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Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van Halle 
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 ruim-
tegebruik 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 kostenef-
ficiëntie 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 betaal-
bare 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 op-
gave te ondersteunen.  Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in hoever-
re het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoor-
den 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 beleidsma-
tige 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 gemeente-
lijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De focus ligt op 
strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief en representa-
tief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie. 

- Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

WOORD VOORAFLEESWIJZER

Voor u ligt de eindrapportage van de 
Bouwmeester Scan voor de gemeente Halle. Deze rap-
portage is het resultaat van een ruimtelijk onderzoek, 
waarin zowel naar de bestaande als mogelijke toekomst 
van de gemeente is gekeken. Dit kenmerkt ook de op-
bouw van de rapportage. Na deze leeswijzer volgen een 
voorwoord van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en 
een beknopte uitleg over de onderzoeksmethodologie.

In het eerste deel worden de karakteristie-
ken van Halle beschreven; de ruimtelijke context; de 
kencijfers en de ruimtelijke opbouw.  In het tweede 
deel ‘Diagnose’ wordt vervolgens een verdiepingsslag 
gemaakt en wordt de bestaande ruimtelijke conditie van 
de gemeente tegen het licht gehouden. Hiervoor wordt 
een diagnose opgesteld door te kijken naar een aantal 
thema's. Er wordt gekeken naar mobiliteit, gezonde ver-
stedelijking, wonen, water, het open productieve land-
schap, energie en tenslotte naar regelgeving. Voor elk 
deelaspect worden kansen en zwaktes gedefinieerd.

In het derde deel ‘Ambities’ worden vervolgens 
de ambities voor de toekomstige mogelijkheden voor 
de gemeente geschetst. Dit doen we door allereerst een 
zogenaamde ‘kernkracht’ te formuleren voor Halle; een 
rode draad die de ambities voor de toekomst verbindt 
aan de kansen die vanuit de diagnose worden gesigna-

leerd. Dit moet het leitmotiv voor ruimtelijk beleid zijn 
voor de komende tijd. Vanuit deze kernkracht volgen 
verschillende deelambities.

In het vierde en laatste deel van de rapportage 
‘Transitieagenda’ wordt een eerste voorzet gedaan hoe 
de gemeente projecten of programma’s kan starten ten-
einde te werken aan de volgende stappen die nodig zijn 
om de ambities waar te maken. Het vormt een agenda 
voor projecten die het onderzoeksteam binnen de scope 
van de Scan heeft geformuleerd om aan de samenhang 
van de ambities en de achterliggende transities te wer-
ken.

We realiseren ons dat bij het uitvoering van de 
projecten niet alleen de gemeente aan zet is. Voor een 
deel van de projecten zal samengewerkt moeten worden 
met andere overheden of met bijvoorbeeld één of meer-
dere agentschappen. We hopen dat de Bouwmeester 
Scan het mogelijk maakt om het gesprek hierover te 
stimuleren en de gemeente voorziet van handvatten en 
aanleidingen om verder na te denken over haar toe-
komst.

INVENTARISATIE

PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN

+

mobiliteit
bebouwde ruimte
  gezonde verstedelijking
  wonen
open ruimte
  productief landschap
  water
energie
regelgeving en publiek 
ondernemerschap

5 thema’s - 1 diagnose:

sterktes en zwaktes

vertaling van diagnose: vertaling van ambities:

fundamentals

programma’s

strategische projecten

quickwins

verkenning gemeente: 

DIAGNOSE AMBITIE TRANSITIEAGENDA

regionale schaal
lokale schaal

kernkracht
ambitie 

1

ambitie 
2

ambitie 
3
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In dit hoofdstuk worden beknopt enkele uit-
gangspunten toegelicht achter de methodologie die 
het onderzoeksteam voor de Bouwmeester Scan heeft 
ontwikkeld. 

PROCES

De gemeente Halle participeert als Vlaamse 
gemeente in het nog in ontwikkeling zijnde instrument 
‘Bouwmeester Scan’. Halle behoort daarmee tot de 
voorlopers van gemeenten in Vlaanderen die naar de 
toekomst van hun ruimtelijk beleid kijken. Als gevolg 
van het feit dat de Bouwmeester Scan ten dele nog in 
ontwikkeling was, werd ook gedurende het proces con-
tinu gewerkt aan de bijstelling en aanscherping van de 
methodiek van de Scan.

Om te beginnen is er een informele bijeen-
komst geweest met de Teamcoördinator Ruimte in het 
bijzijn van de schepen waarin over de gemeente en de 
uiteenlopende uitdagingen van en voor de gemeente is 
gesproken. 

Parallel is een zogenaamd ‘deskresearch’ uitge-
voerd naar de gemeente. Door te kijken naar de onder-
zoeksthema’s en te zoeken naar ontwikkelingen in de 
gemeente van de afgelopen jaren en naar statistieken, 
en door gericht diagnosekaarten te maken met behulp 
van geografische informatie is een eerste slag geslagen 
voor het hoofdstuk Diagnose. Tijdens de startbijeen-
komst in het bijzijn van de schepen verantwoordelijk 
voor ruimtelijke ordening en diverse ambtenaren met 
kennis van de thema’s, zijn de eerste bevindingen uit de 
diagnose gedeeld en verder aangescherpt.

De bevindingen van de diagnose en de gesprek-
ken met de gemeente zijn vervolgens door het onder-
zoeksteam in een interne workshop omgezet in ambities 
voor de toekomst van het ruimtegebruik van de ge-
meente Halle. Die ambities komen voort uit de door het 
team geformuleerde ‘kernkracht’, een rode draad door 
de ambities die altijd ontstaat vanuit de intrinsieke ei-
genheid en karakteristieken van de gemeente. In diverse 

sessies zijn de kernkracht en de ambities vervolgens zo 
helder en scherp mogelijk geformuleerd. 

Vanuit de verschillende ambities zijn vervolgens 
projecten geformuleerd. De projecten variëren van re-
latief kleine ingrepen tot complexere en strategischere 
projecten. Daarbij is ook goed gekeken naar initiatieven 
en projecten die nu al door de gemeente worden ont-
wikkeld of gerealiseerd. Deze projecten zijn wederom 
tijdens een presentatiemoment met de gemeente be-
sproken en toegelicht.

