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WOORD VOORAF
Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van Overijse
in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ontwikkeld door het
Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement Omgeving, de
Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de
Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het
grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. Het
nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een radicale
hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere kostenefficiëntie en brede maatschappelijke winsten.
De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open ruimte, het
maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame energievoorziening.
De transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en een toekomstbestendig
wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via participatie en collectiviteit.
Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?
De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze opgave te ondersteunen. Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoorden aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,
het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de
Vlaamse Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen. Deze nemen
de vorm aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het bestudeerde gebied.
De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door een
onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het lokaal
bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de gemeentelijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De focus ligt op
strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief en representatief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie.

VOORWOORD
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Rangorde in Vlaanderen
vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage
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GEMEENTE
SITUERING
Overijse is een gemeente in de provincie
Vlaams-Brabant, begrensd door het Brusselse en
Waalse gewest. De gemeente maakt deel uit van
de landstreek het Dijleland.

OPPERVLAKTE
Overijse kent een oppervlakte van 4443 ha. De
gemeente bestaat, uit 5 deelkernen gelegen
rondom Overijse-Centrum.

INWONERS
Het aantal inwoners bedraagt 25.169 in 2018.
De groei van dit inwonersaantal stagneerde in
de laatste jaren.

TEWERKSTELLING
De werkloosheid in overijse bedraagt 5,03%
(okt 2018), tegen een Vlaams gemiddelde van
7,8% is dat relatief laag. De werkwaamheidsgraad bedraagt 76,1% en ligt relatief hoog
tegen een Vlaams gemiddelde van 74,8% (werkzaamheid van mannen en vrouwen tussen 20 en 64
jaar).

01. VERKENNING
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1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE
OVERIJSE

3.

SITUERING VAN DE GEMEENTE
Overijse is gelegen aan de Vlaamse rand rond
Brussel, ten Zuidwesten van Leuven en aan de Zuidgrens
van de provincie Vlaams-Brabant. Overijse wordt
gescheiden van het stedelijk gebied Brussel door het
Zoniënwoud. De gemeenten die grenzen aan Overijse
zijn Tervuren, Huldenberg, Waver, Rixensart, Terhulpen
en Hoeilaart. Als Vlaamse gemeente is Overijse ingeklemd tussen het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het
Waals Gewest. Overijse, Hoeilaart, Sint-Genius-Rode
en Tervuren vormen tezamen de druivengemeenten,
die cultureel dicht bij elkaar staan door een gezamenlijke geschiedenis van druiventeelt. Tot de gemeente
Overijse behoren een vijftal kleinere kernen – Jezus-Eik,
Eizer, Terlanen, Tombeek en Maleizen rond de centraal
gelegen kern van Overijse. Verder kent de gemeente veel
verspreid liggende villabuurten. Twee beken doorsnijden de gemeente in oost-westrichting, de IJse en de
Lane, die beide uitmonden in Dijle. De gemeente wordt
in noord-westrichting doorsneden door de A4.

Kaarten
1.
2.

3.

Situering van de gemeente
Topografische kaart Nationaal
Geografisch Instituut, anno 19941999
Ligging participerende gemeenten
Bouwmeesterscan, door Team Vlaams
Bouwmeester

01. VERKENNING

13

BWMSTR SCAN

1.2 KENCIJFERS
DEMOGRAFIE
Aantal inwoners en evolutie huishoudens

Na de sterke stijging van het aantal inwoners in
de jaren '60 - 70, is de groei van de bevolking in recente
decennia afgevlakt. Uit de prognose van de huishoudens
blijkt dat het aantal huishoudens zal dalen behalve de
huishoudens van twee personen of minder.

Evolutie en prognose huishoudens

Verjonging/vergrijzing

Voor de groepen 0-19 jarigen en 20-64 jarigen
daalde het aantal inwoners in de laatste jaren. Enkel
voor de 65-plussers is een sterke stijging waarneembaar.

WELVAART
De cijfers geven het beeld weer van een welvarende gemeente. Met een gemiddeld inkomen van
22.561 euro per inwoner in 2015 ligt Overijse ver boven
het Vlaams gemiddelde van 18.970 euro per inwoner.
Ook de gemiddelde verkoopprijs van de bouwgrond is
bovengemiddeld en Overijse staat in de top 10 van de
duurste gemeenten wat betreft woningprijzen.
TOEKOMSTIGE OPGAVE
Bron: Statbel

De sterke vergrijzing en de toename van het
aandeel één tot tweepersoonshuishoudens roept de
vraag op hoe de voorzieningenstructuur en de vele
ruime villaverkavelingen aangepast kunnen worden aan
deze veranderende bevolkingssamenstelling.

Verjonging-Vergrijzing Overijse
overijse
belfius indeling
vlaams gewest

Aantal inwoners Overijse 1846-2018
prognose

Bron: Gemeente in cijfers

Bron: Statbel
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING

Een van de meest onderscheidende en in het
oog springende ruimtelijke kenmerken van de gemeente
Overijse is de relatie tussen dorp en landschap, en dan
in het bijzonder met het grillige reliëf van de beekvalleien. Naast dramatische hoogteverschillen zoals die
te vinden zijn in de kern van Overijse, zorgt het reliëf
voor een alomtegenwoordigheid van ervaarbaar groen,

zelfs in de kern. De steile valleiflanken zijn stevig bebost
op plaatsen waar het reliëf ontginning niet toelaat; de
bomen op hoger gelegen plekken komen op veel plaatsen als een groene kraag boven de bebouwing uit. Ook
buiten de kern van Overijse, waar het hoogteverschillen
weliswaar minder groot zijn, bepaalt het reliëf vaak de
bebouwingsmogelijkheden.

1.

2.

Foto's
1.

2.

3.

Topografisch
verschil sterk
voelbaar in
centrum
Groen karakter
gewaarborgd door
topografie
Luchtfoto kern
Overijse, bron:
VZW 'De Rand'

3.
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EVOLUTIE VAN HET DRUIVENTEELTLANDSCHAP
Net als de omliggende ‘druivengemeenten’ heeft
Overijse zijn welvarende karakter te danken aan een
combinatie van een verleden van lucratieve druiventeelt
en een aantrekkelijke, bosrijke woonomgeving nabij
Brussel en het Zoniënwoud.

1.

De nederzettingen- en open ruimtestructuur
van Overijse is diffuser dan de Gewestplankaart doet
vermoeden. Dit wordt deels verklaard door de evolutie
van de voor deze streek specifieke planologische
bestemming ‘serregebied’. De druiventeelt
manifesteerde zich in een landschap vol glazen serres
rond serristenvilla’s. Dit is goed terug te zien op een
luchtfoto van zo’n serregebied aan de noordflank van
Overijse uit 1971. Toen deze manier van druiventeelt
niet langer rendabel werd, is het grootste deel van
de serres verdwenen. Een deel van de voormalige
serregronden is in gebruik gebleven voor andere
vormen van landbouw, maar er hebben ook omzettingen
plaatsgevonden naar bedrijven en vooral woningen
met grote private tuinen. Ook in de overige landbouwen natuurgebieden heeft verlinting en verkaveling
plaatsgevonden. De open ruimte is op veel plaatsen
vooral de negatieve vorm van de bebouwde ruimte, die
zijn rug naar het open landschap keert.

2.

Kaarten
1.
2.
3.

3.
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Luchtfoto 1971
Luchtfoto 2018
Bebouwing en
actieve landbouwpercelen
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Boven:
1.
Gewestplan met
bekende BPA's en
RUP's
Onder:
1.
historische
prentkaart van
Overijse. Bron:
Erfgoed Overijse
2.
resterende serres

1.
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2.
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DORPSE CHARME VERSUS
AUTOVERKEER
In de kernen van Overijse en Jezus-Eik zijn
de historische kwaliteiten op diverse plekken nog
goed zichtbaar. Met name in Overijse is daarbij de
kwaliteit van de openbare ruime door doelgerichte
investeringen op divers plekken opvallend hoog. De
historische dorpskernen hebben echter ook te leiden
onder grote infrastructurele ingrepen ten behoeve van
het autoverkeer. De kern van Jezus-Eik ligt ongelukkig
ín het op- en afrittencomplex die de verknoping vormt
van de Brusselsesteenweg en de A4. Langs diezelfde
Brusselsesteenweg is de dorpse charme totaal afwezig,
en overheerst een perifere sfeer. Op de plek in de
Overijse waar de Waversesteenweg de IJse kruist en
uitwaaiert richting Waver, Leuven en Terhulpen, lag
vroeger een door bebouwing omsloten ruimte die de
entree van het dorp markeerde, en daar een volwaardig

deel van uitmaakte. Door relatief recente ingrepen in de
wegen- en bebouwingsstructuur ligt de plek, die ironisch
genoeg ‘de Leegheid’ heet, er verweesd en verrommeld
bij: asfalt, auto’s en blinde muren domineren het beeld.
De IJse en kasteeldomein Isque zijn aan het zicht
onttrokken.
Daarmee zijn de twee uiteinden van de
Brusselsesteenweg verworden tot gehavende gebieden
waar de historische kwaliteiten van de kernen zwaar zijn
aangetast.
In contrast hiermee liggen de kernen van
Tombeek en Terlanen tamelijk geïsoleerd in de vallei
van de Lane en hebben mede daardoor hun dorpse
charme kunnen behouden. De Lanevallei kent in
vergelijking tot de IJsevallei minder verstedelijking, en
de beek volgt nog zijn natuurlijke, meanderende loop.
De stad is hier ver weg.

Onder:
1.
ruimtelijke logica Jezus-Eik op de Popp-kaart en geprojecteerd op luchtfoto 2018
2.
Huidige situatie de Jezus-Eik
3.
Luchtfoto van Jezus-Eik, bron: VZW 'De Rand'
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1.

2.

3.
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Boven:
1.
Zicht op Terlanen
2.
IJse opengelegd in kern
Overijse
Onder:
1.
ruimtelijke logica de
Leegheid op de Popp-kaart en
geprojecteerd op luchtfoto
2018
2.
Huidige situatie de Leegheid

1.
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2.

1.

1.

2.

