van het plan na te gaan en te toetsen aan de plan-MER-
plicht. Deze screeningsnota (juni 2015) werd in juli en augustus 2015 ter advies voorgelegd 
aan een aantal instanties. Op 27 augustus 2015 werd een plaatsbezoek georganiseerd met 
Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, waarna een nieuw advies werd overgemaakt op 4 april 
2016. Op 3 mei 2016 nam de dienst Milieueffectrapportagebeheer hierover een beslissing. 
 
In de tweede fase werd een voorontwerp (mei 2016) opgemaakt dat op 3 juni 2016 werd 
voorgelegd op een plenaire vergadering met de deputatie, de gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar en andere adviserende diensten. 
 

Bijlage 4: Verslag plenaire vergadering 
 
In de derde fase werd een ontwerp (juli 2016) opgemaakt op basis van de adviezen op het 
voorontwerp. Dit ontwerp werd door de gemeenteraad in zitting van 6 september 2016 voorlo-
pig vastgesteld. Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 26 september 2016 tot en 
met 24 november 2016. 
 
Bijlage 5: Advies Gecoro 
 
In een laatste fase wordt een definitief ontwerp (januari 2017) opgemaakt op basis van de 
adviezen en bezwaren op het ontwerp. Dit definitief ontwerp wordt tot slot aan de gemeente-
raad voorgelegd voor definitieve vaststelling. 
 

 
Op de onderstaande data of tijdens de vermelde perioden hebben werkzaamheden of over-
legmomenten plaatsgevonden die deel uitmaken van het planningsproces voor de opmaak van 
het RUP. 
 20-04-2015: startoverleg met gemeente 
 08-05-2015: technisch overleg met ontwerper masterplan 
 27-08-2015: plaatsbezoek met Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant 
 14-04-2016: ontheffingsaanvraag plan-MER 
 03-05-2016: ontheffingsbeslissing plan-MER 
 03-06-2016: plenaire vergadering 
 06-09-2016: voorlopige vaststelling 
 26-09-2016: start openbaar onderzoek 
 24-11-2016: einde openbaar onderzoek 
 13-12-2016: advies Gecoro 
 
 
 



 

 

2 SITUERING EN AFBAKENING 
 

Kaart 1: Afbakening plangebied 
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Het RUP bevindt zich in het centrum van Dilbeek, op circa 300m van het gemeentehuis en het 
Sint-Elenapark. Het RUP behelst de site van het woonzorgcentrum Maria Assumpta in het re-
sidentieel gebied tussen de Henri Moeremanslaan en Bloemendal. 
 
De grens van het RUP wordt afgebakend op basis van het Grootschalig Referentie Bestand 
(GRB) en stemt overeen met de grens van het BPA. De zuidelijke grens wordt gevormd door 
de percelen langs de Henri Moeremanslaan. De noordelijke grens betreft Bloemendal en de 
percelen langs de Oranjerielaan. De oostelijke grens wordt gevormd door een aantal percelen 
langs de Prieeldreef en de Hof ter Puttenlaan. De percelen langs de Astridlaan vormen tot slot 
de westelijke grens. 
 
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt ongeveer 3,0ha. 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

3 PLANOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT 
 

Kaart 2: Gewestplan 
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3.1 Planologisch kader 
Randvoorwaarde Relatie m.b.t. het plangebied 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen1 Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het 

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Voor dit gebied wer-
den gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven ontwikkeld 
die uitgaan van een beperking van het stedelijk gebied tot de 
huidige aaneengesloten agglomeratie waarbinnen verdichting 
wordt nagestreefd. 
Verder is de lokalisatie van woonfunctie mogelijk door recon-
versie, invullen van niet bebouwde percelen en het verhogen 
van de bebouwingsdichtheid mits behoud van de woonkwali-
teit. 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan  
Vlaams-Brabant2 

De provincie selecteert de kern Dilbeek als potentieel stede-
lijke kern. Het ontwikkelingsperspectief voor deze kernen 
komt overeen met het ontwikkelingsperspectief van de stede-
lijke gebieden zoals beschreven in het RSV. 
 
Voor wat betreft het woonaanbod voor specifieke doelgroe-
pen (bv. senioren) vormen voor de provincie vooral de kwali-
tatieve woning- en woonomgevingsvereisten eigen aan elke 
doelgroep een belangrijke link naar het ruimtelijk beleid (bv. 
seniorenhuisvesting beter dicht bij voorzieningen, goed ontslo-
ten door openbaar vervoer, enz.). 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  
Dilbeek3 

Het plangebied omvat het Kasteelpark Moeremans dat binnen 
de gewenste openruimtestructuur wordt geselecteerd als 
randstedelijk groengebied. 
 
Binnen de gewenste nederzettingsstructuur wordt de kern 
Dilbeek, waartoe het plangebied behoort, aangeduid als ge-
bied in de stedelijke sfeer. 
 
Om woonzekerheid te bieden aan alle inwoners van Dilbeek, 
gaat het woonbeleid onder meer uit van de doelstelling om 
voldoende aangepaste woongelegenheden te voorzien voor 
senioren in of aansluitend bij de geselecteerde kernen (servi-
ceflats, rusthuizen, …). 
In het kader van deze beleidsdoelstelling heeft de gemeente 

                                                                 
1 Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, BS 21 april 2004. 
2 Bron: Provincie Vlaams-Brabant, Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, BS 16 november 2004. 
3 Bron: Gemeente Dilbeek, Ruimtelijk Structuurplan Dilbeek, BS 23 november 2010. 

in het GRS een actieplan ‘Seniorenhuisvesting’ opgeno-
men. 
 
De bestaande sites waar reeds de benodigde infrastructuur 
aanwezig is, kunnen een bijdrage leveren in de behoefte aan 
bijkomende rusthuisbedden, serviceflats en plaatsen voor 
kortverblijf. 
Het behoud en de ontwikkeling van de historisch gegroeide 
aanwezigheid van rusthuizen en serviceflats in randstede-
lijke groengebieden wordt aanvaard indien de inrichting 
geen afbreuk doet aan de landschappelijke waarden van deze 
gebieden. 
 
De gemeente wenst de uitbreidingsmogelijkheden van deze 
rusthuizen te onderzoeken en heeft hiervoor in het GRS een 
afwegingskader opgenomen waarin een aantal aspecten 
dienen getoetst te worden op vlak van: - Ruimtelijke mogelijkheden; - Mobiliteit; - Juridische bestemming. 
 
De ruimtelijke draagkracht van het gebied zal bepalend zijn 
voor de maximale maat van de voorziening. In het GRS wor-
den daartoe een aantal strikte randvoorwaarden voor be-
bouwing opgenomen. Gebiedsgerichte RUP’s kunnen opge-
maakt worden om de inrichtingsmogelijkheden van deze 
parkgebieden vast te leggen. 
 
Wat markant erfgoed betreft zijn zinvolle bestemmingen en 
een goed ruimtelijk kader noodzakelijk zijn voor de verdere 
kwalitatieve ontwikkeling ervan. Bestaande en/of nieuwe be-
stemmingen kunnen echter geen kwaliteitsverlies of aantas-
ting van erfgoedwaarden motiveren. 