Ruimtelijke ordening gaat over het formuleren 
van kaders voor de toekomst. Het onderzoeksteam is 
niet enkel op zoek geweest naar het aandragen van 
nieuwe projecten; er is nadrukkelijk ook gekeken hoe de 
vele acties die de gemeente al onderneemt onderdeel 
kunnen zijn van het werken aan de toekomst. De am-
bities en projecten, gebundeld in de ‘Transitieagenda’, 
zijn dan ook meer te lezen als het kader waarbinnen kan 
worden gewerkt en nieuwe (deel) projecten of nieuwe 
studies kunnen worden opgestart. Dit kader moet het 
mogelijk maken om, waar gewenst en mogelijk, gericht 
aan een versterking van het gemeentelijk ruimtelijke 
beleid te werken. Dit kan zijn door ambities met andere 
overheden of agentschappen te bespreken en nieuwe 
gezamenlijke plannen te maken, door zelf te kunnen 
sturen aan ontwikkelingen en/of om zelf het gesprek 
met inwoners en belanghebbenden te voeren.

WERKEN OP VERSCHILLENDE SCHALEN

Omdat de ruimte niet begint of ophoudt 
bij de gemeentegrenzen, is het onmogelijk om de 
Bouwmeester Scan uit te voeren door alleen naar de 
gemeente te kijken. Daarom is gedurende het proces 
met regelmaat naar een hoger schaalniveau (de regio, de 
provincie of het gewest) gekeken. Het maakt namelijk 
uit of je als buurgemeente een grote stad naast je hebt 
liggen of dat de buurgemeente een landelijk gebied is. 

Om soortgelijke redenen is ook regelmatig 
verder ingezoomd op een deel van de gemeente. Omdat 

bepaalde kansen of urgenties zich juist op een specifieke 
locatie voordoen of omdat generaliserende uitspraken 
over de gemeente in het algemeen niet altijd opgaan. 

In de rapportage is daarom een palet aan schaal-
niveaus te zien, soms wordt bijvoorbeeld gekeken naar 
de bereikbaarheid van de regio vanuit de gemeente, dan 
wordt er weer voor een project ingezoomd op enkele 
specifieke locaties of gebieden.

ONDERZOEKSTHEMA'S

Zoals eerder vermeld, is voor de diagnose geke-
ken naar een zevental onderzoeksthema’s. Deze zeven 
thema’s zijn een uitwerking van de belangrijkste onder-
werpen die de Vlaams Bouwmeester agendeert: mobili-
teit, bebouwde ruimte, open ruimte, energie en publiek 
ondernemerschap. Op het gebied van de bebouwde en de 
open ruimte heeft het onderzoeksteam er voor gekozen 
om een tweetal specifiekere analyses per thema te doen. 
Binnen het thema bebouwde ruimte is gekeken naar het 
onderwerp gezonde verstedelijking en naar het onder-
werp wonen. Binnen het thema open ruimte is gekeken 
naar natuur en water en naar het productieve landschap. 
Aan het begin van hoofdstuk 2 Diagnose treft u een kor-
te uitleg per onderzoeksthema aan.

Deze thema’s zijn tevens de weerslag van uitda-
gingen waarvoor geheel Vlaanderen, en feitelijk geheel 
Europa, de komende decennia staat. Deze uitdagingen 
komen voort uit ingrijpende veranderingen in onze 
wereld; van klimaatverandering tot veranderingen in 
onze demografie, en van de veranderingen als gevolg 
van nieuwe technologieën tot sociaalmaatschappelijke 
uitdagingen om een gezonde en leefbare samenleving te 
behouden. 

De wereld van morgen vraagt in belangrijke 
mate om nieuwe manieren waarop we met onze ruimte 
omgaan. Niet alleen omdat de ruimte beperkt is en we 
er goed aan doen om in sommige opzichten ook dras-
tisch minder ruimte te consumeren, maar ook omdat 
we steeds meer zaken binnen die beperkte ruimte aan 
elkaar moeten koppelen. We staan voor belangrijke 

transities; ten aanzien van onze landbouw, onze CO2 
voetafdruk, het behouden van biologisch waardevolle 
ruimte en daarmee het behouden en uitbouwen van 
biodoversiteit. Deze transities vergen een kader voor ons 
toekomstig ruimtegebruik. Om niet alleen te anticiperen 
op de veranderingen als ze daadwerkelijk optreden, maar 
om actief aan de voorkant te sturen op welke gevolgen 
en kansen de talloze veranderingen hebben, is het goed 
om de huidige stand van zaken te diagnosticeren. Zodat 
vanuit een kijk op de bestaande situatie nagedacht kan 
worden over de ambities en mogelijkheden voor de 
toekomst. 

ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
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01.
VERKENNING

GEMEENTE HALLE

SITUERING
Halle ligt in de provincie Vlaams-Brabant.

OPPERVLAKTE
Halle heeft een totale oppervlakte van 44,40 km2.

INWONERS 
Halle wordt thuis genoemd door 39.536 inwoners.

TEWERKSTELLING
In Halle zijn er 18.141 werknemers.

BODEMGEBRUIK

19% Beschermd natuurgebied

37% Landbouw

4% Bebouwd - woonkern

1% Bebouwd - bedrijvengebied

1% Bebouwd - overig

1% Water

7% Wegbaan

1% Spoor

29% Erf in bebouwd gebied
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Halle in de regio 01. VERKENNING
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1.1 SITUERING
VAN DE GEMEENTE

Halle is gesitueerd in het zuidwesten van de pro-
vincie Vlaams-Brabant, op de grens tussen Vlaanderen 
en Wallonië en op ongeveer 14 km ten zuiden van 
Brussel. De gemeente is één van de structuuronder-
steunende steden volgens het provinciaal ruimtelijke 
structuurplan. Het oppervlak van de gemeente bestaat 
voor het grootste gedeelte uit landbouwgrond, gevolgd 
door privé-erven. Op dit moment is ongeveer 19% van 
het grondgebied aangeduid als natuur.

Halle heeft een belangrijke positie op de as tus-
sen Brussel en Bergen (Mons) en verder naar Frankrijk. 
Door haar voorzieningen en infrastructuur, waaronder 
een belangrijk snelwegknooppunt, een intercitystation 
en het Brussel-Charleroi Kanaal, is Halle een van de be-
langrijkste knopen in de VSGB. Deze ligging maakt van 
Halle een magneet voor het bedrijfsleven en onderwijs 
in de regio. 