2.
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VITO-kaart knooppuntwaarde en voorzieningenniveau
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OVERZICHT
De VITO knooppuntwaardenkaart toont dat gemeente Overijse geen primaire verdichtingslocatie is. Hoewel stations in de Franstalige buurtgemeentes
niet zijn meegenomen in de kaart, klopt het dat Overijse relatief afgelegen ligt
binnen openbaarvervoersystemen. Nu duiden de demografische prognoses niet op
een noodzaak om groei op te vangen door middel van verdichting, maar Overijse
loopt het risico dat bij sterke verdichting met name het autoverkeer verder zal
toenemen.
Toch liggen er ruimtelijke opgaves voor Overijse. De Gemeente kent een
zeer verspreide bebouwingsstructuur met een lage woningdichtheid en een zeer
hoog aandeel woningen in open bebouwing, veelal op aanzienlijke afstand van
voorzieningen. Hoewel de bevolking niet sterk zal groeien, zal deze wel sterk vergrijzen. De woningvraag zal daardoor verschuiven naar geschakelde woningtypes,
goed bereikbaar voor openbaar vervoer en dichtbij voorzieningen, waardoor toch
op specifieke plekken in zeker mate verdicht zou moeten worden.
Met een verspreide bebouwingsstructuur met een lage efficiëntie komt ook
een gefragmenteerde open ruimtestructuur. Voor Overijse is het van belang de
resterende open ruimte te vrijwaren, versterken en ontsnipperen, te meer omdat
de rol van de open ruimte in het mitigeren van de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst alleen maar zal toenemen.

02. DIAGNOSE
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Vlaanderen
Vlaanderen
Aandeel van bebouwd oppervlak naar functieAandeel van bebouwd oppervlak naar functie

1.

Aandeel in aantal woongelegenheden
Aandeel van bebouwd
Overijse
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Aandeel van bebouwd
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Overijse
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2.1 BEBOUWDE RUIMTE
BEVOLKINSDICHTHEID

CIJFERS BEBOUWDE RUIMTE

Overijse is geen bijzonder dichtbevolkte gemeente. Met 563 inwoners per km2 ligt de bevolkingsdichtheid weliswaar boven het Vlaams gemiddelde van
482 inwoners per km2, maar onder het gemiddelde van
682 inwoners per km2 van vergelijkbare gemeentes
in de Belfius-indeling. Het preciseren van de bevolkingsdichtheid per statistische sector geeft een kaart
die het beeld van een luchtfoto of topografische kaart
van de gemeente ook doet vermoeden: de bevolking
woont verspreid over meerdere kleine kernen. Rond
de Brusselsesteenweg, de Terhulpensesteenweg en in
mindere mate de Frans Verbeekstraat en Dreef is een bovengemiddelde dichtheid te zien, waarbij de kernen van
Overijse, Jezus-Eik en Maleizen en de wijk Onze-LieveVrouwedal uitschieters zijn. De kernen van Tombeek,
Terlanen en Eizer, liggen tamelijk geïsoleerd.
WONINGAANBOD

2.
3.

TOTALE OPPERVLAKTE OVERIJSE (2017)
4.443 ha
BEBOUWDE OPPERVLAKTE OVERIJSE (2017)
1.479 ha
PERCENTAGE BEBOUWD/TOTALE OPP (2017)
Overijse: 33 %
Belfius-indeling V2 gemeente: 25 %
Vlaams Gewest: 19 %

CIJFERS WOONGELEGENHEDEN

Ondanks het feit dat Overijse niet overmatig
dichtbevolkt is, kent de gemeente wel een zeer hoog
aandeel bebouwd oppervlak, dat met 33% ruim hoger
is dan het gemiddelde van Vlaanderen vergelijkbare
gemeentes in de Belfius-indeling. Van dit bebouwde
oppervlak is 89% in dienst van wonen, waarmee Overijse
dus een sterk residentieel karakter heeft. De woningdichtheid is laag; per hectare bebouwd oppervlak staan
gemiddeld slechts 8,1 woongelegenheden. Dit is niet
verrassend gezien het feit dat 66% van de in totaal
10.700 woongelegenheden bestaat uit woningen in open
bebouwing. Dit is een zeer hoog aandeel vergeleken
met het Vlaams gemiddelde van 28% open bebouwing.
Gezien de sterk vergrijzende bevolking, dreigt een overaanbod aan villa’s, terwijl er zich hoogstwaarschijnlijk
een tekort aan meer geschakelde woningen, dicht bij
voorzieningen zal ontwikkelen.

1.

BEVOLKINGSDICHTHEID (2017)
Overijse: 563 inwoners/km2
Belfius-indeling V2 gemeente: 682 inwoners/km2
Vlaams Gewest: 482 inwoners/km2

DICHTHEDEN WOONGELEGENHEDEN OVERIJSE
(2018)
10.703 woongelegenheden
8,1 woongelegenheden/ha woongebied
7,2 woongelegenheden/ha totaal bebouwde oppervlakte
AANTAL WOONGELEGENHEDEN PER TYPOLOGIE
(2018)
Gesloten bebouwing 648
Halfopen bebouwing: 1512
Open bebouwing: 7029
Flatgebouwen en appartementen: 1101
Handelshuizen: 215
SOCIALE HUURWONINGEN
152 sociale huurwoningen gebouwd
145 sociale huurwoning nog in te plannen om
bso te halen

Kaart aantal inwoners per km2,
bron: Statbel
Functie bebouwd oppervlak,
bron: Gemeentemonitor
Aandeel type
woongelegenheden, bron:
Statbel
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Sociale huurwoningen, % t.o.v.
private huishoudens (2017)
Figuur 23 | Sociale huurwoningen, % t.o.v. private huishoudens (2017)
bron:provincies in cijfers

gemeente Overijse

1,4

provincie Vlaams-Brabant

3,8

gewest Vlaams Gewest

5,9

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
%
Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen | Provincies in Cijfers

Boven:
recent gerealiseerde
sociale huurwoningen
Beiershof
Onder:

Kandidaat-huurders
Onderstaande tabel geeft zicht op de unieke kandidaat-huurders op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Tabel 9 | Kandidaat-huurders - aantal en % t.o.v. particuliere huishoudens (2018)
van sociale
sociale
huisvestingsmaatschappijen huisvestingsmaatschappijen
[2018]
(t.o.v. particuliere hh)
[2017]
120

1,3

provincie Vlaams-Brabant

14.362

3,1

gewest Vlaams Gewest

132.282

4,8

gemeente Overijse

Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen | Provincies in Cijfers

De volgende kaart situeert gemeente Overijse op vlak van het aandeel unieke kandidaat-huurders voor een sociale woning. De kaart deelt de
gebieden in op basis van hun afwijking t.o.v. het gemiddelde voor het vergelijkingsgebied "provincie". Hiervoor maken we gebruik van de z-score.
Deze gestandaardiseerde maat geeft aan hoeveel de waarde van een gebied afwijkt van het gemiddelde van het vergelijkingsgebied. Dit is
voornamelijk relevant wanneer enkele gebieden sterk doorwegen op het totaal. De blauw getinte gebieden scoren eerder laag of gemiddeld in
vergelijking met het vergelijkingsgebied. De oranje-rood getinte gebieden scoren boven dit gemiddelde.
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Ook wat betreft betaalbaarheid van het woningaanbod is er een opgave voor Overijse. Van het totale
woningaanbod is slechts 1,4 procent een sociale huurwoning. De gemeente is zich bewust van de noodzaak
van het uitbreiden van het aanbod aan sociale huurwoningen, en heeft recent al aan goede projecten zoals de
Beiershof gewerkt. Het Bindend Sociaal Objectief dat de
Vlaamse overheid Overijse heeft opgelegd, verplicht de
gemeente om voor 2025 nog eens 145 bijkomende sociale huurwoningen in te plannen, wat bijna een verdubbeling van het huidige aanbod inhoudt. Momenteel zijn
alle sociale huurwoningen rond de kern van Overijse
gelokaliseerd. Bij nieuwe bouwinitiatieven zouden ook
anderen locaties, zoals rond de kernen van Jezus-Eik en
Maleizen, overwogen kunnen worden.

Binnen de gebieden die voor woningen bestemd
zijn, is er momenteel nog zo’n 104 hectare aan onbebouwde percelen. Van de onbebouwde percelen ligt ruim
40% in woonuitbreidingsgebied, die kunnen niet zonder
meer worden bebouwd. Ook wanneer enkel de onbebouwde percelen binnen bestaand woongebied worden
beschouwd, is er al voldoende capaciteit om de zeer
beperkte groei van het aantal huishoudens plaats te bieden. Voor Overijse is de primaire kwestie dus niet zozeer
of er voldoende capaciteit is voor bijkomende woningen,
maar meer wáár nieuwe woningen gerealiseerd zouden
moeten worden, en welke typologie nieuwe woningen
moeten hebben. Het slechts laten opvullen van om het
even welk onbebouwd perceel zal het lage ruimtelijk
rendement enkel bestendigen.

Onbebouwde percelen in
woongebied:
Totaal opp.: 60,65 ha.
Capaciteit: 910 woingen
(bij 15 wo./ha.)

Onbebouwde percelen in
woonuitbreidingsgebied:
Totaal opp.: 43,53 ha.
Capacitiet: 653 woingen
(bij 15 wo./ha.)
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BEDRIJVENTERREIN
BRUSSELSESTEENWEG
Naast de grote hoeveelheid bebouwd oppervlak
voor woningen, is er ook bebouwde ruimte in dienst
van bedrijvigheid in Overijse. De luchtfoto uit 1971 van
wat nu het bedrijventerrein aan de Brusselsesteenweg
is laat een interessant beeld zien. Aan weerzijde van
de steenweg liggen richting Overijse nog voornamelijk
serres, terwijl richting Jezus-Eik de woonwijk OnzeLieve-Vrouwedal langzaam aangroeit. Tussen de
woonwijk en het serregebied zijn op dat moment
nog open landbouwgronden aan weerszijde van de
Brusselsesteenweg. Te zien is echter hoe hier zich een
weinig gestructureerd bedrijventerrein ontwikkelt,
dat de Brusselsesteenweg afsluit van de open
landbouwgronden. Op het Gewestplan is hier een
contour getekend voor een lokaal bedrijventerrein, die
echter op dat moment al was overschreden.
Vandaag zijn de open velden vanaf
de Brusselsesteenweg niet meer te zien. Het
bedrijventerrein geeft de steenweg een perifere
uitstraling, met anonieme hallen waar zwaar verkeer

af en aan rijdt, met congestie en onveilige situaties
voor langzaam verkeer tot gevolg. De inplanting van
de bedrijven is ronduit onbeholpen te noemen. De
bedrijven vormen een rafelrand naar de open velden,
straten van de nabijgelegen woonwijken lopen dood
op de omheiningen en van een adequate groenbuffer
is geen sprake. In 2013 werd in een studie naar
zonevreemde bedrijven in Overijse al gesteld dat het
bedrijventerrein om een integrale herontwikkeling
vraagt, en dat een aanzienlijk deel van de bedrijven
ofwel te groot is voor een lokaal bedrijventerrein,
ofwel de planologische bestemming overschrijdt.
Los daarvan, is ook de aard van activiteit van een
aantal van deze bedrijven onverenigbaar met deze
plek in het stedelijk weefsel, door de mobiliteits- en
milieuhinder die ze met zich meebrengen. Zo zitten
hier verdelers van graafmachines en auto’s, een
betonfabriek en een grondwerkbedrijf. Het handhaven
van deze bedrijven zal voor mobiliteitsproblemen op
en leefbaarheidsproblemen rond de Brusselsesteenweg
blijven zorgen.