Afbakeningsproces van de gebieden van 
de natuurlijke en agrarische structuur 

Geen 
Afbakeningsproces van de stedelijke ge-
bieden4 

Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het 
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, maar doet geen uit-
spraken aangaande het plangebied. 

 

                                                                 
4 Bron: Vlaamse overheid, Overlegproces Vlaams stedelijk gebied rond Brussel, eindrapport, 14 november 2008. 
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GRS Dilbeek : Gewenste openruimtestructuur (uittreksel) 

  
GRS Dilbeek : Gewenste nederzettingsstructuur (uittreksel) 

 

3.2 Juridisch kader 
Randvoorwaarde Relatie m.b.t. het plangebied 
Gewestplan Het plangebied omvat de bestemming parkgebied (0500). 
Bijzondere plannen van aanleg Het plangebied omvat het BPA ‘Rusthuis Huize Moe-

remans’ (MB 11-03-2008), met als bestemmingen zone voor 
parkgebied en zone voor rusthuisgebouwen. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Het plangebied ligt binnen de afbakening van het gewestelijk 
RUP ‘Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aanpalende 
openruimte gebieden’ (BVR 16-12-2011), maar omvat geen 
bestemmingswijziging. 

Goedgekeurde verkavelingen Geen 
Atlas der Buurtwegen Geen 
Speciale beschermingszones Geen 
Vlaams Ecologisch Netwerk Geen 
Natuur- en bosreservaten Geen 
Gebieden met recht van voorkoop Het plangebied behoort tot een bijzonder gebied met recht 

van voorkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode. 
Beschermd onroerend erfgoed Geen 
Bouwkundig erfgoed Het kasteelgebouw is opgenomen in de Inventaris van het 

Bouwkundig Erfgoed (id 214736). 
Landschappelijk erfgoed Geen 
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BPA Rusthuis Huize Moeremans (Bron: Gemeente Dilbeek) 

  
 
 
 



 

 

4 WATERTOETS 
 

Kaart 3: Overstromingsgevoelige gebieden (2014) 
Kaart 4: Erosiegevoelige gebieden 
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4.1 Watertoets 
4.1.1 Toetsing 
Watertoetskaarten Relatie m.b.t. het plangebied 
Waterloop Het plangebied is niet gelegen in overstromingsgevoelig ge-

bied. 
Waterloopbeheerder(s) Geen 
Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied omvat geen infiltratiegevoelige bodem. 
Infiltratiegevoelige bodems Het plangebied is gelegen in matig gevoelig gebied voor 

grondwaterstroming (type 2). 
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Geen 
Winterbedkaart Bepaalde zones van het plangebied hebben een met een hel-

lingsgraad groter dan 10%. 
Hellingenkaart Bepaalde zones van het plangebied behoren tot erosiegevoe-

lig gebied. 
Erosiegevoelige gebieden Het plangebied is niet gelegen in overstromingsgevoelig ge-

bied. 
 
Met betrekking tot de watertoets kunnen voor het RUP volgende conclusies getrokken worden: 
 Het plangebied is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied; 
 Het plangebied omvat geen infiltratiegevoelige bodem; 
 De grondwaterstromingen in het plangebied zijn slechts matig gevoelig; 
 Het plangebied is voor een gedeelte gelegen in erosiegevoelig gebied, gelijklopend met de 

delen van het plangebied met een sterke hellingsgraad. 
 
Het RUP omvat een oppervlakte aan verhardingen en overdekte constructies die ervoor zorgen 
dat de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk wordt beperkt. 

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

Het water dat op de daken en de verharding terechtkomt, dient opgevangen en (gedeeltelijk) 
hergebruikt te worden. Voor het overige gedeelte moet de prioriteit uitgaan naar infiltratie bo-
ven buffering met vertraagde afvoer. Bij buffering kan het hemelwater opgeslagen worden door 
een wateropvang (bufferbekken, wadi, …) te voorzien. 
 
In de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP worden maatregelen opgenomen met 
betrekking tot het gebruik van (half)doorlatende materialen voor verharding en het voorzien van 
ruimte voor infiltratie en buffering van hemelwater. 
 
Daarnaast worden in het RUP een aantal milderende maatregelen mogelijk gemaakt zoals het 
gebruik van groendaken om het plan milieuvriendelijker te maken. 
 
Tot slot wordt geen afvalwater naar het oppervlaktewater geloosd, maar naar de bestaande 
riolering. Het hemelwater en afvalwater zullen gescheiden afgevoerd worden. 

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

4.2 Signaalgebieden 
Niet van toepassing. 
 
 



 

  

5 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
 

Kaart 5: Topografische kaart 
Kaart 6: Percelenplan 
Kaart 7: Reliëfkaart 
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5.1 Fotoreportage 
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5.2 Bestaande toestand 

 Bron: Masterplan Zorgpark Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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Bron: Terreinvisualisatie Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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 Bron: Terreinvisualisatie Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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Korte historiek van het kasteelpark 
Er was al sprake van een "kasteel" op deze locatie in de 14de eeuw, dat in handen was van een riddergeslacht dat de naam van Dilbeek droeg. Het eerste kasteel zou gebouwd zijn op een oude kalk-
zandsteengroeve en werd daarom ook "Hof te Putte" of "Château de la Fosse" genoemd. Het kasteel zou volledig verwoest zijn met uitzondering van een vierkante toren en volledig heropgebouwd in 
de 17de eeuw. Er liep een dreef vanuit het dorpscentrum recht op het kasteel (de huidige Sint-Alenalaan). 
 
In 1835 werd het Hof te Putte verkocht aan Gaspard Moeremans die het oude landhuis grondig liet verbouwen of afbreken en vervangen door een nieuw kasteel. In de oostgevel herinnert de jaarsteen 
"Anno 1837" aan deze bouw. Later zal het park nog uitgebreid worden tot een park van bijna acht hectare, dat rond 1880 aangelegd werd in landschappelijke stijl. Het kasteel kreeg verschillende aan-
bouwen waaronder ook het oostelijke ronde torenvolume (de noordelijke ronde toren was nog niet aanwezig op de mutatieschets). In hetzelfde jaar werden er ook een ommuurde moestuin met serres 
(ten noorden) en een paviljoen (ten oosten) opgetekend. Deze bijgebouwen zijn heden gesloopt. 
 
Het kasteel met park werd in 1946 onder verschillende eigenaars verdeeld. Toen werd er ook begonnen met het verkavelen van de randzones die nu niet meer tot het domein behoren. De straten 
Bloemendal, Oranjerielaan en Prieeldreef behoorden hiervoor tot het park en zijn nu ingenomen door villapercelen met villa's gebouwd vanaf de jaren 1950. 
 
Het landhuis met het resterend deel van het park werd in 1953 verkocht aan de vzw 'Dames hospitalières du Foyer de Saint-Joseph'. Dezen richtten het in als rusthuis onder de naam "Maria Assump-
ta". De kamers van het kasteel werden aangepast aan deze nieuwe functie. In de jaren 1960 werden de verdiepingen aangepast aan de functie als rusthuis, ook de derde verdieping onder het dak 
werd verbouwd en kreeg een mansardedak, waarschijnlijk om de ruimte te vergroten voor extra kamers. 
 