Daarnaast is Halle het kruispunt van drie 
unieke landschappelijke eenheden: de Zennevallei, het 
Natura-2000 gebied Hallerbos en het Pajottenland. Dit 
maakt dat Halle de toegangspoort vormt voor zowel 
stad als land, voor natuur en voor voorzieningen. Een 
bijzondere positie die ruimtelijk voor uitdagingen en 
kansen zorgt.
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01. VERKENNING

1.2 KENCIJFERS

BEWONERS

Halle valt binnen de BELFIUS-categorie van 
"gemeenten in de stadsrand met economische activiteit 
en toenemend aantal jongeren (V9)". Halle heeft 39.536 
inwoners (2019) op een oppervlakte van 44,40 km2. Met 
een bevolkingsdichtheid van 881 inwoners per km2 kent 
Halle een veel hogere dichtheid dan het provinciaal 
gemiddelde van 541 inwoners per km2, wat kan wor-
den toegeschreven aan de strategische ligging vlakbij 
Brussel. Halle kent dan ook al jaren een groeiende be-
volking. Met een bevolkingsgroei van 11,5% tussen 2005 
en 2017 is Halle in de afgelopen jaren harder gegroeid 
dan vergelijkbare BELFIUS Gemeenten (+10,9%) en 
het Vlaams gemiddelde van +7,8%. Waar de BELFIUS-
indeling het toenemende aantal jongeren benadrukt, 
is het aantal 65-plussers harder gegroeid met +12% 
sinds 2005. Eenvijfde van de bevolking is nu 65-plus. De 
gemiddelde Hallenaar verdient per jaar net iets minder 
dan het Vlaams gemiddelde (€33.057 t.o.v. €33.520). 
De kans op armoede is veel lager dan gemiddeld in het 
Vlaams gewest (5,0 t.o.v. 12,8 in 2016), maar is de afge-
lopen jaren wel geleidelijk toegenomen. 

BODEMGEBRUIK

Het bodemgebruik van Halle kenmerkt zich 
door een relatief groot aandeel landbouw en beschermd 
natuurgebied, samen goed voor 56% van het grondop-
pervlak. Daar staat tegenover dat slechts 1% van het 
oppervlak bestaat uit water. Het bebouwd gebied beslaat 
6% van het grondoppervlak en ongeveer 8% wordt 
ingenomen door infrastructuur. Tussen 2005 en 2017 
is de bevolking harder toegenomen (+11,5%) dan het 
bebouwd oppervlak (+10,9%). In het algemeen is de 
woningmarkt gekoppeld aan de bevolkingsgroei, echter 
in combinatie met de hoge score voor ‘evolutie ruimte-
lijk rendement wonen’ kunnen we stellen dat er sprake 
is van enige verdichting in de stad. De lage score voor 
‘evolutie dichte woningtypes’ betekent ook dat er een 
sterke groei is aan open bebouwing, die niet direct in de 
bestaande stad plaatsvindt. Daarmee is er ook sprake 
van urban sprawl (ongebreidelde uitbreiding van de stad 
naar het landschap).

MOBILITEIT

52% van de inwoners zit dagelijks achter het 
stuur. Dat ligt net onder het Vlaams gemiddelde van 
59%. Opvallend is dat het openbaar vervoer een popu-

lairdere vervoersmodaliteit is in Halle dan gemiddeld in 
Vlaanderen (29% t.o.v. 16%), wat hoogstwaarschijnlijk 
te danken is aan het feit dat de gemeente drie stations 
heeft. De fiets is echter minder populair en wordt in 11% 
van de gevallen gebruikt voor verplaatsingen tussen 
woonplaats en werk, school of opleiding. Dat is lager 
dan het Vlaams gemiddelde van 16%. Dat kan gerela-
teerd zijn aan het feit dat slechts 27% het veilig vindt 
om te fietsen in de gemeente, terwijl het Vlaams ge-
middelde bijna twee keer zo hoog ligt. Wel gaan mensen 
vaker te voet (8% t.o.v. 4% in Vlaanderen). Daarnaast 
ondervindt maar liefst 41% vaak of altijd hinder van 
sluipverkeer en 34% van verkeerslawaai. Dat is fors ho-
ger dan gemiddeld in Vlaanderen. 

WIJKGROEN OP LOOPAFSTAND

Hallenaren hebben relatief goed toegang tot 
groen binnen de gemeente. Maar liefst 70% van hen 
vindt voldoende aanbod aan groen in de buurt. 

WATER

Water is een belangrijk thema voor Halle. 10 
km2 van Halle is aangewezen als overstromingsgevoe-
lig gebied, wat neerkomt op 22% van het gemeentelijk 
oppervlak. Dat betekent dat 2.353 inwoners in of bij een 
effectief overstromingsgebied wonen (2017), wat neer-
komt op 27,7% van de bevolking. 

ENERGIE

Een beperkt aandeel Hallenaren is bezig met 
hernieuwbare energie in hun woning. Slechts 3,1% van 
van het zonnepotentieel van daken werd in 2018 nog 
maar benut. Het provinciaal en Vlaams gemiddelde lig-
gen beide hoger. Wel investeert Halle ook in windener-
gie met 6 windturbines in 2018. Daarmee kon 16,17 MW 
worden opgewerkt. 

SPIDERDIAGRAM

Het hiernaast getoonde spiderdiagram toont 
een aantal kengetallen die voor elke gemeente in 
Vlaanderen wordt verzameld. De kengetallen van Halle 
zijn afgezet tegen de gemiddelde kengetallen voor 
vergelijkbare gemeenten uit dezelfde VRIND-categorie 
en voor het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten. 
De gemeente wordt hier vergeleken met de gemiddelde 
gemeente in de categorie structuurondersteundende 

steden. Hoe dichter bij het midden van de grafiek hoe 
minder duurzaam de score is, hoe dichter bij de buiten-
ste ring hoe duurzamer de gemeente scoort. 

Halle scoort het best in de categorieën: CO2-
emissie voor verwarming en elektriciteit, evolutie 
ruimtelijk rendement wonen (inwoners per hectare 
in kadastrale woongebieden in 2011-2017), verdich-
ting woontypes (percentage appartementen, halfopen 
bebouwing en gesloten bebouwing in 2017), gebruik 
openbaar vervoer en voetgangers. Tot de laagste sco-

res van Halle behoren doorlaatbaarheid van de bodem, 
open ruimte per inwoner, fietsgebruik, evolutie dichte 
woningtypes (groei van het aandeel appartementen, 
halfopen bebouwing en gesloten bebouwing in het to-
tale woningaanbod, 2017-2011), CO2-emissie particulier 
en openbaar voor transport en vervoer en zonne-energie 
bij particulieren.  Dat weerspiegelt dat Halle een com-
pacte stad is met relatief weinig openbare ruimte en nog 
onvoldoende aandacht voor mitigerende en adaptieve 
maatregelen wat betreft de klimaatverandering. 