Foto's
1.
2.
3.

zwaar verkeer op
Brusselsesteenweg
perifere bedrijvigheid
open landschap direct achter
bedrijventerrein

1.

2.
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1.
voor 1850
1850-1970
1970-2018

1.
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2.2 MOBILITEIT
Voor het begrip van de problematiek en
opportuniteiten rondom mobiliteit voor Overijse is
inzicht nodig in de historische ontwikkeling van het
ruimtelijk netwerk en van de positie van Overijse op
regionale schaal.

Brusselsesteenweg vormen een directe parallelstructuur
van de A4 die zowel een lokale als regionale functie
combineert. Dit drukt op de leefbaarheid van de
woonbuurten langsheen de weg.
Dit knelt des te meer aangezien er na aanleg
van de A4 niet meer is geïnvesteerd in regionale
verkeersnetwerken en tegelijkertijd het autoverkeer in
de afgelopen 55 jaar zeer sterk is toegenomen.

HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN
HET RUIMTELIJK NETWERK
Een aanzienlijk deel van de lange, doorgaande
routes in de gemeente Overijse dateert van voor 1780,
aangezien deze al op de kaart van Ferraris terug te zien
zijn. De steenweg tussen Brussel en Waver die Jezus-Eik,
Overijse en Tombeek passeert, de routes langs de IJse
en de steenweg tussen Terhulpen en Overijse zijn in
hun oorsprong zulke oude routes, hoewel ze uiteraard
wel verbreed en soms verlegd zijn. Veel van de straten
die later aan het netwerk zijn toegevoegd, zijn korte
verbindingen tussen de oudste routes.
De meest ingrijpende toevoeging aan het
ruimtelijk netwerk is de komst van de A4 in de jaren ’60,
met volledige aansluitingen op de Brusselsesteenweg
en Terhulpensesteenweg, en een enkele oprit richting
Brussel aan de Frans Verbeekstraat. Opvallend is
dat deze snelweg, die als doel heeft het doorgaande
autoverkeer van en naar Brussel te faciliteren, vanaf
Jezus-Eik de oude loop van de Brusselsesteenweg
overneemt. Daarmee ontvalt er in de hiërarchie van
wegen een categorie die het midden houdt tussen
lokale weg en snelweg. Anders gezegd: Jezus-Eik en de

TOEKOMSTPLANNEN
BRUSSELSESTEENWEG
Er zijn al veel plannen gemaakt voor het aanpakken van de Brusselsesteenweg om deze beter te laten
functioneren als lokale ontsluitingsweg, leefbaarder te
maken en fiets en openbaar vervoer beter te faciliteren.
Belangrijk onderdeel daarvan is het verplaatsen van het
op- en afrittencomplex bij Jezus-Eik richting het zuiden. De dorpsstraat van Jezus-Eik, die vandaag samenvalt met de oprit van de snelweg, zou hiermee verluwt
kunnen worden waardoor de leefbaarheid van de hele
kern een impuls krijgt. Daarnaast zijn er plannen om
de Brusselsesteenweg te herprofileren met vrijliggende fietspaden, meer groen en een middenberm. Tot op
heden is het bedrijventerrein aan de Brusselsesteenweg
echter opvallend afwezig in de visievorming, terwijl
zolang bedrijven met een bovenlokaal karakter langs de
weg gehuisvest zijn, mobilieits- en leefbaarheidsproblemen niet ingrijpend genoeg kunnen worden aangepakt.

1.

Afbeeldingen
1.
perifere uitstraling
Brusselsesteenweg
2.
masterplan Jezus-Eik door
BUUR
3.
MER-studie alternatieven open afrittencomplex
2.

3.
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OVERIJSE AUTOGEMEENTE IN REGIONALE CONTEXT
Uit metingen blijkt dat de Overijsenaar in
overheersende mate de auto neemt voor de verplaatsing
tussen woonplaats en werk en niet snel geneigd is om de
fiets te nemen. Dit is geen verrassing wanneer Overijse
wordt beschouwd in zijn regionale context. Overijse is
zeer goed bediend door de snelweg, met twee volledige
en een gedeeltelijke aansluiting op de A4 binnen de
gemeentegrenzen.
Het beperkte fietsgebruik kan daarbij deels
verklaard worden door de grillige topografie van de
gemeente, maar de fietsvoorzieningen zijn ook niet
voldoende op orde. De doorgaande straten bieden geen
veilige en comfortabele ruimte aan fietsers omdat in
de inrichting de auto domineert en de flanken van de
wegen zeer slecht zijn ingericht en onderhouden. Met
de opmars van de elektrische fiets zouden de steile
straten minder een probleem moeten vormen, maar
de inrichting van de wegen moet dan wel worden
aangepast.

CIJFERS MOBILITEIT

MODAL SPLIT (2017) BRON: GEMEENTE IN
CIJFERS
Verdeling type verplaatsing tussen woonplaats
en werk/school (volgens aandeel inwoners):
voet

02. DIAGNOSE

OV

auto

ander

Overijse

1%

3%

23%

68%

5%

Vlaams Gewest

4%

16%

16%

59%

4%

Tijdsduur van de verplaatsing tussen
woonplaats en werk/school (volgens aandeel
inwoners):
<15 min

15-30 min

30-60 min

>60 min

Overijse

16%

14%

47%

23%

Vlaams Gewest

24%

31%

30%

15%

Aandeel van de inwoners dat het voorbije jaar
de fiets heeft genomen voor korte afstanden:
Nooit of
uitzonderlijke
keer

Minstens
maandelijks

Minstens
wekelijks

Overijse

60%

25%

15%

Vlaams Gewest

39%

22%

38%

OPENBAAR VERVOER
Ook de matige bediening door openbaar vervoer
maakt dat de auto zeer sterk de verkeersstromen
van de Overijsenaren domineert. Overijse ligt in de
luwte tussen verschillende hoogwaardige openbaar
vervoerssystemen zoals de metro van Brussel, het
GEN-netwerk en het regionet Leuven. Van en naar het
centrum van Overijse rijden enkel bussen, die de oude
routes volgen richting Brussel, Hoeilaart, Leuven, Waver
en Terhulpen. Deze buslijnen zijn tamelijk traag en
hebben soms een lage frequentie. De snelste verbinding
met Brussel is de buslijn over de Brusselsesteenweg naar
metrostation Herrmann Dubroux, maar door congestie
op de steenweg en de A4 kan ook deze lijn vaak niet met
de auto concurreren.
De matige openbaar vervoersbediening
verklaart de beperkte knooppuntwaarde die Overijse
krijgt toegekend in de VITO-kaart, ook al lijken de
Waalse treinstations niet meegenomen te zijn in deze
kaart. Verdichten beperken tot de zones rond de meest
kansrijke openbaarvervoersassen, zijnde OverijseBrussel en Overijse-Terhulpen, is daarbij essentieel.

fiets

Kaarten
1.
ontsluiting Overijse met
auto
2.
ontsluiting Overijse met
openbaar vervoer
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1.

Kaarten links :
1.
2.
3.

Foto's
1.
2.
3

Open ruimtestructuur
Dijlebekken, Ijsse en Lane
Beschermde natuur

4

rechts :
Aanwezigheid groen door topografie
Open landbouwplateaus
Kwalitatieve herinrichting publieke ruimte
Topografie als dirigent

Landschapsatlas ankerplaats
Habitatrichtlijnengebied

2.
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2.3 OPEN RUIMTE
EEN LANDSCHAP VAN OPEN PLATEAUS,
INGESLOTEN BEEKDALEN EN GROTE
WOUDEN
De gemeente Overijse is onderdeel van de
Brabantse Leemstreek, een reliëfrijk landschap waar
hoger gelegen open plateaus afgewisseld worden met
diep ingesneden beboste beekdalen. Een streek met een
rijke geschiedenis die bepaald is door de relatief vruchtbare gronden en de nabijheid van Brussel. Doorheen
Overijse stromen de IJse en de Lane. Beide rivieren zijn
onderdeel van het bekken van de Dijlevallei. In Neerijse
vloeien ze samen tot de Dijle. De valleigebieden lopen
richting Leuven waardoor Overijse van oudsher een
sterke oriëntatie op Leuven heeft. In het noorden van
de gemeente steekt het Zoniënwoud net de gemeentegrens over waarbij Jezus-Eik een toegangspoort tot het
woud vormt.
EEN OPEN RUIMTE ONDER DRUK
De gemeente kent een zeer laag aandeel open
ruimte per inwoner (1.078m2/inwoner) ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten (1.756m2/inwoner). Dit is de
helft van het Vlaams gemiddelde (2.068m2/inwoner).
Dit kan gerelateerd worden aan het zeer hoge ruimtebeslag van 47% ten opzichte van het gemiddelde van 33%
in Vlaanderen.

02. DIAGNOSE

Transformaties binnen agrarische gebieden
en serregebieden leggen druk op de open ruimte. Voor
Overijse is deze tendens zeer frappant. Volgens becijferingen beschreven in het landinrichtingplan van de VLM
is het verschil tussen de planologisch bestemde gebieden voor landbouw (2219,3ha ) en de feitelijke als landbouw geregistreerde gebieden (1.365,8ha) zeer groot.
Slechts 61,5% van de planologische landbouwgebieden
zijn effectief in gebruik voor landbouw, bij de serregebieden is dit nog minder, slechts 15,5% van de serregebieden zijn nog effectief in gebruik (deze cijfers gelden
voor de gemeente Hoeilaart en Overijse, cijfermateriaal
enkel voor de gemeente Overijse was vooralsnog niet
voorhanden). Tendensen zoals vertuining, verpaarding,
omzetten naar andere KMO en braakliggende kavels
spelen binnen de gemeente sterk.
AANBLIK VAN EEN GROENE GEMEENTE
MET DE TOPOGRAFIE ALS KWALITEIT
EN DIRIGENT
Ondanks de beperkt aanwezige open ruimte
wordt Overijse beleefd als een groene gemeente. De
aanwezige topografie heeft een belangrijk aandeel in
de zichtbare aanwezigheid van groen en het achterliggende landschap. De verspreide bebouwing wordt als

1.

3.

2.