In 1964 werd een nieuwe grote vleugel "Fatima" ten noordwesten van het kasteel gebouwd om aan de stijgende behoefte naar extra kamers te voldoen. Enkele jaren later, in 1968, werd ook het koets-
huis vervangen door een tweede nieuwe vleugel "Sint-Jozef". Hier werd bovendien een kapel aangebouwd. Naast de kapel werd een Lourdesgrot gebouwd. In de jaren 1970 werden al de nieuwe ge-
bouwen met elkaar verbonden worden door ondergrondse tunnels. 
 
Van het 19de eeuwse park zijn nog enkele elementen overgebleven: 
 De geblokte bakstenen pijler aan het toegangshek van de Henri Moeremanslaan; 
 De twee hardstenen pijlers aan de toegang langs Bloemendal; 
 Enkele monumentale bomen: 

- Een laagvertakte zomerlinde; 
- Een Ginkgo biloba ten zuiden van het ereplein; 
- Twee bruine beuken en twee tamme kastanjes verspreid over het domein. 

 
 
 
 
 



 

  

6 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
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6.1 Doorwerking van het masterplan 
Op vraag van de gemeente Dilbeek en in opdracht van Vulpia, de exploitant van het woonzorgcentrum, werd een masterplan opgemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van de site. In het masterplan 
werd onderzocht hoe de vooropgestelde verbouwing en uitbreiding van het woonzorgcentrum ruimtelijk kan worden gerealiseerd. Het masterplan heeft zich vooral gefocust op landschappelijke inpas-
baarheid en de architecturale uitwerking van de gebouwen. Na een aantal besprekingen en evaluaties werd op 5 december 2013 een definitief ontwerp van het masterplan voorgesteld tijdens een 
structureel overleg met vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Beide instanties konden zich vinden in de inhoud van het masterplan en de optie om dit te 
gebruiken als basis voor een noodzakelijk nieuw planningsinitiatief, aangezien de mogelijkheden voor de verbouwing en uitbreiding immers niet mogelijk zijn in het van toepassing zijnde BPA. Het vol-
ledige masterplan is te vinden in de bijlagen. 
 
Bijlage 1: Masterplan Zorgpark Maria Assumpta 
 
Het voorliggend RUP dient het kader aan te reiken waarbinnen de opties uit het masterplan kunnen verwezenlijkt worden, maar dient nog voldoende flexibel te zijn en open te staan voor beperkte wijzi-
gingen bij de concrete uitvoering van het project. Zo kan het RUP bijvoorbeeld een maximale bebouwbare oppervlakte en kroonlijsthoogte bepalen voor de gebouwen in plaats van rigide contouren vast 
te leggen. 
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6.2 Gewenste toestand 
Bundelen van functies en gebouwen 

 
Het kasteel en de bijhorende gebouwen die ingericht zijn in functie van het woonzorgcentrum (Sint-Jozef en Fatima) zijn historisch en functioneel met elkaar verbonden. Nieuwe bouwvolumes dienen 
dan ook aan te sluiten bij deze bestaande bebouwing zoals voorgesteld in het masterplan. Bij een herinrichting of herstructurering van de site dienen de verzorgende functies gekoppeld en geconcen-
treerd te worden zodat andere voorzieningen gemeenschappelijk kunnen voorkomen (parkeren, ontsluiting, …) en ruimtelijk versnippering binnen het parkgebied wordt vermeden. 
 
Binnen het plangebied wordt het onderstaande bouwprogramma voorzien: 
 Het kasteel wordt behouden in functie van complementaire activiteiten die aansluiten bij het woonzorgcentrum zoals kantoor- en personeelsruimten, een cafetaria, polyvalante ontmoetingsruimten 

en zo meer. De huidige bebouwde oppervlakte van het kasteel blijft behouden; 
 De oranjerie in de noordoostelijke hoek van het park wordt behouden en kan in de toekomst ingevuld worden met activiteiten die aanleunen bij het woonzorgcentrum of het park; 
 De gebouwen Sint-Jozef (ten zuiden van het kasteel) en Fatima (ten noordwesten van het kasteel) worden vervangen door nieuwe bouwvolumes in functie van het woonzorgcentrum (capaciteit 

van 121 rusthuisbedden en 18 assistentiewoningen). De bebouwde oppervlakte van de nieuwe bouwvolumes bedraagt in totaal respectievelijk circa 1.675m² en 740m². 
 
Om de landschappelijke waarde en kenmerkende elementen van het parkgebied te waarborgen, worden een aantal randvoorwaarden voor het bouwprogramma opgelegd: 
 Het kasteel moet de zichtrelatie in en rond het parkgebied blijven domineren; 
 Het ontwerp moet een maximale overlap voorzien tussen de footprint van bestaande en nieuwe bouwvolumes; 
 Om voldoende afstand te bewaren met de aanpalende woonpercelen en om het sterk hellend en bebost talud te kunnen behouden, dient het zuidelijke bouwvolume op een minimale afstand van 

12,00m vanaf de perceelsgrens te worden ingeplant; 
 De kroonlijsthoogte van het kasteel geldt als maximale kroonlijsthoogte voor alle gebouwen in het parkgebied. 
 
In het vooropgestelde bouwprogramma van het masterplan werd een nieuw bouwvolume met 4 bouwlagen voorzien ter vervanging van het gebouw Sint-Jozef en een nieuw bouwvolume met 3 bouw-
lagen ter vervanging van het gebouw Fatima omdat op deze manier de te voorziene kamers een zo klein mogelijke footprint opleveren. Er werd hiervoor ook een bijkomende studie uitgevoerd naar de 
bouwhoogte ten opzichte van de Henri Moeremanslaan met als resultaat dat de nieuwe bouwvolumes juist 2 bouwlagen boven deze weg uitsteken. Het bouwprogramma houdt zo maximaal rekening 
met de aanwezige terreinverschillen in het parkgebied. 
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 Bron: Masterplan Zorgpark Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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Vrijwaren van de parkstructuur en het bouwkundig erfgoed 

 
Het landschappelijk waardevolle kasteelpark dient in zijn intrinsieke natuurlijke en landschappelijke waarden maximaal gevrijwaard te worden. Uitbreidingen van gebouwen en constructies kunnen enkel 
toegelaten worden indien ze de huidige ruimtelijke kwaliteiten van het integraal parkgebied (groen en bebost karakter, historisch karakter, …) niet schaden. Het parkgebied vervult tevens een sociale rol 
voor bewoners en omwonenden wat betekent dat het gebied toegankelijk moet blijven voor het publiek. Het park kan daarnaast ook ingericht worden in functie een laagdynamisch recreatief medege-
bruik voor de bewoners van het woonzorgcentrum. 
 