Rangorde in Vlaanderen, 
vergelijking met refe-
rentiecategorie:

• Ruimtelijk rendement 
voor het wonen: aantal 
inwoners per hectare in 
kadastrale woongebieden 
(2017)
• Percentage doorlatende 
oppervlakte (2012)
• Percentage appartemen-
ten, 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 ver-
warming en elektrici-
teit per huishouden 2016 

(ton/huishouden) (omge-
keerde ranking)
• CO2emissie particulier 
en openbaar voor trans-
port en vervoer, 2016  
(ton/huishouden) (omge-
keerde ranking) 
• Pv-installaties < 10 
kW (Vermogen in kW per 
huishouden), 2016.

Zie ook 5.1 
Methodologische nota / 
Nightingale Rose diagram 
en gemeentefiche.
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING

EVOLUTIE

De evolutie van Halle als een nederzetting gaat 
terug tot in de ijzertijd, al is er weinig bekend over de 
eerste eeuwen. Wel hebben Neanderthalers deze streek 
bewoond en was er een Romeinse nederzetting te 
Halle-Essenbeek. In 1125 wordt Halle als eerst vermeld 
als 'Hallensis'. In 1225 werd Halle een echte stad door 
de keure van Halle, wat is bevestigd door een brief van 
Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en 
Henegouwen. 

Over de afkomst van de naam 'Halle' bestaan 
verschillende theorieën. Het kan afgeleid zijn van het 
Saksische stamwoord voor eigendom, handelsplaats 
of openbaar gebouw. Ook wordt er gezegd dat Halle 
in oude documenten vaak werd geschreven als 'Hal', 
afkomstig van het Keltische 'Halha'. Dat betekent zoiets 
als een bocht of uitloper van een heuvelrug. 

De locatie van de gemeente is belangrijk geweest 
voor de groei. Allereerst is Halle gelegen aan de rivier de 
Zenne, die voor watertoevoer zorgde en ook mogelijk-
heden voor transport bood in noordelijke en zuidelijke 
richting. Daarnaast lag Halle strategisch aan de grens 
tussen Brabant en Henegouwen in oostwestelijke rich-
ting. 

In de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw 
groeide Halle gestaag door als handelscentrum en 
bedevaartsoord. Met name het mandenmakerambacht, 
het brouwersambacht en het leerlooiambacht hebben 
bijgedragen aan de groei. Daarnaast bezochten dui-
zenden bedevaarders Halle, wat nog steeds zichtbaar 
is in de stad met een grote hoeveelheid brouwerijen 
en gasthuizen. Ook andere bouwwerken herinneren 
aan deze tijd, zoals de vele kerken en basilieken en de 
lokale burcht als verdedigingspost in de het grensgebied 
Henegouwen-Brabant. De vijftiende eeuw bracht echter 
ook enkele belegeringen met zich mee, toen er verschil-
lende opstanden uitbraken en Filips van Kleef Brussel 
wilde veroveren. De belegeringen waren echter zonder 
succes. Ook in de zestiende eeuw volgde nog een belege-
ring als onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog. 

In de eeuwen daarna bleef Halle verstrikt in 
de strijd tussen diverse regimes en families. Zo werd 
Halle verkocht aan de hertog van Arenberg en werd 
Halle zo een hertogelijke stad. In de zeventiende eeuw 
werd Halle voortdurend geplunderd door Franse en 

Spaanse soldaten. In de achttiende eeuw volgende 
het Oostenrijks regime (1714 - 1794) en de Brabantse 
Omwenteling (1789). Uiteindelijk werd Halle in 1795 
geïntegreerd in het rechterlijk arrondissement Brussel 
en in het Departement van de Dijle. Zo werd Halle weer 
Brabants gebied. 

Ondertussen bleef de stad uitbreiden en be-
reikten nieuwe ontwikkelingen op verschillende gebie-
den ook Halle. Op onderwijsgebied kwamen er diverse 
scholen naast het lager onderwijs bij. Bovendien werd 
in 1827 begonnen met de aanleg van het kanaal tus-
sen Brussel en Charleroi. Dat was een uitdaging voor 
ingenieurs, gezien de grote hoogteverschillen. Daarom 
werd gekozen om de bestaande valleien, waaronder 
de Zennevallei nauwgezet te volgen. Zo slingeren het 
kanaal en de Zenne om elkaar heen en ligt het kanaal als 
een soort bak in het landschap. In 1884 werd een nieuw 
station gebouwd en ontstonden er langs de infrastruc-
tuurbundel van kanaal en spoor diverse nieuwe nijver-
heden, zoals brouwerijen, een farmaceutisch bedrijf, een 
kaasfabriek, een textielfabriek, suikerraffinaderijen en 
stokerijen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken 
dat in deze tijd de industrie nog zeer afhankelijk was 
van het spoor en het kanaal. Aangezien beide parallel 
langs de Zenne lopen, kwam de Zennevallei ook steeds 
verder onder druk te staan door de ruimteclaim van de 
industrie en transformeerde de vallei langzaam tot een 
transportcorridor. 

Met de opkomst van de auto en daarbij een 
uitbreiding van het aantal wegen was de industrie niet 
langer gebonden aan het spoor en het kanaal. Daar 
kwam de energiecrisis van de jaren '70 bovenop en zo 
verlieten de meeste bedrijven uiteindelijk de binnenstad 
van Halle. De stad groeide daarna gestaag door, waarbij 
enkele infrastructuurverbindingen hebben gediend als 
afbakening voor het bebouwd gebied. 

Ondertussen is op de historische kaarten te zien 
dat er steeds verdere ontbossing plaatsvond. Halle ligt 
in de groene gordel rondom Brussel en is tevens gelegen 
in de Zennevallei. Bovendien wordt het Pajottenland 
onder meer begrensd door Halle. Hoewel beide streekge-
bieden nog altijd aanwezig zijn, is er steeds meer groen 
opgeslokt door bebouwd gebied. Inmiddels zijn ontwik-
kelingen in Halle sterk onderhevig aan ontwikkelingen 
in Brussel. Vanwege de locatie nabij Brussel is Halle een 
populaire plek om te wonen. 

Historische evolutie op kaart:

1. Halle op de Fricx kaart 
uit 1712.

2. Halle op de Ferrariskaart 
uit 1777.

3. Halle op de 
Vandermaelenkaart uit 
1854.

4. Luchtfoto van Halle uit 
1990.

4.3.

1. 2.