4.
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het ware verzacht door de aanwezigheid van een groen
canvas. De topografie is ook een sterke dirigent. Door de
steile flanken is de ontginning van het landschap voor
bebouwing niet overal even eenvoudig. Veel van de nog
aanwezige bosfragmenten zijn gebieden bestemd als
woon(uitbreidings-)gebieden, maar door hun ligging op
zeer steile hellingen lastig te ontwikkelen.
HOOGWAARDIGE OPENBARE RUIMTE
De projecten die afgelopen jaren in het de publieke domein zijn gerealiseerd zijn van hoge kwaliteit
en zijn geënt op de landschappelijke karakteristieken
van Overijse. De gemeente neemt hierbij een voorbeeldrol op. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van
de vuurmolen tot gemeentehuis, de heraanleg van de
omliggende publieke ruimte, de aanleg van een nabijgelegen park en de aanleg van de IJsevijvers nabij het
voormalige voormalige station. Tezamen vormen ze een
interessante reeks van ruimtes waarin de waterloop van
de IJse steeds weer terugkeert als verbindend thema.

GEFRAGMENTEERD LANDSCHAP
Hoewel het landschap visueel sterk aanwezig
is, is het ruimtelijk toch sterk versnipperd. Zoals eerder gezegd smeedt de topografie het landschap visueel
aan elkaar. Ruimtelijk zit echter veel van het groen in
privé-eigendommen of ligt het ingesloten achter bebouwing. Sterk verspreid door de gemeente liggen er bovendien nog gebieden en kavels die volgens de geldende
bestemming nog bebouwd mogen worden en die tot een
verdere versnippering van de ruimte zullen leiden.
Bijkomend probleem is dat grote infrastructuren
de open ruimte doorsnijden; De A4 snijdt dwars door
het IJsedal en het plateau van Overijse en isoleert het
open ruimtegebied bij Breerijke; De Brusselsesteenweg
en haar aanliggende ontwikkelingen stopt het
open landbouwgebied komende van de plateau van
Duisburg abrupt. Maar ook de diverse oost-west wegen
(Duisburgsesteenweg, Kouterstraat) en aanpalende linten versnipperen tussengelegen bosfragmenten en open
ruimtestructuren.
1.
2.
3.

Versnippering landsschap
Leegstand kassen in agrarisch gebied
Groene fragmenten

2.

1.
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DE BEEKVALLEIEN

1.

2.

De beekdalen van de IJse en de Lane zijn diep
ingesneden met steile flanken en zijn dicht bebost.
De Lane is een nog zeer ontspannen landschappelijk beekdal, waar, op grondgebied van Overijse, weinig grootschalige ontwikkelingen op ingewerkt hebben.
Langs de Lane liggen de dorpen Tombeek en Terlanen.
Ook vandaag zijn deze kleine kernen (vooral Ter Lanen)
sterk landschappelijk verbonden met de beekdalen.
Graslandjes, weilanden en ruigtes geven doorzichten
en verbondenheid met het achterliggende landschap.
Het zijn ontspannen dorpen met een mooie link naar
het landschap. Door de nog te bebouwen percelen en
de aangeduide Woonuitbreidingsgebieden is de kans op
dichtslibben van de ruimte aanwezig. Een belangrijke
opgave hier is deze ontspannenheid en visuele verbinding met het landschap te behouden.
De IJssevallei is een ander verhaal. Reeds heel
vroeg is de IJssevallei gekanaliseerd in functie van het
nodige waterverval en in cultuur gebracht door het
aanleggen van visvijvers. Daarbij is de vallei sterk beïnvloed door de doorsnijding van de A4, de aanleg van
de N253 en de overwelving ter hoogte van het centrum
van Overijse. Dit heeft de vallei sterk gefragmenteerd.
Andere knelpunten zijn onder meer de waterkwaliteit en
de embarmelijke toestand van zijbeek Nellebeek.

Afbeeldingen :
1.
twee beekdalen doorheen Overijse
2.
de Ijzer thv de Leegheid
3.
Valleigebied van de Lane met nog
te bebouwen percelen
4.
Doorzicht vanuit dorp Ter Lanen
naar landschap
5.
De Lane vallei thv Ter Lanen
6.		De IJsevijvers
3.

4.

5.
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DE OPEN RUIMTE VAN OVERIJSE, ER
WORDT AAN GEWERKT
Twee lopende projecten op grondgebied van
Overijse werken aan de veerkracht, robuustheid en verbondenheid van het landschap.
Het project Horizon+ is een strategisch project
waarbinnen op grondgebied van Hoeilaart, Overijse
en Sint-Genesis-Rode gezocht wordt naar een sterke
connectiviteit tussen de gemeenten en het Zoniënwoud.
Concreet wordt hier gezocht naar de uitwerkingsmogelijkheden voor regionale ecologische verbinding tussen
Hallerbos - Zoniënwoud en Meerdaalwoud en naar verdichtingsstrategien voor bebouwing.
Binnen de studie van het Landinrichtingsproject
IJssevallei met de Vlaamse Landmaatschappij als
coördinator is er een actief beleid uitgewerkt rond
beekherstel en overstromingsrisico’s. De focus ligt
hier op nu al groen/blauwe gebieden te verknopen en
slimmer in te richten om zo de structuurkenmerken van
de beekdalen te verbeteren en ruimte te creëren voor
Onder:
1.
Kaart projecten Landinrichtingsplan
IJsselvallei
2.
inrichtingsplan IJssebroeken
3.
Regionale ecoverbinding Hallerbos Zonienwoud-Meerdaalwoud Horizon +
4.
Ambitie Nellebeek doorheen
Eizer

waterberging. Het Landinrichtingsproject is vertaald
in inrichtingsplannen die vanaf 2019 uitgevoerd worden. De ingrepen die voorgesteld worden zullen een
sterke verbetering opleveren van de kwaliteit van de
IJssevallei. Hierbij plaatsen we wel de kanttekening
dat het Landinrichtingsproject ingrepen voorstelt en
uitvoert binnen de gegeven huidige marges van de
groen-blauwe structuur. Het slechten van de grote barrières bij het centrum van Overijse (de Leegheid) en de A4
en de aantakking op de flanken van de vallei wordt niet
aangepakt. Het Landinrichtingsproject doet uitspraken
voor het huidige haalbare, maar schiet nog tekort om tot
een echt klimaatrobuuste en veerkrachtige IJsevallei te
komen.
TOEKOMST VOOR DE SERREGEBIEDEN?
Hoewel de serregebieden met de druiventelerstraditie een zeer sterke identiteit voor Overijse vormde,
dreigt ze deze te verliezen door de teloorgang van deze
vorm van teelt. Hier liggen interessante kansen voor
de gemeente om op een actieve wijze te sturen op een
vernieuwend landbouwbeleid. De kleinschaligheid van
de resterende serregebieden zou kunnen worden ingezet om tot hoogwaardige producten te komen die een
interessante afzetmarkt in Overijse en Brussel kunnen
krijgen en die een nieuwe economie binnen de gemeente kunnen genereren.
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2.4 KLIMAAT EN ENERGIE
Ook Overijse zal geconfronteerd worden met klimaatsveranderingen. Belangrijke klimaatthema’s hierin
zijn overstroming, waterkwaliteit, droogte en watertekorten, hitte, fijnstof en erosie. Wanneer het klimaatscenario ‘hoog’, zoals gemodelleerd door de Vlaamse
Milieu Maatschappij in 2018, geprojecteerd wordt op
Overijse dan lijken de uitdagingen groot;
De prognose is dat de gemiddelde temperatuur
flink zal stijgen het hele jaar rond. Hieraan gekoppeld
kan het aantal hittegolfdagen oplopen van 4 naar 50 per
jaar. De neerslag kan toenemen met 54mm op jaarbasis
(5% extra) maar zal vallen binnen minder dagen. Regen
valt op 132 dagen in plaats van nu een relatief continue

mei

spreiding over 196 dagen. Anderzijds neemt het aantal
droge dagen toe van 170 naar 233 met verdroging risico.
In Overijse, met leembodems als droogtegevoelige
bodems, kan deze verdroging een grote impact hebben op het huidig functioneren van de landbouw. De
piekbuien kunnen meer en heftigere overstromingen
teweegbrengen. De specifieke topografie (steile flanken,
ingesneden beekdalen) kan de problemen bij piekbuien
en hieraan gekoppeld erosie en ‘runoffs’ versterken. Een
sterk en innovatief beleid rond klimaatverandering dat
de verschillende beleidsdomeinen overstijgt is voor de
gemeente gewenst.
Belangrijk hierbij is dat zowel op klimaatmitigatie als klimaatadaptatie wordt ingezet.

okt

Overstromingsriscio
scenario hoog 2100 VMM
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2.

1.

Uitreksel stand van zaken
Overijse HE volgens energiekansenkaart Vlaams-Brabant

2.

Klimaatinitiatieven Overijse

3.

Ambitie 2020 volgens Klimaatplan
Overijse
			

1.

3.
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Bij klimaatadaptatie moet het veerkrachtiger
maken van de groen-blauwe structuren gekoppeld
worden aan een sterk ruimtelijke ordeningsbeleid . De
ingeslagen weg voor de transformatie van de IJssevallei
met het Landinrichtingsproject en het Horizon+ project
zijn hierin stappen in de goede richting. Opschalen in
ambitie en tijdshorizont zullen echter nodig zijn.
Klimaatmitigatie houdt in het proberen te
milderen van de klimaatsverandering. De gemeente
Overijssel heeft de burgemeesterconvenant ondertekent in 2014 en hiermee de ambitie getoond om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot te
reduceren tegen 2020 met 20%. De nulmeting toont
dat de huishoudens (47%) en mobiliteit (34%) voor het
grootste percentage van CO2 uitstoot instaan. Hierbij is
de CO2 uitstoot van de mobiliteit op de snelwegen uit
de berekening gehaald, omdat de gemeente hier geen
directe invloed op heeft. In absolute cijfers betekent

dit dat de gemeente op een totale uitstoot van 105.000
ton CO2 in 2011 een besparing dient te realiseren van
21.000 ton tegen 2020. Ten opzichte van de nulmeting
in 2011 werd in 2016 slechts een vermindering van
-0.6% CO2 gerealiseerd.
Ook voor wat betreft hernieuwbare energiebronnen is vooralsnog enkel 3.04GWH aan zonne-energie
gerealiseerd wat een praktisch verwaarloosbaar aandeel
is vergeleken met het potentieel van 406,16 GWH die de
energiekansenkaart van de provincie Vlaams-Brabant
laat zien.
Met de gegevens die we nu voorhanden hebben lijkt de transitie naar een sterke CO2 reductie voor
klimaatmitigatie en klimaatadaptatie nog niet ingezet. Een beleid waarbij klimaat en energie een plaats
heeft binnen alle beleidsdomeinen (bouwen en wonen,
integraal waterbeheer, ruimtelijke ordening, mobiliteit,
biodiversiteit, …) en waar ook praktisch uitvoering aan
wordt gegeven is urgent.