Het kasteel en de parktuin zijn de dominante factoren die hebben bepaald dat het kasteelgebouw is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Dit zijn dan ook de twee voornaamste 
elementen van het kasteelpark die dienen gevrijwaard te worden. Omwille van de maximale vrijwaring van de landschappelijke waarde van het parkgebied werd reeds gesteld dat de footprint van nieu-
we bouwvolumes maximaal overlappend moet zijn met de bestaande bouwvolumes. Op deze manier is het behoud van de kapel haast onmogelijk te combineren met (her)nieuwbouw op de site. De 
kapel heeft dan wel een bijzondere vormgeving omwille van de tijdsperiode, echter zijn van deze architectuur meerdere en waardevollere gebouwen terug te vinden. Om deze reden is ervoor geopteerd 
dat het maximale vrijwaring van de parkstructuur en het uitzicht op het kasteel de doorslag moet krijgen in de nieuwe ontwikkeling van de site. 
Herstructureren van parkeervoorzieningen en toegangen 

 
Binnen het parkgebied wordt een eenduidige verkeerscirculatie nagestreefd door de twee bestaande toegangen en de parkeerfaciliteiten te optimaliseren. Zowel de toegang langs de Henri Moereman-
slaan als Bloemendal worden ingericht als gelijkwaardige toegangspunten waardoor het in- en uitrijdend verkeer wordt gespreid. De toegangspunten worden met elkaar verbonden door een nieuw cir-
culatiesysteem en vormen de dragers voor de te herstructureren parkeerfaciliteiten. Wat de parkeerfaciliteiten betreft worden volgende mogelijkheden voorzien die zich qua capaciteit verhouden tot de 
voorziene functies: 
 Een ondergrondse parkeergarage onder één van de nieuwe gebouwen (in het masterplan wordt dit voorzien onder de assistentiewoningen); 
 Een nieuwe parking aan de oostelijke zijde van het nieuwe rusthuis; 
 Een nieuwe parking langs de ontsluitingsweg ter hoogte van het nieuwe rusthuis. 
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Bron: Presentatie september 2015 Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 



 

38 Toelichtingsnota 
16 januari 2017 

Ruimtelijk uitvoeringsplan Maria Assumpta
Definitief ontwerp

 

  
Bron: Presentatie september 2015 Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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Bron: Presentatie september 2015 Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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Bron: Presentatie september 2015 Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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Bron: Masterplan Zorgpark Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 
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 Bron: Masterplan Zorgpark Maria Assumpta Dilbeek, Laurijssens Architects (eigen bewerking). 



 

 

7 AFWEGINGSKADER VOOR WOONZORGCENTRA 
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7.1 Inleiding 
In het GRS Dilbeek werd een afwegingskader vastgelegd voor uitbreidingsvragen van be-
staande en toekomstige voorzieningen voor seniorenhuisvesting en woonzorgcentra. Het af-
wegingskader is opgebouwd uit drie elementen: de ruimtelijke mogelijkheden (7.2), de mobili-
teitsaspecten (7.3) en de juridische bestemming (7.4). Elk element bevat een reeks vragen die 
toelaten te bepalen of de voorziening in aanmerking komt voor de gewenste ontwikkeling. 

7.2 Ruimtelijke mogelijkheden 
[Leeswijzer: Indien op de onderstaande vragen negatief kan geantwoord worden, kan de voorziening in aanmerking 
komen voor uitbreiding.] 
 
Ontstaat er een conflict met de ontwikkelingsperspectieven voor de gewenste natuurlijke, agrari-
sche en landschappelijke structuur? 
Evaluatie en beoordeling NEE 
Het kasteelpark Moeremans is geselecteerd als randstedelijk groengebied en dient daardoor een 
groen, toegankelijk en multifunctioneel karakter te hebben en te behouden. In deze gebieden is ech-
ter het behoud en de ontwikkeling van de historisch gegroeide aanwezigheid van rusthuizen en ser-
viceflats in randstedelijke groengebieden mogelijk indien de inrichting geen afbreuk doet aan de 
landschappelijke waarden van deze gebieden. De geplande ontwikkeling van de site houdt maxi-
maal rekening met de landschappelijke waarde van het park en de toegankelijkheid ervan. Er is dus 
geen conflict met de vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven voor randstedelijke groengebieden. 
Zijn de geplande ontwikkelingen grootschalig of van die aard dat ze de bestaande ruimtelijke con-
text volledig herschalen? 
Evaluatie en beoordeling NEE 
De geplande ontwikkeling van de site omvat de vervanging van de gebouwen Fatima en Sint-Jozef 
via de nieuwbouw van twee bouwvolumes. De maximale overlap tussen de bestaande en de nieuwe 
volumes zorgt ervoor dat er geen grote verschillen zijn op vlak van schaal tussen de huidige en de 
geplande toestand. 
Vormen de geplande ontwikkelingen een fysieke uitbreiding van de dorpskern? 
Evaluatie en beoordeling NEE 
Het betreft een ontwikkeling op een bestaande site buiten de dorpskern en dus geen uitbreiding van 
de dorpskern. 
Overstijgt de gewenste capaciteit de gemeentelijke behoefte? 
Evaluatie en beoordeling NEE 
De gewenste capaciteit blijft in overeenstemming met de huidige capaciteit van het woonzorgcen-
trum en overstijgt de behoefte van de gemeente niet. 

Zijn de inrichtingsplannen en uitbreidingsplannen in strijd met de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor markant erfgoed? 
Evaluatie en beoordeling NEE
Het kasteel en het kasteelpark zijn de dominante elementen van het markant erfgoed. Het voorziene 
bouwprogramma is in overeenstemming met de ruimtelijke draagkracht van de omgeving en ook de 
bijhorende dynamiek in en rond de site blijft dezelfde. Het kasteelpark wordt bovendien geïntegreerd 
in een laagdynamisch recreatief netwerk door het semipubliek karakter van het park en de maximale 
ontsluiting voor fietsers en voetgangers. 
 
Conclusie 
Gelet op het feit dat alle vragen negatief beoordeeld worden, kan de site op vlak van 
ruimtelijke mogelijkheden in aanmerking komen voor de gewenste ontwikkeling. 

7.3 Mobiliteitsaspecten 
[Leeswijzer: Indien op de onderstaande vragen negatief kan geantwoord worden, kan de voorziening in aanmerking 
komen voor uitbreiding.]  
Is de site gelegen in het kerngebied van de betreffende kern? 
Evaluatie en beoordeling NEE
De site is niet gelegen in het kerngebied van Dilbeek. 
Laat de site of het uitbreidingsvoorstel afwikkeling van de bijkomende parkeeractiviteit toe zonder 
aantasting van de gewenste natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur? 
Evaluatie en beoordeling NEE
Op de site worden parkeervoorzieningen ingepland zonder de landschappelijke waarde van het park 
aan te tasten. 
Krijgt de lokale weg van het type II of type III een onaangepaste verkeersbelasting te verwerken? 
Evaluatie en beoordeling NEE
De geplande ontwikkelingen vormen geen belasting voor de omliggende lokale wegen. 
 
Conclusie 
Gelet op het feit dat alle vragen negatief beoordeeld worden, kan de site op vlak van 
mobiliteitsaspecten in aanmerking komen voor de gewenste ontwikkeling. 
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7.4 Juridische bestemming 
Heeft de site de juiste juridische bestemming voor de inrichting van de activiteit? 
Evaluatie en beoordeling NEE
De site is gelegen binnen het BPA ‘Rusthuis Huize Moeremans’, met als bestemmingen zone voor 
parkgebied en zone voor rusthuisgebouwen. De verbouwing en uitbreiding is echter niet mogelijk in 
het van toepassing zijnde BPA. 
 
Conclusie 
Gelet op het feit dat de huidige juridische bestemming de gewenste ontwikkeling niet 
mogelijk kan maken, is de opmaak van een RUP noodzakelijk. 