01. VERKENNING
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HALLE

STRUCTUUR

De gemeente Halle ligt in de Groene Gordel 
rondom Brussel en is tevens gelegen in de Zennevallei. 
Daarnaast grenst Halle aan Pajottenland. De diverse 
open ruimtestructuren maken van Halle nog altijd een 
compacte stad die omringd is door het landschap. Wel 
is Halle sterk georiënteerd op Brussel, wat onder meer 
te zien is aan de oriëntatie van de infrastructuur. Waar 
de Zenne nog een natuurlijke loop heeft, leiden het 
kanaal, het spoor en diverse wegen richting de Belgische 
hoofdstad. Langs deze infrastructuurbundel is veel 
bedrijvigheid te vinden, wat ook druk op de Zennevallei 
veroorzaakt. 

Het centrum van de stad Halle is nog goed terug 
te herkennen op historische kaarten. In de loop der tijd 
is het bebouwd oppervlak steeds verder toegenomen en 
heeft Halle de sprong over de Zenne gemaakt. Naast de 
stad Halle vormen diverse deelgemeenten sinds 1977 
ook onderdeel van de gemeente Halle: Buizingen ten 
noorden en Lembeek ten zuiden van de stad. Zowel de 
stad Halle als de deelgemeenten bezitten eigen treinsta-

tions, wat een gunstige uitgangspositie voor het open-
baar vervoer biedt. 

De ligging van de gemeente in de Zennevallei 
betekent bovendien dat sprake is van een heuvelrug aan 
de oostkant van de gemeente met enkele ingesleten 
beekdalen die richting de Zenne lopen. Het bebouwd 
gebied heeft deze beken echter niet gerespecteerd, wat 
betekent dat er nauwelijks bebouwing is die georiën-
teerd is op deze beken en dat de meeste beken dikwijs 
onderbroken worden. Dat maakt dat de relatie tussen 
de Zenne en de beken - en daarmee de relatie tussen de 
Zenne en het glooiende landschap - enigszins verloren 
is gegaan. Dat heeft ook te maken met de grote hoev-
eelheid artificiële ingrepen rondom de Zenne, waar de 
aanleg van het kanaal uiteraard onder valt. Vooral aan 
de zuidzijde komt de Zennevallei beter tot uiting. Het 
oosten van Halle wordt bovendien gekenmerkt door 
de hogergelegen gebieden met het Hallerbos en het 
Kluisbos. De bosstructuren volgen de infrastructuur en 
zo raakt het landschap aan het bebouwd gebied. Toch is 
de kern van de stad behoorlijk verhard. 

HALLE TOEN EN NU

1. Gemeentehuis Halle. 

2. Het station Halle.

3. Typisch straatbeeld.

4. Het Brussel-Charleroi 
Kanaal.

Stedelijke structuur van Halle

01. VERKENNING
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Ziekenhuis

School

Sportsvoorziening

SAMENVATTING DIAGNOSE

MOBILITEIT

KANSEN
• De drie aanwezige stations bieden een uit-

stekende openbaar vervoersdekking. 
• Veel geschikte afstanden voor traag verkeer, 

waar het netwerk op aangepast kan worden. 
• Een heldere prioritering van modaliteiten 

kan leiden tot een leefbaarder Halle.
ZWAKTES
• De auto heeft een zeer dominante positie, 

zowel in Halle als onder pendelaars. 
• De prioritering van modaliteiten wordt wel 

benoemd in beleidsstukken, maar is niet 
altijd zichtbaar in projecten. 

BEBOUWDE RUIMTE
GEZONDE VERSTEDELIJKING

KANSEN
• Een helder parkeerbeleid creëert ruimte voor 

een groen-blauw netwerk. 
• De verstedelijkte Zennevallei wordt omgezet 

in een groene Zennevallei. Door provinciale 
projecten te koppelen aan een bovenlokaal 
recreatief netwerk, wordt bijgedragen aan 
een gezonde gemeente. 

ZWAKTES
• Veel openbare ruimten in het stedelijk ge-

bied hebben een onnodig versteend karakter. 

BEBOUWDE RUIMTE
WONEN

KANSEN
• Binnen de kernen liggen nog veel onbe-

bouwde percelen, waarmee de verwachte 
bevolkingsgroei tot 2035 kan worden opge-
vangen. 

• Het beleid voor kernversterking kan gecom-
bineerd worden met een kwaliteitsslag. 

ZWAKTES
• Bij kernversterking moet de nadruk niet te 

zwaar komen te liggen op kwantiteit. Het 
gaat om een kwaliteitsslag met een integrale 
visie. 

OPEN RUIMTE
PRODUCTIEF LANDSCHAP

KANSEN
• Het Pajottenland biedt mogelijkheden om 

landbouw, natuur en recreatie verder te 
verknopen. 

• Het productielandschap van het stedelijk ge-
bied en de open ruimte lopen in elkaar over, 
wat verweving van ruimtelijk-economische 
structuren mogelijk maakt. 

ZWAKTES
• De gemeente moet ambitieuzer omgaan 

met de transformatie van de verstedelijkte 
Zennevallei. 

OPEN RUIMTE
WATER EN NATUUR

KANSEN
• De ecologisch waardevolle gebieden kunnen 

verder versterkt worden door het uitbreiden 
van natuur- en bosgebieden en het creëren 
van verbindingen. 

• Pajottenland kan verder versterkt worden 
door bovenlokale samenwerking en zo geba-
lanceerd ruimte bieden aan de verschillende 
ruimteclaims. 

ZWAKTES
• De waterstructuur verdient meer aandacht 

om problemen m.b.t. wateroverlast, droogte 
en vervuiling te voorkomen. 

ENERGIE

KANSEN
• Het technisch potentieel voor de opwekking 

van hernieuwbare energie ligt vele malen 
hoger dan het geïnstalleerd vermogen. 

• Er zijn kansrijke samenwerkingen op bo-
venlokaal schaalniveau, met name in het 
Pajottenland. 

• Voor windturbines zijn particuliere initiatie-
ven zeer kansrijk. 

ZWAKTES
• De link tussen de energieopgave en ruimte-

lijke opgaven is nog onvoldoende zichtbaar.

02. DIAGNOSE
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2.1 MOBILITEIT

02. DIAGNOSE
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Projecten

Nieuw knoop

Knoop dicht

Nieuw verbinding

Tunneling A8/N203a

Colruyt

R
0

R0

A8

N203a

N6
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Stationsgebieden vormen 
onbenutte kansen.

Het parkeerbeleid 
moedigt autogebruik 
in het centrum aan.

Parkeerplekken op 
bedrijventerreinen 
zijn onderbenut, 
vooral in het weekend.

A8 - omvorming 
naar snelweg.

Fietsroute langs de 
Zenne naar Brussel.

55% van de leerlingen 
in Halle gaat met de 
auto naar school.