Nulmeting Overijse uit klimaatplan
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weinig gevoelig
matig gevoelig

Droogte: door de bodemsamenstelling (zandleem) en ligging
is Overijse zeer gevoelig voor
droogte. Dit kan grote effecten
hebben voor de landbouw en verdroging van natuurgebieden

gevoelig
zeer gevoelig

Hittestress

Erosie: de steile landbouwpercelen zijn zeer gevoelig voor erosie
(paars)
(erosiegevoeligheid, geopunt)
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2.5 REGELGEVING & PUBLIEK
ONDERNEMERSCHAP
Gemeente Overijse werkt goed aan projecten
ter verbetering van de openbare ruimte in de kern. Het
stationsplein is daarvan een sterk voorbeeld. Ook in het
vergroten van het aanbod sociale huurwoningen gaat
de gemeente voortvarend te werk, maar zal dit moeten
blijven doen om aan het Bindend Sociaal Objectief te
voldoen.
Daarbij stelt de gemeente zich kritisch op met
betrekking tot de kwaliteit van projecten die ontwikkelaars aandragen, maar mist ze nog een adequaat
instrumentarium om op terug te vallen. Ook is er geen
gestructureerde kwaliteitsborging in de vorm van bijvoorbeeld een Kwaliteitskamer of Welstandscommissie.
De gemeente zoekt actief de samenwerking
met de naburige druivengemeenten, zoals in het strategisch project Horizon+ en het Landinrichtingsproject
IJsevallei.
Bij vraagstukken rond openbaar vervoer en de
aanpak van snelweg en gewestwegen is de gemeente
afhankelijk van hogere overheden.

02. DIAGNOSE
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03.

AMBITIES

In dit hoofdstuk wordt een vijftal strategische
projecten voorgesteld waarmee Overijse aan de slag
kan. Als basis voor de projecten zijn een viertal ambities opgesteld, die richtinggevend moeten zijn voor het
ruimtelijk beleid.

Brusselsesteenweg zou zeker ook prioriteit moeten
hebben. Hiermee wordt de nog aanwezige charme van
de kernen en de schoonheid van het landschap weer
productief en kan het de basis vormen voor een kwalitatieve ruimtelijke ordening.

VERSTERKEN EN ONTSNIPPEREN VAN
DE OPEN RUIMTE

VERDICHTEN OP MAAT
Overijse is geen gemeente waar verdichting een
hoofddoel zou moeten zijn. De knooppuntwaarde is
onvoldoende door de matige toegang tot het openbaar
vervoer voor de meeste delen van de gemeente. Ook is
er gezien de beperkte te verwachten bevolkingsgroei
geen noodzaak tot verregaande verdichting. Toch zal
een zeker mate van verdichting onvermijdelijk zijn,
omdat een verslechtering van afstemming tussen
woningvraag en -aanbod dreigt, maar dan in kwalitatieve zin. Met het gegeven dat de bevolking van Overijse
een sterke vergrijzing tegemoetziet, zal een transitie
gemaakt moeten worden naar woningtypes geschikter
voor ouderen, meer appartementen, minder vrijstaande
villa’s, dichtbij openbaar vervoerhaltes en voorzieningen. De Brusselsesteenweg en Terhulpensesteenweg
tussen Maleizen en station Terhulpen dienen zich aan
als geschikte verdichtingsassen, omdat hier het openbaar vervoer het best op orde is te brengen.

Hoofdambitie is het ontsnipperen en versterken van de open ruimtestructuren. Op de kaart op de
volgende pagina is een eerste aanzet hiertoe gedaan.
Hierbij zijn de bovenregionale verbindingen vanuit Horizon + uitgebreid met lokale groenstructuren.
Belangrijk hierbij is integraliteit, verwevenheid en
vernieuwing zodat open ruimte een veerkrachtig en
robuust systeem wordt met een belangrijke waarde voor
de samenleving. In de legenda hiernaast is een eerste
aanzet naar strategieën, typen open ruimtestructuren
aangezet. Het Horizon+ proces is hiervoor een waardevol proces om dit uit te werken. Maar de belangrijke
eerste stap is het bevriezen van nog te bebouwen kavels
en voorkomen van het verder hypothekeren van de open
ruimte. Het schrappen van de nog niet aangesneden
Woonuitbreidingsgebieden op afstand van de kernen en
vervoersassen én die in de noordflank van de IJsevallei
is daartoe eveneens een belangrijke stap.
OPRUIMEN EN AFMAKEN
We roepen de gemeente op de ingeslagen richting van het opruimen en afmaken van verrommelde
plekken en rafelranden door te zetten. Het gaat veelal
om plekken die hersteld moeten worden na de verschraling die kwam bij het meer en meer prioriteren van het
autoverkeer of die verrommelen door de teloorgang
van de serreteelt. De kern van Jezus-Eik, de kern van
Maleizen en de Leegheid in Overijse zijn typisch zulke
verrommelde plekken waar op basis van samenhangende ruimtelijke ontwerpen veel kwaliteitswinst te
halen valt. Het terugdringen van bovenlokale bedrijven
en het heronwikkelen van het bedrijventerrein aan de
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Ook vanuit deze optiek is het aangewezen de
Woonuitbreidingsgebieden te schrappen die op te
grote afstand van de OV-assen zijn gelegen. Alleen
de woonuitbreidingsgebieden ten zuiden van de IJse
nabij de kern van Overijse zouden eventueel ‘in reserve’ gehouden kunnen worden aangezien ze nabij de
Terhulpensesteenweg zijn gelegen.
Bij de verdichtingsprojecten in en rond de kern
van Overijse zal steeds weer een zorgvuldig ontwerp
moeten worden gemaakt waarin gevoelig omgaan
wordt met het kwetsbare reliëf in het landschap van de
IJsevallei.
De kernen Tombeek, Terlanen en Eizer dienen
niet verder te verdichten gezien hun geïsoleerde ligging
en omwille van het behoud van de dorpse karakteristiek
en landschappelijke schoonheid.
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×

Verdichten op maat

×

Herschikken verkeersnetwerk

×

HERSCHIKKEN VAN HET VERKEERSNETWERK
De dominantie van autoverkeer is problematisch in Overijse. Zeker op de Brusselsesteenweg omdat
deze een lokale en regionale functie combineert en
daar niet op is in te richten. Om dominantie van het
autogebruik in Overijse terug te dringen zal sterker
moeten worden ingezet op ruimtebesparende collectieve vervoersvormen zoals openbaar vervoer en de fiets.
De Brusselsesteenweg en de Terhulpensesteenweg zijn
voor OV interessant aangezien ze verbinding leggen met
respectievelijk Brussel en GEN-netstation Terhulpen.
Voor de (elektrische) fiets is daarnaast de IJsevallei

03. AMBITIES

×

×

×

×

ONDER
NEMERSCHAP

Opruimen en afmaken

×

KLIMAAT &
ENERGIE

×

OPEN RUIMTE

Versterken en ontsnipperen open ruimte

MOBILITEIT

KERN
VERSTERKING

SAMENVATTENDE
AMBITIES

×

×

×

×

interessant als route naar GEN-netstations Hoeilaart en
Groenendaal.
Om het gebruik van het bestaande netwerk van
verbindingen te veranderen zal de inrichting van de
hoofdassen moeten worden aangepast en de capaciteit
voor autoverkeer moeten worden begrensd; meer veilige
ruimte voor fietsers en meer garanties voor een vlotte doorstroming van hoogfrequente buslijnen naar de
GEN-netstations en naar Brussel. Een busbaan op de A4
tussen Jezus-Eik en metrostation Hermann Debroux is
hiervoor zeer gewenst.
Met deze aanpassingen wordt de bereikbaarheid
van Overijse gegarandeerd en wordt duurzaam vervoer
in reistijd concurrerend met de auto.
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Capucijnenbos

AMBITIEKAART OPEN RUIMTE

Marnixbos
Nellebeek

5

Zonienwoud

7
2

Koedal

2
7

Koningsbos

8

IJssedal

3

St

5

5

Veeweide

6
2
5
I1

IJSSEVALLE

3

1

IJssevallei als robuuste blauw-groene verbinding,
zie strategisch project IJssevallei +

4

Luw en ontspannen houden van de Lane vallei, behoud
van de relatie tussen dorp en landschap

2

Een verbreed landbouwlandschap waar natuur, landbouw, klimaatopgaven verweven worden, ruimte is
voor vernieuwende en integrale landbouwconcepten
(agroforestry, CSA, natuurinclusieve landbouw,
...) welke bijdragen aan het behoud, versterken
van de identeit van Overijse (Druivenstreek, hoogwaardige streekproducten) en hiermee een nieuwe
economie genereren.

5

Verbinden Ijssecorridor aan noord-zuidcorridors dmv
toevoegen natte bos-natuurgebieden

6

Natuurinclusief wonen inzetten op sterke verweving
natuur en wonen, selectief en zorgvuldig omgaan met
open ruimte fragmenten (zie ook strategisch project
IJssevallei )

7

Natuurinclusief wonen transformatie van bestaande
groene 'woonparken', publieke ruimte vernatuurlijken

8

Ontsnipperen van open ruimte structuur overheen N44

3

Groenstructuren doortrekken tot in de kern van
Overijse
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(zie ook strategisch project BXL steenweg)
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tokkembos
Breembos

Vossekouter

4
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3.1 STRATEGISCH PROJECT
BRUSSELSESTEENWEG
Hoofddoel van dit strategisch project is om de
Brusselsesteenweg en omgeving tot een vitale leefbare as voor Overijse te ontwikkelen. De vier genoemde
ambities komen in dit project samen: ontsnipperen open
ruimte, opruimen en afmaken, verdichten op maat en
herschikken verkeersnetwerk. De lokale functie van de
Brusselsesteenweg krijgt hierin omwille van de leefbaarheid voorrang boven het regionale gebruik.
Om dit te bereiken moeten een aantal opgaven
en projecten in samenhang worden aangepakt. Concreet
gaat het om de verplaatsing van het op- en afrittencomplex bij Jezus-Eik, de verbetering van de doorstroming
van de Brusselsesteenweg voor lokaalverkeer en openbaar vervoer, de private woningbouwontwikkelingen
nabij de kern van Jezus-Eik, de herontwikkeling van het
bovenlokale bedrijfsterrein en de opgave om dwars op
de Brusselsesteenweg openruimte-corridors te maken
zoals ook in Horizon+ wordt bepleit.
Door deze opgaven als een samenhangende ontwerpopgave te zien kan er toegewerkt worden naar een
coherent ruimtelijk beeld met randvoorwaarden voor de
deelopgaven, vertrekkend vanuit de grotere samenhang.