7.5 Conclusie 
De afwegingen op vlak van ruimtelijke mogelijkheden en mobiliteitsaspecten zijn gunstig, maar 
de juridische bestemming laat de gewenste ontwikkeling niet toe, waardoor uit het afwegings-
kader kan worden geconcludeerd dat de gemeente een RUP kan opmaken om de verbouwing 
en uitbreiding van de site mogelijk te maken. 
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8 TOELICHTING BIJ HET GRAFISCH PLAN EN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
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8.1 Grafisch plan 
Vanuit de visie en de gewenste ruimtelijke structuur worden volgende bestemmingscategorieën 
in het RUP gehanteerd: 
 Hoofdbestemming(en): 

 Parkgebied met woonzorgfunctie; 
 Openbare wegenis; 

 Bestemming(en) in overdruk: 
 Gebouwen en constructies (indicatief); 
 Waardevol gebouw (symbool); 
 Ontsluiting (indicatief). 

 
Het grafisch plan geeft aan welke gronden tot welke bestemming behoren. 

8.2 Vertaling in stedenbouwkundige voorschriften 
8.2.1 Hoofdbestemming(en) 
Het parkgebied met woonzorgfunctie behelst het parkgebied rond het Kasteel Moeremans 
waarbinnen een combinatie van natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie de 
hoofdbestemming vormt. In dit gebied wordt het behoud van de ruimtelijke samenhang en de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied als randvoorwaarde ingeschre-
ven. 
 
Gelet op de bestaande en vergunde zorgfuncties in het gebied en de optie voor het behoud en 
de verdere ontwikkeling van het woonzorgcentrum op deze locatie, worden ook voorzieningen 
ten behoeve van de woonzorgfunctie toegelaten. 
 
Gelet op de bestaande landschappelijke structuur van het gebied en de optie om het als een 
park te bewaren, wordt voor de bestemmingszone een verhardingsindex vastgelegd die in gro-
te lijnen het percentage aan mogelijk te verharden oppervlakte bepaald. Deze index is geba-
seerd op een combinatie van huidige en gewenste landschappelijke elementen, inrichting van 
het domein en het grondgebruik. 
 
De openbare wegenis behelst het gedeelte openbaar domein van de Henri Moeremanslaan 
en Bloemendal. Deze zone mag verhard worden in niet-doorlatende materialen indien dit nodig 
blijkt omwille van toegankelijkheid of minimale mechanische prestaties (draagvermogen, slijt-
vastheid). 

8.2.2 Bestemming(en) in overdruk 
Voor gebouwen en constructies binnen de onderhavige bestemmingszone wordt een indica-
tieve aanduiding gebruikt. Dit geldt zowel voor de bestaande, historische gebouwen van het 
kasteelpark (kasteel en oranjerie) als voor de te vervangen gebouwen (Sint-Jozef en Fatima) in 
functie van een rusthuis en assistentiewoningen. Voor deze gebouwen worden een aantal spe-
cifieke inrichtingsvoorschriften bepaald en worden volgende randvoorwaarden vastgelegd: 
 Het bouwprogramma en de bijhorende dynamiek dienen in overeenstemming te zijn met de 

ruimtelijke draagkracht; 
 De architecturale conceptie moet een goede landschappelijke integratie garanderen en een 

meerwaarde verlenen aan de omgeving; 
 Het landschappelijk karakter van het parkgebied mag niet geschaad worden; 
 De erfgoedwaarde van bestaande, waardevolle gebouwen dient gewaarborgd te worden. 
 
Er wordt een overdruk waardevol gebouw voorzien voor het kasteelgebouw. Aan dit gebouw 
mogen enkel werken en handelingen uitgevoerd worden die de architecturale en historische 
kwaliteit en authenticiteit van het waardevolle gebouw bewaren. 
 
De ontsluiting voor de site wordt indicatief aangegeven. Er worden twee ontsluitingen voor-
zien, meer bepaald op de Henri Moeremanslaan en Bloemendal. 

8.3 Op te heffen voorschriften 
Bij inwerkingtreding van voorliggend RUP worden de onderstaande voorschriften en bepa-
lingen opgeheven: 
 De algemene voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse voor die (delen van) 

percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig RUP; 
 De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Rusthuis Huize Moeremans voor die 

(delen van) percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig RUP. 
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8.4 Toetsing ten aanzien van het planologisch kader 
Het voorliggende RUP behelst de uitwerking van de plannen en programma’s van de van 
kracht of in opmaak zijnde structuurplannen (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk). De rela-
tie met de visie en de bepalingen van de verschillende beleidsniveaus wordt verduidelijkt door 
een toetsing van het voorliggende RUP ten aanzien van het planologisch kader (zie titel 3.1). 

8.4.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Het RUP voorziet de verdere ontwikkeling van de zorgcampus Maria Assumpta die gelegen is 
binnen het gedeelte van Dilbeek dat behoort tot het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Het 
RSV stelt dat voor stedelijke gebieden wordt geopteerd om de aan het wonen gerelateerde 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen te concentreren in de stedelijke gebieden Voor de ge-
meenschapsvoorzieningen wordt ook een maximale verweving met de woonfunctie nage-
streefd. 

8.4.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 
Het RSVB hecht vooral belang aan de kwalitatieve woning- en woonomgevingsvereisten van 
een bepaalde doelgroep zoals huisvesting voor senioren. Het RUP creëert een kader om deze 
twee doelstellingen te realiseren door enerzijds een uitbreiding van een kwalitatief woonzorg-
centrum mogelijk te maken en anderzijds de landschappelijke waarden van het parkgebied te 
waarborgen. 

8.4.3 Ruimtelijk Structuurplan Dilbeek 
Het RUP vormt een uitvoering van bepaling nr. 17 van het bindend gedeelte van het GRS Dil-
beek (actieplan ‘seniorenhuisvesting’) waarin wordt aangegeven dat de gemeente alle nodige 
initiatieven neemt in functie van het voorzien van voldoende aanbod aan seniorenhuisvesting. 
 
In het parkgebied dat in het GRS is geselecteerd als randstedelijk groengebied, wordt het be-
houd en de ontwikkeling van de historisch gegroeide aanwezigheid van rusthuizen en service-
flats aanvaard indien de inrichting geen afbreuk doet aan de landschappelijke waarden van 
deze gebieden. Het RUP bepaalt een aantal randvoorwaarden die het behoud van de land-
schappelijke waarden verzekeren. 
 
De opties van het RUP zijn afgetoetst aan het afwegingskader voor de uitbreiding van woon-
zorgcentra dat in het GRS werd opgenomen (zie titel 7). Er werd geconcludeerd dat de ge-

meente een RUP kan opmaken om de verbouwing en uitbreiding van de site mogelijk te ma-
ken. 
 
Het kasteel en het kasteelpark wordt beschouwd als markant erfgoed in de zin van het GRS. 
De opties die in het RUP worden genomen zijn in overeenstemming met het gemeentelijk be-
leid op vlak van markant erfgoed, waaronder het behoud van de erfgoedwaarde, aangepaste 
bouwprogramma’s en dergelijke. 