De fietsinfrastructuur 
is opgewaardeerd, 
maar toch blijft het 
fietsgebruik heel laag.

Scholen en bedrijven-
terreinen liggen binnen 
een optimale fietsaf-
stand van het station.

Buizingen
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3.2.

1.

 CONTEXT

 Halle is zeer strategisch gelegen in de Groene 
Gordel rondom Brussel, op de grens tussen Vlaanderen 
en Wallonië. De gemeente wordt omringd door 
groengebieden zoals het Pajottenland en de 
Zennevallei, maar is wel goed verbonden met de 
omgeving via diverse wegen, het kanaal en het 
spoor. Het station van Halle geldt als het negentiende 
station van België qua reizigersaantallen met dagelijks 
ruim achtduizend in- en uitstappers. Daarnaast loopt de 
E19, als onderdeel van de Ring rond Brussel (R0) door 
de gemeente. Daardoor is Halle ook goed verbonden 
met Waalse steden als Charleroi en Bergen (Mons). De 
verbindingen richting het noordwesten zijn minder 
grootschalig, maar wel belangrijk voor de dagelijkse 
uitgaande pendelstroom. 

 De ruimtelijke ontwikkeling in Halle laat de 
voorwaardelijke rol van infrastructuur in de ge-
meentelijke morfologie zien. Waar in voorgaande eeu-
wen het kanaal en het spoor al veel bedrijvigheid langs 
de Zenne aantrokken, heeft dat zich in de afgelopen 
decennia meer geconcentreerd op de weginfrastructuur. 
Binnen de grootschaligere infrastructuur ligt nog altijd 
het historische centrum van Halle met een organische 
structuur, verbonden aan vroegere rivierlopen. Ook 
is daar nog een binnenste ring zichtbaar: de vroegere 
verdedigingswal. Tot slot lopen vanuit het centrum 
meerdere steenwegen (ook wel de N-wegen) richting 
het open landschap, waarlangs lintbebouwing zeer 
regelmatig voorkomt. Hoewel de bebouwde omgeving 
zich steeds verder heeft uitgestrekt langs de (steen-)
wegen, het spoor en het kanaal, is de gemeente nog 

02. DIAGNOSE

1. De N6-weg in Halle.

2. Meeste pleinen in de binnen-
stad zijn parkeerterreinen.

3.  Het stationsplein van Halle.

4. Reikwijdte met de auto van-
uit Halle binnen 45 minuten 
in normaal verkeer en in de 
spits (maandagochtend 8:00-
8:30).

5. Reikwijdte met de fiets en 
met elektrische fiets vanuit 
Halle binnen 45 minuten.

6. OV reistijden vanuit Halle.

6.

5.

4.

6.

5.

4.

in normaal verkeer

in de spits

fiets

elektrische fiets

1,5 km buffer 
treinstation

reistijd met OV

Halle

Aalst

Mons

Brussel

Charleroi

2h17

Tournai

Leuven

Halle

Aalst

Mons

Brussel

Charleroi

Tournai

Leuven

Halle

Aalst
'43

Mons
'40

Brussel
'19

Charleroi
1h

Tournai
'52

Leuven
'41

50% van de inwoners zit elke dag 
achter het stuur. In Vlaanderen is dit 59%.

43% van de inwoners is korter dan 30 
minuten onderweg naar werk, school of oplei-
ding. Het Vlaams gemiddelde is 61%. 

8.641mensen reizen dagelijks via 
station Halle. Dat maakt Halle het 19e station 
van Vlaanderen qua reizigigersaantallen. 

MOBILITEIT IN CIJFERS

27% van de Hallenaren voelt zich veilig 
op de fiets. In Vlaanderen geldt gemiddeld 
een percentage van 52%. 

altijd compact genoeg om aantrekkelijk te zijn voor 
fietsers en voetgangers: van Lembeek naar Buizingen 
is het 20 minuten fietsen, van Breedhout naar Essenbeek 
is het 25 minuten fietsen en rond de stationsomge-

vingen liggen veel voorzieningen en werkplekken op 
loopafstand.

 Halle telt inmiddels bijna veertigduizend in-
woners en heeft een beroepsbevolking van ruim 22.000 
werknemers. Tegelijkertijd is er veel economische 
activiteit aanwezig, wat betekent dat er een in-
komende en uitgaande pendel is van ruim 10.000 
werknemers in beide richtingen. Alleen naar de 
Colruyt cluster reizen ongeveer 4,000 werknemers per 
dag. 300 hiervan beschikken van een bedrijfsfiets op 
station Halle. 

Bovendien zijn er veel Hallenaren die zowel in 
de gemeente wonen als werken. Dat brengt dagelijks 
grote vervoersstromen op gang met de auto als do-
minant vervoersmiddel.

Halle is ook een regionale pool voor secun-
dair onderwijs, zowel voor de landelijke regio in het 
westen en voor jongeren uit Vlaamse gezinnen in 
Brussel. Ongeveer 3.500 leerlingen (60%) die secundair 
onderwijs volgen in Halle zijn afkomstig uit andere 
gemeenten. Dat vertaalt zich in een grote dagelijkse 
schoolpendel naar de stad. De meeste grote scholen zijn 
gesitueerd op een loopafstand van 15 minuten vanaf het 
station. Fietsverbindingen naar deze scholen zijn echter 
niet altijd veilig en de fietsenstallingen zijn niet toerei-
kend voor zoveel scholieren.

REGIONALE BEREIKBAARHEID

 Halle is goed verbonden met de regio dank-
zij de aanwezigheid van drie stations. Via het spoor 
ligt Brussel slechts op een kwartier tot 20 minuten 
reisafstand vanaf Station Halle. Vanuit het station 
Lembeek duurt het een halfuur en vanuit Buizingen 20 
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7. Daily Urban System van Halle: 
inkomende forensen in de ocht-
endspits*.

8. Daily Urban System van Halle: 
uitgaande forensen in de ocht-
endspits*.

 
 * statistieke eenheden van de 

basisdata zijn: gemeenten in 
het Vlaams Gewest; wijken in 
Brussel; provincies in Wallonië.

9.  Toekomstbeeld (concept) van een 
fiets- en voetgangersbrug over de 
N203a, SWECO. 

10. Bewoners vragen om meer ruimte 
voor voetgangers, HLN, 2 sept. 
2019.

11.  De Albertstraat als 
 fietsstraat, Nieuwsblad, 14 juni 

2017.

7. 8.
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9.
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minuten tot de hoofdstad. Andere grote steden, waar-
onder Antwerpen en Charleroi, zijn niet rechtstreeks 
via het spoor te bereiken en vereisen een overstap in 
Brussel. De reistijd is vaak niet langer dan wanneer men 
in goede omstandigheden de rit per auto aflegt, laat 
staan tijdens de spitsuren. 