groene lobben

OV-lijn bus

woonuitbrieding met
oriëntatie naar landschap

verbinding landschap

industrieterrein

kernactiviteit

woonverdichting

doorwaadbaarheid

knelpunt ecologische
verbinding

46

De kaart toont de beoogde ruimtelijke samenhang in dit strategisch project.
KERNVERSTERKING JEZUS - EIK
De beoogde verplaatsing van het op- en afrittencomplex naar de A4 is de sleutel tot een revitalisering
van de kern van Jezus-Eik. De historische dorpsstructuur
kan weer gaan ademen en tot een van de mooiste portalen tot het Zoniënwoud worden ontwikkeld.
Met de aanleg van een nieuw op- en afrittencomplex kan tegelijkertijd worden vormgegeven
aan een belangrijke openruimte-corridor dwars op de
Brusselsesteenweg tussen IJsebos en Zoniënwoud. Zowel
ruimtelijk als ecologisch is dit een belangrijke kans. De
aanleg van de nieuwe weginfrastructuur zou daarom
gepaard moeten gaan met de aanleg van een ecoduct in
deze corridor.
Om de corridor te vervolledigen moet er
tussen de Brusselsesteenweg en de achterliggende
Witherendreef een deel van een woonuitbreidingsgebied
worden omgezet naar open ruimte.
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In de overige percelen die ingesloten zijn
tussen de Brusselsesteenweg, Witherendreef en Louis
Gunsstraat kan verder verdicht worden. Wel moet er
kritisch gestuurd moet worden op compacte woningtypen en kwaliteit. Ook moet erop worden toegezien dat
een fijnmazige trage doorwaadbaarheid en een dooradering van publiek en collectief groen in de te verdichten
tuinenzones wordt gerealiseerd. Onder die voorwaarden
kan deze verdichting ondersteunend zijn aan de kern
van Jezus-Eik, het stimuleren van duurzame mobiliteit
en het bestendigen van voorzieningen in de kern.
HERONTWIKKELEN BEDRIJVENTERREIN
Teneinde de hinder van het zware verkeer te
verminderen en ruimte te maken voor kwalitatieve
openruimte-corridors bepleiten we om de bovenlokale
bedrijven uit te plaatsen. Dit vereenvoudigt de opgave
om de Brusselsesteenweg een passend lokaal wegprofiel
te geven met voldoende ruimte voor openbaar vervoer

1.

en fietsers. Binnen de gemeentegrens is geen geschikte
alternatieve locatie voor de bedrijven voorhanden. Het
uitbreiden van het recent ontwikkelde bedrijventerrein
tussen de kern van Maleizen en de A4 zou het probleem
slechts verplaatsen van de Brusselsesteenweg naar de
Terhulpensesteenweg. De gemeente zal dus, in samenspraak met provincie en buurgemeenten, elders huisvesting moeten vinden voor de uit te plaatsen bedrijven.
De vrijkomende ruimte zal deels blijvend
bestemd worden als open ruimte. Hierdoor ontstaat
de nodige ademruimte langs de Brusselsesteenweg
en wordt het prachtige open landschap tussen OnzeLieve-Vrouwedal en Overijse weer zichtbaar en bereikbaar, ook voor de woongebieden ten zuiden van de
Brusselsesteenweg. Ook ontstaat ruimte om de woongebieden Onze-Lieve-Vrouwendal en Terrestpark, die
vandaag deels zeer ongelukkig aan het bedrijventerrein
grenzen, op te waarderen en af te werken. Daarnaast
kan met het uitplaatsen van de bovenlokale bedrijvigheid ruimte worden geboden aan lokale kleinschaliger
arbeidsintensieve werkgelegenheid en aan voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de omringende
buurten.
Op deze wijze kan tussen Jezus-Eik en Overijse
een nieuw kwalitatief stedelijk-landschappelijk knooppunt worden ontwikkeld ten dienste van de omringende
verkavelingen.
SERREGEBIED KORENARENSTRAAT
Het voormalige serregebied tussen de
Brusselsesteenweg en de Korenarenstraat is al zo ver
gefragmenteerd dat dit gebied nog weinig kan beteken
als open ruimte. Wel zijn er nog voldoende onbebouwde percelen die deze zone door de ligging nabij de kern
van Overijse en door de nabijheid van openbaar vervoer
interessant maken als verdichtingslocatie. Net als bij de
binnengebieden van Jezus-Eik is het ook hier van belang
dat de ontwikkeling projectmatig van aard is, met een
hoge streefdichtheid van zo’n 40 woningen per hectare,
collectieve groene ruimtes en aandacht voor de trage
doorwaadbaarheid. Ook het inspelen op de identiteit
van het tuinbouwlandschap met serres en serristenvilla’s kan een uitgangspunt zijn. Het project Solheide is
een goede eerste stap.
1.
2.

2.
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te verwijderen bovenlokale
bedrijven
ruimte herbestemmen als open
ruimte
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groene lobben
woonuitbrieding met oriëntatie
naar landschap
industrieterrein
woonverdichting
OV-lijn bus
OV-lijn trein
recreatieve route
groene doorkijk

Afbeeldingen:
1.
kavelformaat en huidige
woningdichtheid in
villawijk
2.
principe meergezinswoning
met behoud van groene
kavel

1.
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3.2 STRATEGISCH PROJECT
TERHULPENSESTEENWEG
Door de sterke, historisch gewortelde oriëntatie van Overijse op Brussel en Hoeilaart, is
de Terhulpensesteenweg richting het Franstalige
Terhulpen op het eerste gezicht minder evident als focusgebied voor ruimtelijk beleid. Toch is er potentie om
de Terhulpensesteenweg, net als de Brusselsesteenweg,
als te verdichten stedelijke as te ontwikkelen, met name
het segment tussen de A4 en station Terhulpen. Station
Terhulpen is onderdeel van het GEN-net van Brussel,
waar in de nabije toekomst de treinen in hogere frequentie van en naar Brussel moeten gaan rijden. De
Terhulpensesteenweg biedt een snelle busverbinding
tussen de kern van Overijse en station Terhulpen, wel is
de frequentie daarvan te laag. Door te verdichten rond
de steenweg, kan enerzijds de potentie van goede bereikbaarheid per OV worden benut, en anderzijds meer
draagvlak gecreëerd worden voor het opschroeven van
de busfrequentie. Daarmee haakt dit strategisch project
aan op de ambities Verdichten op maat en Herschikken
verkeersnetwerk.
HERPROFILERING
TERHULPENSESTEENWEG
De Terhulpensesteenweg is -zelfs in de kern van
Maleizen- volledig ingericht op autoverkeer. Ruimte
voor fietsers en voetgangers is nauwelijks aanwezig
en in zeer slechte staat. Zonder een sterke verbetering
van dit wegprofiel kan er van verdere verdichting geen
sprake zijn. Binnen de beperkte ruimte zal er een nieuwe balans moeten worden gevonden tussen de diverse
weggebruikers. Ook zal de kwaliteit van het pleintje in
Maleizen -feitelijk niet meer dan een parking- moeten
worden vergroot om tot een vitale kernontwikkeling te
komen.
FIETSROUTE NAAR GARE LA HULPE
Omdat de ruimte in het wegprofiel beperkt is
-en nabij Terhulpen steeds smaller wordt- moet er ook
nagedacht worden over alternatieve aantrekkelijke fietsroutes. Met name de Langeweg/Chemin Long zou een
aantrekkelijk alternatief zijn om naar (het station van)
Terhulpen te fietsen. De aansluiting van deze route op
de achterkant van het station en de stallingsvoorzieningen vraagt nog om verbetering.
KERN MALEIZEN
De kern van Maleizen biedt kansen voor verdichting als de mobiliteit op een duurzame wijze wordt
georganiseerd. Interessant is dat er op wandelafstand
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van de kern van Maleizen nog veel open, maar toch al
gefragmenteerde ruimte is die voor verdichting zou
kunnen worden ingezet. Met de recente ontwikkeling
van een nieuwe KMO zone in de flank van de A4 en het
opstellen van het RUP voor de kern van Maleizen, is hier
al de nodige dynamiek te verwachten die een impuls kan
geven aan het voorzieningenniveau van het dorp. Het
reeds gedeeltelijk aangesneden woonuitbreidingsgebied
tussen de Hoeilaartsesteenweg en de Schoolstraat kan
verder ontwikkeld worden. Daarnaast is op een aantal
plaatsen een verdichting voorstelbaar op bestaande percelen door te stimuleren dat kavels gesplitst worden en
achterzijdes van woonverkavelingen worden afgewerkt
met voorkanten richting open ruimte.
Om de verweving tussen Maleizen en het landschap te bestendigen en de lintbebouwing te stoppen
bepleiten we om de resterende groene corridors dwars
op de Terhulpensesteenweg te behouden en waar mogelijk nieuwe openingen te maken.
VILLABUURTEN
Ook in de villabuurten rond het punt waar de
Terhulpensesteenweg de gemeentegrens kruist zijn
verdichtingsmogelijkheden. Dit gebied ligt binnen de
straal van een kilometer rond station Terhulpen, maar
heeft vandaag een zeer lage dichtheid van 3,4 woningen
per hectare met een groen karakter. De kavels van de
villabuurt ten noorden van de steenweg zijn van een
zodanig grote omvang, dat de vrijstaande woningen op
termijn vervangen zouden kunnen worden door meergezinswoningen met inpandige parkeerruimte waarbij
nog steeds voldoende oppervlak van het perceel onbebouwd kan blijven, waardoor het groene karakter van de
wijk in stand kan worden gehouden. Het voordeel van
deze verdichtingsstrategie is dat het perceelsgewijs kan
gebeuren. Als referentie hiervoor kunnen woonwijken
in Dresden dienen waar gestapelde wooncomplexen in
royale collectieve tuinen een zeer groen woonmilieu
opleveren met een dichtheid van ongeveer 35 woningen
per hectare.
Ten zuiden van de Terhulpensesteenweg is
deze perceelsgewijze benadering minder geschikt,
en moet meer gezocht worden naar een projectmatige ontwikkelingen zoals ook voorgesteld zijn voor de
binnengebieden van Jezus-Eik en het serregebied rond
de Korenarenstraat. Op dit moment verbiedt de planologische bestemming van deze zone (groengebied met
semi-residentiële functie) de bouw van meergezinswoningen. Dit zou mogelijk gemaakt moeten worden.
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3.3 STRATEGISCH PROJECT IJSEVALLEI+
Rond de IJsevallei wordt vandaag al hard gewerkt. Vanaf 2019 gaan de inrichtingsplannen van het
Landinrichtingsproject IJsevallei in uitvoering. We
kunnen het belang en de waarde van dit werk enkel
onderstrepen. We willen de ingrepen echter wel opschalen en doorkijken naar een nieuw tijdshorizont van
2050-2100. Met geactualiseerde klimaatscenario’s in ons
achterhoofd is het werk niet nog niet af. Dit strategisch
project IJsevallei+ pakt de knelpunten aan die binnen
het Landinrichtingsplan misschien nog niet haalbaar
waren.
Het project IJse-vallei+ raakt aan de ambities
Ontsnipperen open ruimte, Verdichten op maat en het
Herschikken van het verkeersnetwerk.
Waar bij de andere Strategische projecten de
nadruk ligt op kwalitatieve verstedelijking ligt in de
IJsevallei de nadruk op het uitbouwen van een zeer
robuuste landschappelijke, ecologische en recreatieve
structuur. We kijken daarbij nadrukkelijk breder dan de
rivier, ook de flanken zijn onderdeel van het project.
RUIMTE VOOR WATER, BEPERKEN VAN
BEBOUWING
Zoals we steeds weer zien dreigt ook hier een
versnippering van ruimte en een verlies aan kwaliteit.
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Om dat proces te stoppen bepleiten we voor een directe
bouwstop voor de nog beschikbare kavels in de vallei.
Ook het verder aansnijden van de woonuitbreidingsgebied op de flanken die excentrisch liggen ten opzichte
van vervoersassen ontraden we. Hiermee bieden we
ruimte aan een samenhangende openruimtestructuur in
Overijse én ontstaat ruimte om de klimaatopgaven deels
in op te lossen;
Uit de klimaatscenario’s komt naar voren dat er
een forse waterbergingsopgave is die ruimte vraagt en
die beter hanteerbaar is als de hoeveelheid verharding
beperkt blijft.
De steile flanken worden ingericht op een wijze
dat ze erosiebestendig zijn en ruimte kunnen bieden aan
zogenoemde ‘runoffs’ bij zware regenval. De hoger gelegen plateau’s en minder steile flanken worden ingezet
om water zoveel mogelijk vast te houden.
De woonuitbreidingsgebieden die nabij de vervoersassen liggen zijn te beschouwen als ‘reserve’, maar
worden pas aangesneden als de verdichtingsmogelijkheden elders zijn uitgeput. En bij de ontwikkeling ervan
zal op basis van ontwerpend onderzoek verkend moeten
worden hoe deze gebieden zijn te ontwikkelen rekening
houdend met reliëf, erosie, waterberging, bestaande
bomen, doorwaadbaarheid etc.
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RRECREATIEVE ROUTE EN RUIMTE
VOOR DUURZAME MOBILITEIT
De vallei heeft een grote potentie voor recreatie,
maar een comfortabele vrij liggende recreatieve route
ontbreekt vandaag. Deze route kan een fietssnelweg van
Overijse naar station Groenendaal worden en zo een
waardig alternatief vormen voor andere vormen van
vervoer. De valleiroute als recreatieve route, Overijse
als knooppunt in het recreatieve netwerk omheen het
Zoniënwoud.