8.4.4 Conclusie 
Op basis van bovenstaande elementen wordt geconcludeerd dat de opties van de voorliggen-
de aanvraag in overeenstemming en verenigbaar zijn met de bepalingen die in de verschillen-
de ruimtelijke beleidsplannen zijn vastgelegd. 
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9.1 Ruimtebalans 
De invloed van de bestemmingswijzigingen in dit RUP op de ruimteboekhouding uit het RSV is 
weergegeven in de volgende ruimtebalans. 
 
Bestemmingscategorie Huidige  

bestemmingen (1) 
Toekomstige  

bestemmingen (2) 
Verschil 

Wonen - - - 
Bedrijvigheid - - - 
Recreatie - - - 
Landbouw - - - 
Bos - - - 
Reservaat en natuur - - - 
Overig groen 2,88ha 2,86ha -0,02ha 
Lijninfrastructuur 0,12ha 0,14ha +0,02ha 
Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen - - - 
Ontginning en waterwinning - - - 
Saldo 3,00ha 3,00ha 0,00ha 
 
(1) in casu het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse en het BPA Rusthuis Huize Moeremans 
(2) in casu het voorliggende RUP Maria Assumpta 
 

9.2 Register van de percelen waarop de regeling van een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie van toepassing kan zijn 
Voorliggend RUP omvat geen bestemmingswijziging van het gewestplan en/of het BPA waarbij 
de gebiedscategorieën, waaronder de bestemmingen van de betrokken percelen ressorteren, 
veranderen en waarop de regeling van een planschadevergoeding, een planbatenheffing of 
een compensatie van toepassing kan zijn. 
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10.1 Inleiding 
De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrappor-
tage over plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van 27 
april 2007, het zogenaamde plan-m.e.r.-decreet, en trad in werking op 1 december 2007. 
 
De nieuwe regelgeving voorziet dat overheden die een plan met mogelijke aanzienlijke milieu-
effecten willen opmaken, eerst de milieueffecten ervan en de eventuele alternatieven in kaart 
moeten brengen. 
 
Voor plannen die niet van rechtswege plan-milieueffectrapportage-plichtig zijn, moet de initia-
tiefnemer een screeningsprocedure (onderzoek tot milieueffectrapportage) doorlopen. De initia-
tiefnemer stelt daarvoor een screeningsnota (verzoek tot raadpleging) op waarin wordt nage-
gaan of ten gevolge van een plan aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 

10.2 Adviesronde 
In het kader van de wettelijke verplichting voor dit RUP werd een screening van mogelijk aan-
zienlijke effecten uitgevoerd. Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering betreffende 
de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, werd op 12 juni 2015 een advies-
vraag geformuleerd aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer teneinde de te raadplegen ad-
viesinstanties te kennen. 
 
Door de dienst Milieueffectrapportagebeheer werd een selectie van de relevante betrokken 
instanties die in het licht van het onderzoek naar de plan-MER-plicht dienen aangeschreven te 
worden, meegedeeld op 25 juni 2015. Dit betrof volgende instanties: 
 Provincie Vlaams-Brabant - Directie infrastructuur - Dienst ruimtelijke ordening 

Provincieplein 1, 3010 Leuven 
 Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant 

Diestsepoort 6 bus 91, 3000 Leuven 
 Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant 

Diestsepoort 6 bus 94, 3000 Leuven 
 Agentschap Wonen-Vlaanderen - Afdeling Wonen 

Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel 
 Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant 

Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven 
 Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

 De Lijn Vlaams-Brabant 
Martelarenplein 19, 3000 Leuven 

 
Aan deze instanties werd op 30 juni 2015 gevraagd hun advies te verlenen op de screenings-
nota. 
 
Naar aanleiding van het advies van Onroerend Erfgoed Vlaams Brabant werd op 27 augustus 
2015 een plaatsbezoek georganiseerd. Tijdens dit bezoek werden de genomen opties van het 
masterplan toegelicht en gemotiveerd. In navolging van dit plaatsbezoek heeft Onroerend Erf-
goed Vlaams-Brabant een nieuw advies verleend op 4 april 2016. 
 
Het volledige onderzoek tot milieueffectrapportage zoals opgenomen in de screeningsnota is 
weergegeven in de bijlagen. 
 
Bijlage 2: Onderzoek tot milieueffectrapportage 

10.3 Beslissing van de dienst Milieueffectrapportagebeheer 
Op basis van de ontvangen adviezen werd op 14 april 2016 een definitief screeningsdossier 
verzonden aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer. 
 
Op 3 mei 2016 verstuurde de dienst Milieueffectrapportagebeheer haar beslissing waarin werd 
gesteld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve mili-
eugevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
 
Een afschrift van de beslissing van de dienst Milieueffectrapportagebeheer is toegevoegd aan 
de bijlagen. 
 
Bijlage 3: Beslissing van de dienst Milieueffectrapportagebeheer 
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0.1 Werken, gebouwen en constructies in functie van openbaar nut en milieutechnische ingrepen 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Werken, gebouwen en constructies in functie van openbaar nut en milieutechnische ingrepen kun-
nen in alle zones toegelaten worden voor zover de schaal en bouwkarakteristieken ervan geen 
fundamentele afbreuk doen aan de essentie en de kwaliteit van de betreffende bestemmingszone 
en mits ze qua uitbating geen abnormale hinder en/of risico betekenen voor de omgeving. 

Onder werken en constructies van openbaar nut worden onder meer (onderhoud en inspectie van) 
waterlopen, groenzones, straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, elektriciteitscabines, zend-
masten, rioleringen en andere ondergrondse constructies begrepen. 
 
Onder milieutechnische ingrepen worden onder meer het omleggen van waterlopen, aanpas-
singswerken aan rioleringen en pompinstallaties en het aanleggen en inrichten van waterbuffer-
bekkens (al dan niet ondergronds) begrepen. 

0.2 Integraal waterbeheer 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie en de kwaliteit van de algemene bestem-
ming niet in het gedrang brengen, zijn in alle bestemmingszones werken, handelingen en wijzigin-
gen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor zover de technieken van na-
tuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstro-
mingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast buiten de 
natuurlijke overstromingsgebieden worden de stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbe-
heersplannen als afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen 
voor bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 

 
 



 

 
ARTIKEL 1 PARKGEBIED MET WOONZORGFUNCTIE 

Dit grondvlak behoort tot de bestemmingscategorie ‘Overig groen’ 
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1.1 Bestemming 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park met 
een semipubliek karakter. 
 
Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte func-
ties. Daarnaast zijn in het gebied ook voorzieningen ten behoeve van de woonzorgfunctie toegela-
ten. 
 
Het parkgebied dient toegankelijk te worden gemaakt voor het publiek. In de eerstvolgende ste-
denbouwkundige vergunningsaanvraag volgend op de inwerkingtreding van het RUP moet aange-
geven worden hoe de toegankelijkheid van het parkgebied wordt gerealiseerd. 

Het kasteelpark wordt opgevat als een randstedelijk parkgebied waarbinnen de bestaande en ver-
gunde zorgfunctie van het woonzorgcentrum Maria Assumpta wordt ondersteund. 
 
Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de andere functies van het gebied. Het is 
een nevengeschikte functie en geen unieke functie. De woonzorgfunctie wordt toegelaten in relatie 
tot de verdere ontwikkeling van het woonzorgcentrum Maria Assumpta, met inbegrip van een rust-
huis en assistentiewoningen. 
 