 De ligging in de Groene Gordel betekent immers 
dat het centrum van Brussel in goede omstandighe-
den in een halfuur te bereiken is met de auto. Aalst en 
Charleroi liggen op 35 minuten rijafstand, Mons is in 45 
minuten te bereiken en Leuven in 50 minuten. De route 
naar Gent duurt echter bijna een uur en ook Antwerpen 
ligt op ruim een uur rijafstand. In bijna alle gevallen 
loopt de snelste route via de E19, wat logischerwijs leidt 
tot verkeersdrukte op de Brusselse ring. Daarnaast lo-
pen de belangrijkste toegangswegen - met name tij-
dens de spits - regelmatig vast, waaronder de N203a, 
de A8, de Suikerkaai en de Auguste Demaeghtlaan. 

  
STATIONSGEBIEDEN 

 Zoals eerder vermeld, ligt binnen de gemeente 
een drietal stations: de kleinere stations Lembeek en 
Buizingen en het station Halle. Waar station Halle ruim 
achtduizend reizigers per dag verwerkt, gaat het bij 
station Buizingen slechts om 457 reizigers per dag (223e 
station van België) en bij station Lembeek om 596 rei-
zigers per dag (177e station van België). Hoewel station 
Halle een hoofdrol speelt, zijn ook station Buizingen en 
Lembeek belangrijk voor het ontmoedigen van autover-
keer en het bevorderen van het openbaar vervoer voor 
de langere afstanden. Zeker station Buizingen, gelegen 
bij bedrijventerreinen langs het kanaal, biedt een goede 

toegangspoort voor deze werknemers en tevens voor in-
woners in omliggende wijken. Station Lembeek biedt de 
mogelijkheid voor de ruim 7.000 inwoners  van Lembeek 
om het station binnen enkele minuten op de fiets of te 
voet te bereiken en in potentie kunnen P+R-locaties ook 
een belangrijke rol spelen. 

 Voor station Halle geldt dat het zeer strategisch 
gelegen is te midden van het centrum met veel voor-
zieningen alsmede dichtbevolkte woonwijken aan de 
oostkant, zoals Sint-Rochus. Die positie kan nog veel 
meer uitgebaat worden door in te zetten op de knoop- 
en plaatswaarde van het station. Met name door van 
het stationsplein een centrale plek in de stad te maken 
en door te investeren in de 'first' en 'last mile' worden 
inwoners aangemoedigd om 's ochtends de auto te laten 
staan en de trein te pakken. Het inzetten op openbaar 
vervoer gaat dus samen met verdere ontwikkeling van 
de stationsgebieden, en vooral met aandacht voor ruim-
telijk-functionele verbindingen voor traag verkeer. 

RUIMTELIJKE BARRIÈRES

 De grote hoeveelheid verbindingen maakt ook 
dat er diverse ruimtelijke barrières zijn. Enerzijds vormt 
het spoor een barrière, hoewel deze bij station Halle al 
ondergronds ligt. Richting Buizingen wordt dit ech-
ter een spoorbundel van bijna 70 meter breed zonder 
overgangen over een lengte van ruim 1200 meter. 
Ook ten zuiden van het station snijdt het spoor door 
groengebieden en wordt het oosten van de gemeente 
afgesneden van de Zenne en het centrum. Daardoor 
wordt de brugverbinding tussen de Basiliekstraat en de 

Sint-Rochusstraat extra druk, met name vanwege traag 
verkeer. 

 Ook wegen vormen barrières, waarvan de 
A8 - N203a en de E19 het meest in het oog springen. 
Tegelijkertijd werken deze wegen deels als afbakening 
van het bebouwd gebied en is verdere verharding van 
het open landschap zo voorkomen. Een grondige herin-
richting van delen van deze weg laat nog op zich wach-
ten. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert echter 
al wel in een tijdelijke infrastructuur, zodat voetgangers 
en fietsers veilig kunnen oversteken. Met tijdelijke brug-
gen over de N203a verdwijnen de gelijkvloerse over-
steekplaatsen en kan het verkeer vlotter doorstromen. 
Hiermee wordt een signaal afgegeven: de auto mag 
gelijkvloers blijven doorstromen, terwijl actieve 
modaliteiten een fors langere, ongelijkvloerse route 
moeten afleggen. Hoewel het gaat om een tijdelij-
ke maatregel en veiligheid voorop staat, zijn dit wel 
ingrepen die een onjuiste prioritering van modaliteiten 
handhaven. 

De N203a tussen de R0 en het begin van de A8 
snelweg is een knelpunt voor het landelijk wegverkeer. 
Op lange termijn is de wens om dit stuk weg naar een 
snelwegprofiel op te waarderen als deel van de A8. 
Hiervoor moeten twee knelpunten opgelost worden: de 
knooppunten met de N7 en N6 hoofdwegen, en het stuk 
tussen de Rodenemweg en de Welkomstlaan. Voor het 
eerste knelpunt wordt een nieuw knooppunt ten wes-
ten van het Colruyt bedrijventerrein gebouwd, met een 
directe ingang naar dit terrein en een nieuw aangelegde 
weg naar de N7 en N6. De huidige afritten gaan dicht. 
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KANSEN

• De aanwezigheid van drie stations biedt de mogelijkheid om de 

positie van het openbaar vervoer verder uit te bouwen en te investe-

ren in de knoop- en plaatswaarde van de stations. 

• Veel afstanden zijn geschikt voor actieve modaliteiten. Door 

hier een comfortabel en veilig netwerk voor te creëren, worden in-

woners aangemoedigd om de auto te laten staan. 

• De gemeente werkt al aan sterkere hiërarchie in het wegennet, 

wel kan de gemeente dit nog verder doorvoeren. Dan wordt het tra-

ge netwerk pas echt comfortabeler, veiliger en leefbaarder. 

ZWAKTES

• De auto heeft nog altijd een zeer dominante positie, zowel in 

Halle als onder de inkomende en uitgaande pendel. 

• De gemeente moet de prioritering van modaliteiten goed in de 

gaten houden bij transformeren of uitbreiden van het bestaande 

netwerk.  

• Het parkeerbeleid kan een veel krachtiger middel zijn voor het 

ontmoedigen van autoverkeer dan het nu is: door een helder doel te 

stellen (zoals een autoluw centrum) wordt het eenvoudiger om be-

leid te maken en sneller prioriteiten te stellen. 