openleggen en ruimte bieden aan de IJse in het centrum
van Overijse heeft ook prioriteit. Daarnaast moet de
IJsevallei ruime aantakkingen krijgen op de noord-zuid
corridors die het valleigebied (via Het Koningsbos) richting Zoniënwoud en Lanevallei verbinden.

DE IJSEVALLEI ALS BREDE ECOLOGISCHE CORRIDOR
De kruising van de A4 met de IJse is vandaag
het voornaamste knelpunt voor het uitbouwen van de
ILLUSTRATIE: MEER RUIMTE GEVEN AAN DE IJSEVALLEI
IJsevallei als brede ecologische corridor. Een serieuze
ecologische corridor vraagt om een beter vormgegeven
kruising van snelweg en vallei. Dit zou kunnen in de
vorm een beeldbepalend viaduct. Hierdoor wordt de
ruimtelijke beleving van de IJsevallei versterkt en komen
Referntiebeeld
Overijse en Hoeilaart weer als volwaardige buren naast
elkaar te liggen. Ook het wegnemen van de parallelweg
en de oprit richting Brussel dragen bij aan het robuuster maken van de vallei als groene corridor. Het verder
Ondermaats fietspad tussen
Overijse en Hoeilaart

recreatieve valleiroute

VOORSTEL: VAN DIJKLICHAAM NAAR VIADUCT MET RUIMTE VOOR DE IJSE

Woningen binnen structuur
Ijsevallei beperken de breedte
van de valleistructuur.

Bovenlokale fietsroute richting
station Groenendaal en Hoeilaart

Snelweg als dijklichaam snijdt
Meer
ruimte geven en aandacht voor
de vallei
in twee.
de beleving van de fietsroute richting
het Zoniënwoud.

Ijserivier heeft weinig ruimte en
wordt op veel plekken in ingelegd
in buizen.

knelpunt ecologische verbinding
Woonuitbreidingsgebieden
Onbebouwde percelen binnen
woonuitbreidingsgebieden

Van de snelweg met talud een viaduct
maken zodat natuurverbinding eronder
door kan lopen.

Woningen binnen structuur
Ijsevallei en buiten kleinstedelijk
gebied uitfaseren.

doortrekken ecologsiche corridor
recreatieve route
kernactiviteit

03. AMBITIES

Ruimte voor Ijsevallei.

Ruimte geven aan de IJsevallei, illustratie door plusoffice en DELVA voor Horizon+
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3.4 STRATEGISCH PROJECT OVERIJSE AAN
HET ZONIËNWOUD
De ambitie tot Ontsnipperen van de open ruimte
kan aangewend worden om Overijse beter te verbinden
met het Zoniënwoud. Niet alleen Jezus-Eik zou een portaal naar het bos kunnen zijn, ook Overijse zelf kan goed
verbonden raken met het woud als de herontwikkeling
van voormalige serregebieden secuur wordt ingezet om
tot een fijnmaziger stelsel van recreatieve routes en
dorpsranden te komen.
Het voormalige serregebied ten noorden van de
Korenarenstraat is nog voldoende open ruimte om dit
gebied te gaan vormgeven als groene lob, die tot diep
in de kern van Overijse rijkt. Deze groene vinger kan de
drager zijn van een recreatieve fietsroute tussen de kern
van Overijse en het Zoniënwoud, als alternatief voor de
meer functionele route langs de Brusselsesteenweg. Dit
vergt een ontwerpende aanpak en een lange adem. Op
een aantal knelpunten zal een uitdoofbeleid moeten
worden gevoerd om op termijn lintbebouwing te verwijderen, terwijl aan de flanken de rafelranden op een aantal plekken kunnen worden afgewerkt met woningen die
zich naar het groen toe richten. De verdichting wordt zo
ingezet om tot leefbare verbindende ruimtes en routes
te komen die kern en landschap verweven.

Boven:
principe afwerken van
achterkanten richting open
landschap
Onder:
Referentiebeelden
voorkanten aan het
landschap

groene lobben
woonuitbrieding met
oriëntatie naar landschap
industrieterrein
serres
toegang tot Zoniënwoud
recreatieve route
verbinding open landschap
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3.5 STRATEGISCH PROJECT DE LEEGHEID

De Leegheid is het knooppunt van de belangrijkste historische routes van en naar Overijse. Ook is het de
plek waar al de gestelde ambities en strategische projecten samenkomen. Daarom verdient De Leegheid het om
op zichzelf als strategisch project geïnitieerd te worden.
Deze plek heeft de potentie om weer als kwaliteitsvolle
ruimte aan de kern van Overijse toegevoegd te worden.
Door een integrale herinrichting van de Leegheid kan
ruimte gemaakt worden voor het terug openleggen van
de IJse en het klimaatbestendig inrichten van de ruimte.
Een goede referentie hiervoor zijn de recent gerealiseerde overstroombare terrassen aan de Dijle in Leuven
waarbij een duurzame inrichting samengaat met het
bieden van verblijfskwaliteit.
Deze aanpak van de openbare ruimte zou gepaard moeten gaan met de aanpak van kasteeldomein
Isque. Vandaag omsluit een onaanzienlijke muur het
domein. Een meer historisch verantwoord hekwerk
met doorzicht op het kasteel en de toevoeging van een
toegang tot het domein verankeren dit erfgoed met de
Leegheid, de openbare ruimte van de kern van Overijse
en de IJsevallei.
Aan de zuidzijde van de Leegheid is ruimte voor
afwerking van de bebouwing, waardoor de verloren gegane omslotenheid van de historische bebouwingsstruc-

tuur kan worden hersteld. Naast wonen kan hier ruimte
worden gecreëerd voor kernversterkende functies.
Met deze aanpak kunnen ook de beoogde woonontwikkelingen ten zuiden van de Leegheid bijdragen
aan het versterken van de kern. De Leegheid zal immers
als schakel fungeren, en niet langer als barrière. Deze
bebouwing zal met respect voor het reliëf en de landschappelijke kwaliteiten moeten worden ontwikkeld.
Onderdeel van dit strategisch project is ook de
heraanleg van de aanwezige kruising. Hierbij bepleiten
we een inrichting die op maat van de dorpskern wordt
gedimensioneerd als onderbreking van het doorgaand
karakter op de route Terhulpen-Huldenberg en waarbij
traag verkeer gelijkwaardig een plek krijgt.

referentiebeelden Dijleterrassen,
Leuven

03. AMBITIES
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PROJECTENKAART
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Projectenkaart Overijse
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groene lobben
woonuitbrieding met oriëntatie
naar landschap
industrieterrein
woonverdichting
knelpunt ecologische verbinding
serres
toegang tot Zoniënwoud
doortrekken ecologsiche corridor
OV-lijn bus
OV-lijn trein
recreatieve route
verbinding open landschap
kernactiviteit

HOOFDSTUK
03.
AMBITIES
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doorwaadbaarheid
groene doorkijk
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TRANSITIEAGENDA
STRATEGISCHE
PROJECTEN

AMBITIES
Opruimen en afmaken

1. Brusselse Steenweg
Hieronder vallen intergaal de volgende opgaven;
-herontwikkelen bedrijfszone en aanleg open ruimtecorridor
-herprofilering N4 tbv doorstroming OV en trage weggebruikers.
-verplaatsing op- en afrittencomplex in combinatie met de
aanleg van een ecoduct
-herinrichting kern Jezus-Eik
- beperkt verdichten van woonzones langs de Brusselsesteenweg

Verdichten op maat

2. Terhulpensesteenweg
Hieronder vallen de volgende opgaven:
-verder verdichten kern Maleise
-transformatie villa-verkavelingen tot intensievere woonvormen
nabij station La Hulpe/Terhulpen
-herprofilering N253 tbv doorstroming OV en trage
weggebruikers.