Er wordt een publieke toegankelijkheid verbonden aan het park, met uitzondering van de strikt pri-
vate gedeelten. De publieke toegankelijkheid gaat samen met de exploitatie van de toegelaten ac-
tiviteiten in het gebied. 

1.2 Gebouwen en constructies 

 (X = 1, 2, 3 of 4) - Deze indicatieve aanduiding heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemmingscategorie van de grondkleur 

1.2.1 Kasteel (1) en oranjerie (2) 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Typologie  
Het kasteel en de oranjerie kunnen een nieuwe functie krijgen onder de vorm van complementaire 
activiteiten die aansluiten bij de woonzorgfunctie in het gebied, rekening houdend met de cultuur-
historische en architecturale eigenheid van deze gebouwen. 
 
De activiteiten dienen te allen tijde laagdynamisch te zijn en verweefbaar met de omgeving. Hoog-
dynamische activiteiten of toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn niet toegelaten. 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande bebouwing (hoeves, kloosters, kastelen...) moeten 
ten allen tijde gebiedsspecifiek uitgewerkt worden, rekening houdend met de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde en met de potenties voor hergebruik van het bestaande patrimonium 
voor andere functies (wonen, werken, toerisme, horeca, nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, 
socioculturele voorzieningen ...). Zo kunnen binnen het kasteelgebouw bijvoorbeeld naast een ge-
deelte in functie van seniorenhuisvesting ook administratieve diensten, ontmoetingsruimten, cafe-
taria en dergelijke worden voorzien. 
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Werken, handelingen en wijzigingen  
Alle instandhoudingswerken, ook structurele, zijn aan de gebouwen toegelaten. Daarnaast zijn 
volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: - verbouwen en herbouwen binnen het bestaande, vergunde of vergund geachte bouwvolume 

voor zover de bouwkundige erfgoedwaarde en het architecturaal karakter van de verbouwde, 
herbouwde of herstelde constructie gevrijwaard blijft, hersteld of versterkt wordt; - beperkt uitbreiden in functie van de goede werking van de faciliteiten mits de uitbreiding aansluit 
op de bestaande gebouwen. 

Het beperkt uitbreiden omvat bijvoorbeeld het voorzien van een constructies in functie veiligheid 
zoals een brandladder en dergelijke. De totale bebouwde oppervlakte van deze gebouwen (foot-
print) bedraagt 475m², zijnde 360m² van het kasteel en 115m² van de oranjerie. 

Contextuele inpassing  
Zowel bij het verbouwen en herbouwen van de gebouwen staat de contextuele inpassing voorop. 
Om de landschappelijke waarde en kenmerkende elementen van het parkgebied te waarborgen 
gelden volgende randvoorwaarden op vlak van inrichting: - het bouwprogramma en de bijhorende dynamiek dienen in overeenstemming te zijn met de 

ruimtelijke draagkracht; - de architecturale conceptie moet een goede landschappelijke integratie garanderen en een 
meerwaarde verlenen aan de omgeving; - het kasteel moet de zichtrelatie in en rond het parkgebied blijven domineren; - het landschappelijk karakter van het parkgebied mag niet geschaad worden. 

De werken, handelingen en wijzigingen met betrekking tot de woonzorgfunctie kunnen slechts toe-
gelaten worden op voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Dit bete-
kent onder meer dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de 
voorziene verweving van functies noch de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmid-
dellijke omgeving, noch de gewenste ruimtelijke structuur in het gedrang brengt of verstoort. Om 
de goede plaatselijke ruimtelijke ordening af te wegen kunnen extra stukken bij de stedenbouw-
kundige aanvraag worden gevoegd waarin wordt verduidelijkt hoe dat de draagkracht van de ge-
bouwen en de omgeving niet wordt overschreden en de bestaande erfgoedwaarde niet in het ge-
drang wordt gebracht. 

1.2.2 Gebouwen Sint-Jozef (3) en Fatima (4) 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Typologie  
De gebouwen kunnen hun woonzorgfunctie behouden in relatie tot de verdere ontwikkeling van 
het woonzorgcentrum. 
 
De activiteiten dienen te allen tijde verweefbaar te zijn met de omgeving. Hoogdynamische activi-
teiten of toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn niet toegelaten. 

De erkende capaciteit van het woonzorgcentrum bedraagt 120 bedden. Het geplande, maar niet 
limitatieve bouwprogramma omvat een rusthuis met 121 bedden en een gebouw met 18 assisten-
tiewoningen. 

Werken, handelingen en wijzigingen  
Alle instandhoudingswerken, ook structurele, zijn aan de gebouwen toegelaten. Daarnaast zijn 
volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: - verbouwen binnen het bestaande, vergunde of vergund geachte bouwvolume; - herbouwen en uitbreiden in functie van de toegelaten functies tot een maximale bruto bebouwde 

oppervlakte van 1.675m² voor het gebouw Sint-Jozef en 740m² voor het gebouw Fatima. 

Het geplande bouwprogramma voorziet dat de gebouwen worden vervangen door nieuwe bouw-
volumes in functie van de modernisering van het woonzorgcentrum. Op basis van het masterplan 
bedraagt de bebouwde oppervlakte van de nieuwbouw in totaal maximaal 2.415m². 
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Contextuele inpassing  
Zowel bij het verbouwen, herbouwen als uitbreiden van de gebouwen staat de contextuele inpas-
sing voorop. Om de landschappelijke waarde en kenmerkende elementen van het parkgebied te 
waarborgen gelden volgende randvoorwaarden op vlak van inrichting: - het bouwprogramma en de bijhorende dynamiek dienen in overeenstemming te zijn met de 

ruimtelijke draagkracht; - de architecturale conceptie moet een goede landschappelijke integratie garanderen en een 
meerwaarde verlenen aan de omgeving; - het kasteel moet de zichtrelatie in en rond het parkgebied blijven domineren; - bij herbouw dient het ontwerp een maximale overlap te voorzien tussen de footprint van be-
staande en nieuwe bouwvolumes; - het zuidelijk bouwvolume (Sint-Jozef) dient te worden ingeplant op een minimale afstand van 
12,00m ten opzichte van de perceelsgrens; - de kroonlijsthoogte van het kasteelgebouw geldt als maximale kroonlijsthoogte; - het landschappelijk karakter van het parkgebied mag niet geschaad worden. 

De werken, handelingen en wijzigingen met betrekking tot de woonzorgfunctie kunnen slechts toe-
gelaten worden op voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Dit bete-
kent onder meer dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de 
voorziene verweving van functies noch de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmid-
dellijke omgeving, noch de gewenste ruimtelijke structuur in het gedrang brengt of verstoort. Om 
de goede plaatselijke ruimtelijke ordening af te wegen kunnen extra stukken bij de stedenbouw-
kundige aanvraag worden gevoegd waarin wordt verduidelijkt hoe dat de draagkracht van de ge-
bouwen en de omgeving niet wordt overschreden en de bestaande erfgoedwaarde niet in het ge-
drang wordt gebracht. 

1.3 Waardevol gebouw 

 Deze symbolische aanduiding heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemmingscategorie van de grondkleur 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Met dit symbool worden gebouwen aangeduid die als waardevol worden beschouwd. 
 
Aan een waardevol gebouw mogen enkel werken en handelingen uitgevoerd worden die de erf-
goedwaarde en historische kwaliteit en authenticiteit van het waardevolle gebouw bewaren. 

Het kasteelgebouw is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed als bouwkundig 
relict. 
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1.4 Onbebouwde ruimte 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Typologie  
De onbebouwde ruimte van de onderhavige bestemmingszone dient ingericht te worden als een 
samenhangende groenstructuur, met een afwisseling aan hoogstammige beplanting (solitaire bo-
men, bomenrijen of gegroepeerde bomen), heesters, struiken en groenperken en met maximaal 
behoud van de bestaande hoogstammige bomen. 
 
De inrichting van het parkgebied moet steeds de visuele en landschappelijke relatie met de omlig-
gende bebouwing behouden en streven naar integratie van en samenhang tussen het parkgebied 
en het aangrenzend bebouwd weefsel. 

Het landschappelijk waardevolle kasteelpark dient in zijn intrinsieke natuurlijke en landschappelijke 
waarden maximaal gevrijwaard te worden. 
 
Het parkgebied zal steeds in zijn geheel worden ingericht en conform de hedendaagse parkin-
richting en natuurontwikkeling. 

Werken, handelingen en wijzigingen  
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten, voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische 
waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden, natuurwaarden en het waterbergend ver-
mogen in het gebied bewaard blijven. 
 
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het 
gedrang brengen, zijn eveneens volgende werken, handelingen en wijzigingen toegelaten: - het aanleggen van noodzakelijke verhardingen ten behoeve van de toegelaten functies en activi-

teiten; - het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk maken van het ge-
bied voor niet-gemotoriseerd verkeer; - het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het cultureel of recreatief medege-
bruik. 

Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde 
van het parkgebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven. 
 
 
 
 
 
Onder noodzakelijke verhardingen worden toegangswegen, parkeerplaatsen, pleinen en gelijk-
vloerse terrassen begrepen. 
Onder kleinschalige infrastructuur voor het toegankelijk maken van het gebied worden onder meer 
toegangspoorten, wandelpaden, afsluitingen, verlichting, … verstaan. 
Onder kleinschalige infrastructuur voor cultureel of recreatief medegebruik worden onder meer 
informatieborden, zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken, (boom)hutten, speluitrustingen, … ver-
staan. 

Verharding  
De onbebouwde oppervlakte mag gedeeltelijk ingericht worden met verhardingen. Verhardingen 
dienen te worden aangelegd in doorlatende materialen, tenzij dit omwille van toegankelijkheid of 
minimale mechanische prestaties niet mogelijk is. 
 
De verhardingsindex bedraagt maximaal 12%. 

Gelet op de bestaande landschappelijke structuur van het gebied en de optie om het als een park 
te bewaren, wordt voor de bestemmingszone een maximale verhardingsindex vastgelegd. De ver-
hardingsindex geeft de verhouding weer van het geheel van de verharde oppervlakte (exclusief 
bebouwde oppervlakte) tot de totale oppervlakte van de onderhavige bestemmingszone. Gelet op 
een totale terreinoppervlakte van ca. 28.650m², kan voor de maximale oppervlakte aan verharding 
een richtcijfer worden gehanteerd van ca. 3.440m². 
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1.5 Ontsluiting 

 Deze indicatieve aanduiding heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemmingscategorie van de grondkleur 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
De ontsluiting van het gebied is gericht op de Henri Moeremanslaan en Bloemendal, ter hoogte 
van de indicatieve aanduiding op het grafisch plan. 

De twee bestaande toegangen worden behouden, wat de mogelijkheid geeft om een circulatiesys-
teem in te richten met een afzonderlijke inrit en uitrit voor gemotoriseerd verkeer. 

1.6 Parkeervoorzieningen 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
In de onderhavige bestemmingszone kan een ruimtelijk geïntegreerd aanbod van maximaal 25 
bovengrondse parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
 
Naast het maximaal aantal bovengrondse parkeerplaatsen dient ook een ondergronds parkeer-
aanbod te worden voorzien. Minstens één van de twee nieuwe gebouwen dient maximaal voorzien 
te worden van een ondergrondse parkeergarage. 

Om de parkeerdruk op het openbaar domein te vermijden dient een aanbod aan parkeerplaatsen 
binnen de bestemmingszone te worden voorzien. 
 
Gelet op de bestaande landschappelijke structuur van het gebied en de optie om het als een park 
te bewaren, wordt slechts een beperkt aanbod aan parkeerplaatsen bovengronds toegelaten. Om 
toch voldoende parkeerplaatsen op het terrein te kunnen voorzien, is de realisatie van een onder-
grondse parkeergarage in één van de twee nieuwe gebouwen met woonzorgfunctie noodzakelijk 
(gebouwen Sint-Jozef of Fatima, zie artikel 1.2.2). Het aantal te voorziene parkeerplaatsen hangt 
af van de mogelijke grootte en inrichting van de ondergrondse parkeerverdieping. Alleszins moet 
een maximale benutting van de ondergrondse parkeerverdieping nagestreefd worden. 

 
 



 

 
ARTIKEL 2 OPENBARE WEGENIS 

Dit grondvlak behoort tot de bestemmingscategorie ‘Lijninfrastructuur’ 
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2.1 Bestemming 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. Deze zone behelst het gedeelte openbaar domein van de Henri Moeremanslaan en Bloemendal 

die in het BPA als wegenis werden bestemd. Tevens omvat deze zone een gedeelte van het 
openbaar domein ter hoogte van Bloemendal dat in het BPA werd bestemd als zone voor parkge-
bied, maar reeds is ingericht als openbaar groenperk. 

2.2 Inrichting 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
Werken, handelingen en wijzigingen  
In dit gebied zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en wijzigingen toegela-
ten voor de aanleg, het functioneren of het aanpassen van de openbare wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden. 
 
Binnen dit gebied is de bouw van kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en alge-
meen belang inbegrepen en toegelaten. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan: parkeerplaatsen, 
groenstructuren, verkeersremmers, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, al dan niet verharde 
bermen, grachten en taluds, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, 
de beplantingen en de veiligheidsuitrustingen. 
Kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang zijn onder meer een 
elektriciteitscabine, een fietsenstalling of een infobord. 

Verharding en groen  
Deze zone mag verhard worden in niet-doorlatende materialen indien dit nodig blijkt omwille van 
toegankelijkheid of minimale mechanische prestaties (draagvermogen, slijtvastheid). 
 
Voor zover de breedte van de openbare wegenis en de daarbij horende vrije ruimtes dit toelaten, 
moet het straatbeeld voorzien worden van groenelementen. 

 

2.3 Beheer 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting 
De wegbeheerder staat in voor de inrichting en het beheer van de openbare wegeninfrastructuur 
en aanhorigheden. Deze overheid dient op geregelde tijdstippen het openbaar groen te onderhou-
den om te bewerkstelligen dat het openbaar groen de verkeersbewegingen van alle weggebruikers 
niet zou belemmeren. 
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BIJLAGE 2 ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
Uittreksel uit de screeningsnota van 26 juni 2015 
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