Ontsnipperen open ruimte

3. IJse-corridor
Om Overijse klimaatbestendig te maken zal de IJse tot robuuste
waterberging moeten worden ingericht. Daarnaast zal de
bebouwing nabij de IJse moeten worden beperkt door ten minste
woonuitbreidingsgebieden te schrappen.
De IJse als recreatieve drager vraagt om voorrang voor traag
verkeer. De oprit naar de A4 vanaf de Frans Verbeekstraat wordt
geschrapt

Herschikken verkeersnetwerk

4. Overijse aan het Zoniënwoud
De ecologische corridors uit Horizon+ worden aangewend om
meerdere ruimtelijke connecties te maken tussen Overijse en
het Zoniënwoud ter aanvulling opde toegang bij Jezus-Eik

5. De Leegheid
In deze opgave komt het er op aan de diverse ambities
om te zetten in een kwaliteitsvolle ruimte die de kern van
Overijse herstelt. Kasteeldomein Isque, de waterloop van de
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IJse, de afwerking van de bebouwing en het vergroten van
verblijfskwaliteit gaan hier samen op.
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PROGRAMMA'S

QUICK WINS

1. Brusselsesteenweg

Doorstroomstudie N4

-Omgevingsvergunningen bovenlokale bedrijven in bedrijfszone
beëindigen wanneer mogelijk.

Horizon+

-Verhogen frequentie buslijnen en verkorten reistijd.
-Horizon+ inzetten om ecoduct te integreren in heraanleg op-en

provinciaal beleid regionale bedrijvigheid

afrittencomplex Jezus-Eik.
- Nieuw wegprofiel ontwerpen (ruimtelijk en verkeerskundig) ter

Slim verdichten

voorbereiding op een nieuw RUP
fietsroutenetwerken
2. Terhulpensesteenweg
- Opheffen belemmeringen met betrekking tot verdichtingen

werkvennootschap A4 -Brabantcomplex

in zone 'Groengebieden met semi-residentiële functie" nabij
Terhulpen.

GEN-net

-Verhogen frequentie treinen en buslijnen.
- herinrichten 'dorpsplein' Maleizen aan

Klimaatactieplan Overijse

Terhulpensesteenweg
- Nieuw wegprofiel ontwerpen (ruimtelijk en verkeerskundig).
3 IJse-corridor

Schrappen woonuitbreidingsgebied
Landinrichtingsproject

-Schrappen woonuitbreidingsgebieden.
-aankopen braakliggende terreinen AWV.
-opschalen Landinrichtingsplan-projecten tot robuuster geheel.
-Klimaatactieplan Overijse verbreden met duurzame inrichtingsopgaven.

Dorpskernversterking Overijse
Dorpskernversterking Maleizen

4 Overijse aan het Zoniënwoud
-Actief inzetten op aanleg fietsroutenetwerk en toegankelijk
maken voormalig serregebied.
-Open ruimtecorridors vrijwaren van nieuwe verkavelingen
door bouwstop af te kondigen en woonuitbreidingsgebieden te
schrappen.

5. De Leegheid
-aankopen terreinen AWV.
-herontwikkelen Kasteel Isque in samenhang met De Leegheid,
als onderdeel van Landinrichtingsproject.
-Kasteeldomein in beheer laten nemen door Overijse, afspraken
met GO!

04. TRANSITIEAGENDA
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AANBEVELINGEN
AAN HET ADRES
VAN HOGERE
OVERHEDEN

PUBLIEKE
SLAGKRACHT
Overijse nog meer in een regisserende en stimulerende rol i.p.v.
louter controlerende rol:
1. Vertrekkend vanuit een brede visie en integrale projecten

De verduurzaming van de mobiliteit vraagt om de uitbouw van
een concurrerend openbaar vervoersnetwerk. Hoge frequenties
en zo min mogelijk overstappen zijn voorwaardelijk om te
concurreren met de auto. Dit vraagt inspanningen op niveau van
vervoersregio’s en gewesten.

2. Instrumenten uitrollen/gebruiken die regie-voering
inhouden, met slagkracht op verschillende schaalniveaus, van
stedenbouwkundige inzet tot architecturale kwaliteit
- Ontwerp als instrument (met aandacht voor contextualiteit,
doorwaadbaarheid, collectieve parkeeroplossingen, typolgische

De herschikking van het op- en afrittencomplex bij Jezus-Eik
vraagt om inspanningen van zowel AWV als VLM teneinde vorm
te geven aan een robuuste ecologische corridor.

variatie, ...)
- Beeldkwaliteitplan als instrument (goed te keuren door
college en gemeenteraad, overleg met deputatie)
- Woningtypetoets (goed te keuren door college en
gemeenteraad, overleg met deputatie)

Strategisch project Brusselsesteenweg vergt dermate grote
inspanningen/engagementen dat ondersteuning Vlaamse overheid
essentieel is, idem voor uitplaatsen bedrijvigheid (POMVB?)

- Installeren van een Kwaliteitskamer
Vraag van Overijse aan Vlaamse Overheid om
3. Communicatie als sleutel voor draagvlak. Regie voeren stuurt

woonuitbreidingsgebieden om te zetten naar open ruimte.

aan op een onderhandelende stedenbouw.
- met burgers
- met stakeholders
- met investeerders en ontwikkelaars

4. Inzetten op het verkrijgen van een grondpositie, is bijkomend
inzetten op een positie aan de onderhandelingstafel.

Strategisch project Ijsevallei ambitieuzer maken kan zowel door
de gemeente als het bovenlokaal samenwerkingsverband.

Teneinde de Leegheid te ontwikkelen, maar ook de
Brusselsesteenweg en de Terhulpensesteenweg projectmatig en
ruimtelijk te integreren in de bebouwde omgeving zal verkend
moeten worden of een overdracht van de N4 en N253 naar
gemeente Overijse mogelijk is.
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5.1 KNELPUNTEN OPEN RUIMTE
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Deze kaart toont verschillende conflicten voor het
realiseren van de open ruimte ambitie
de volgens het bestemmingsplan nog te bebouwen percelen in woongebied en woonuitbreidingsgebieden
> kans om verder versnippering te voorkomen en open
ruimte verbindingen te hypothiceren door bevriezen/
omzetten kavels naar andere bestemming

conflict met bestaande infrastructuur

conflict met bestaande bebouwde gebieden
> transformatie/ zoeken naar doorbraak/ uitdoven

HOOFDSTUK
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5.1 METHODOLOGISCHE NOTA |
NIGHTINGALE ROSE DIAGRAM EN
GEMEENTEFICHE
VISUALISERING DIAGRAM
Voor de visualisering het Nightingale Rose diagram is
voor elke indicator een ranking genomen van de 308
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is
de leesbaarheid van het diagram. Waarden meer naar
buiten op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in
ranking voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige
waarde’. De gescande gemeente wordt afgebeeld in het
diagram, in vergelijking met het gemiddelde van de type
gemeente uit de Vrind-classificatie. Een groene kleur in
de buitenschil voor een bepaalde indicator wijst dus op
een waarde die gunstiger is voor de gemeente dan het
gemiddelde voor gelijkaardige type gemeentes.

METADATA
Type gemeente

De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke
Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het
ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd
(VRIND2004-2005).
Aantal inwoners (2018)

Bron: Statbel, 2018
Ruimtelijk rendement voor het wonen:
aantal inwoners per hectare in kadastrale
woon
gebieden (2017)

Bron: Statbel, kadaster
De kadastrale woongebieden zijn percelen voor appartementen, buildings en huizen en hoeves. Dit zijn dus
percelen waarop een woning staat.
Percentage doorlatende oppervlakte (2012)

Bron: gemeentemonitor 2012, AIV
Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt
als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van
het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem
verloren gaan. De doorlatende oppervlakte is de gemeenteoppervlakte verminderd met de bodemafdekking
of bodemafdichting
Percentage appartementen, halfopen bebouwing
en gesloten bebouwing (2017)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
Data spiderdiagram
Dit is het aandeel appartementen, halfopen bebouwing
en gesloten bebouwing op de woongebouwen.
Aantal m² open ruimte per inwoner (2017)

Bron: Statbel
Dit is de oppervlakte kadastrale oppervlakte onbebouwde percelen per inwoner.
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Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen binnen 800m (2013)

Bron: gemeentemonitor 2013
Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol groen (2018)

Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de
gemeente.
Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Voetgangers voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per
hectare in kadastrale woongebieden in 20112017)

Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011
en 2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.
Groei van het aandeel appartementen, halfopen
bebouwing en gesloten bebouwing in het totale
woningaanbod (2017-2011)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
CO2emissie voor verwarming en elektriciteit
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerderanking)

Bron: provincie in cijfers
CO2emissie particulier en openbaar voor transport en vervoer, 2016 (ton/huishouden)
(omgekeerde ranking)

Bron: Vito
Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per
huishouden), 2016

Bron: provincie in cijfers

BIJLAGEN
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Naam gemeente

Overijse

Aantal inwoners (2018)

Type gemeente
Ruimtelijk rendement voor het wonen: aantal Inwoners
per hectare in kadastrale woongebieden (2017)
Percentage doorlatende oppervlakte (2012)

25169

overgangsgebi
ed
21

Percentage appartementen, halfopen bebouwing en
gesloten bebouwing (2017)
aantal m² open ruimte per inwoner (2017)
Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen
binnen 800m (2013)
Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol
groen (2018)
Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%)
(2017)
Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%) (2017)
Voetgangers voor school en werkverkeer (%) (2017)
Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per hectare in
kadastrale woongebieden in 2011-2017)
Groei van het aandeel appartementen, halfopen
bebouwing en gesloten bebouwing in het totale
woningaanbod (2017-2011)
CO2emissie voor verwarming en elektriciteit per
huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde
ranking)
CO2emissie particulier en openbaar voor transport en
vervoer, 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde ranking)
Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kWper
huishouden), 2016
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-

gemiddelde gemiddeld
e
Vlaandere
overgangsgebi
n
ed
30

34

85%

85%

85%

25%

45%

53%

1 078

1 756

2 383

85%

86%

66%

24%

28%

20%

23%

15%

15%

3%

12%

13%

1%

3%

4%

0,18

-

0,49

-

0,55

2,9%

2,4%

1,7%

5,08

4,01

3,89

7,73

5,44

5,44

0,30

0,56

0,52
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