02. DIAGNOSE

DIAGNOSE MOBILITEIT

Voor het stedelijke stuk van de snelweg werd 
in eerste instantie een lange tunnel onder alle kruisin-
gen bedacht door Tunnel Team A8. Maar vanwege de 
hoge kosten - meer dan 320 mln EUR - is deze variant 
stopgezet. Hierna heeft het Vlaams Gewest drie opties 
bestudeerd voor kortere tunnels. De opties variëren van 
een 30 meter lange tunnel voor de snelweg enkel onder 
de kruising met de Nijvelsesteenweg (70 mln EUR) tot 
een 800 meter lange tunnel tot aan het knooppunt met 
de R0 (131 mln EUR). Het knooppunt tussen de A8 en de 
R0 wordt in alle opties hervormd met een directe ver-
binding richting Vorst. In het najaar van 2019 is samen 
met omwonenden en het stadsbestuur voor de langere 
variant gekozen. Dat zal in de praktijk de ruimtelijke 
barrière tussen Halle en de woongebieden buiten de 
snelwegring doen wegnemen.

  
ACTIEVE MODALITEITEN

 In het Strategisch Masterplan uit 2013 gaf de 
gemeente aan in te willen zetten op een bereikbare 
en leefbare stad. Dat is nog altijd een relevant uit-
gangspunt en onlosmakelijk verbonden met actieve mo-
daliteiten (fietsen en lopen). De grootte van de gemeen-
te maakt dat veel afstanden geschikt zijn voor traag 
verkeer (zeker met de elektrische fiets in opkomst) en bij 
uitstek het centrum van Halle is daarvoor geschikt. Toch 
is de auto nog altijd het dominante vervoersmiddel, wat 
leidt tot een grote ruimteclaim, onveilige situaties voor 
traag verkeer en een afname van de leefbaarheid. 

 De statistieken geven eenzelfde beeld: slechts 
27% van de Hallenaren vindt dat er veilig gefietst kan 
worden en slechts 17% vindt het veilig voor kinderen 
om zich te verplaatsen. Daarnaast vindt minder dan een 
kwart van de Hallenaren dat er voldoende fietspaden 
zijn en bijna eenzelfde aandeel dat deze paden in goede 
staat zijn. Over de voetpaden is men iets positiever: 35% 
vindt dat deze in goede staat verkeren. Dat maakt ook 
dat maar liefst tweederde van de Hallenaren in het 
afgelopen jaar nooit of slechts een uitzonderlijke 
keer de fiets heeft gepakt voor korte afstanden. Wel 

1.  Hallemaalbruggen: impressie van de Zuidbrug

legt ruim de helft van de inwoners minstens wekelijks 
korte afstanden te voet af.  

 Om dit beeld te veranderen zal de gemeente 
moeten blijven investeren in een comfortabel en 
veilig netwerk voor traag verkeer en tegelijkertijd 
het autogebruik moeten ontmoedigen. Voor de leef-
baarheid is het belangrijk om sluipverkeer te voorkomen 
en te zorgen dat auto's om de woongebieden heen rij-
den. Met name in de wijk Sint-Rochus, de dichtstbevolk-
te wijk van Halle, is dit een aandachtspunt. De gemeente 
moet daarnaast kritisch blijven kijken naar fietsstraten: 
als een fietsstraat boven een fietspad wordt verkozen 
zodat er ruimte blijft voor parkeerplaatsen, moet goed 
gemonitord worden of dit wel degelijk een comfortabel 
en veilig netwerk oplevert. In het centrum van Halle 
werkt de gemeente al aan het doorknippen van straten 
en het omleiden van verkeer. 

 Sluipverkeer is echter niet alleen een pro-
bleem voor de kernen, maar ook in het landelijk 
gebied. Met name tussen het Pajottenland en de stad 
Halle vormde dit een probleem. De gemeente heeft 
inmiddels hier al tractorsluizen geplaatst, zodat per-
sonenwagens gedwongen worden een andere route te 
kiezen. Wel is het belangrijk om ook andere wegen in 
de gaten te houden om zo de leefbaarheid in de open 
ruimte te bewaken. Om de auto beter om woongebieden 
heen te leiden, werkt de gemeente al aan diverse projec-
ten onder de noemer 'Hallemaal Bruggen' , waaronder de 
Zuidbrug, de Zennebrug en de Sint-Annabrug. Wel is het 
van belang dat de gemeente hierbij verder kijkt dan en-
kel de site en zorgt voor continue verbindingen tussen 
de verschillende wijken langs het kanaal. 

DE POSITIE VAN DE AUTO

 De auto staat onder druk in Halle, en terecht. 
Hoewel de gemeente er nog voor kan kiezen om de 
auto te faciliteren, is het van belang om wel toe te 
werken naar ontmoediging van de auto en dus te 
investeren in actieve modaliteiten en het openbaar 
vervoer. Deze vormen van vervoer vragen echter vaak 
om dezelfde ruimtelijke condities voor de stedenbouw-
kundige situatie. Zo is een hoge dichtheid, en dus een 
combinatie van knoop- en plaatswaarde, van groot 
belang. Juist dat soort randvoorwaarden zijn belangrijk 
om in gedachten te houden. Voor de ontmoediging van 
de auto is het van belang om het aantal parkeerplaatsen 
in het centrum te laten afnemen en wellicht zelfs in te 
zetten op een autoluw centrum, waarmee doelen met 
betrekking tot klimaatadaptiviteit en ruimtelijke kwa-
liteit behaald kunnen worden. Parkeerplaatsen kunnen 
in combinatie met mobipunten aan de rand van het 
bebouwd gebied worden ingepland, zodat men wordt 
aangemoedigd om de rit in ieder geval deels te voet, op 
de fiets of met het OV af te leggen.  
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2.2.1  BEBOUWDE RUIMTE -
   GEZONDE VERSTEDELIJKING

02. DIAGNOSE
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De versteende Zennevallei 
wordt met diverse projecten 
weer groener.

Het groen rondom de stad 
kan beter beleefbaar worden 
gemaakt. 

Het aantal fietsers tussen Halle 
en Brussel is in 5 jaar tijd 
verdubbeld.

De auto blijft bij 
uitstek het dominante 
vervoersmiddel.

Het parkeerbeleid 
moedigt autogebruik 
in het centrum aan.

Geluidsoverlast op 
een groot oppervlak 
van de gemeente.

Het centrum is zeer 
verhard met weinig 
ruimte voor een groen-
blauw netwerk. 

Buizingen
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GROENSTRUCTUUR

  Halle wordt volgens de Belfius gebiedsindeling 
gekarakteriseerd als een gemeente in de stadsrand met 
economische activiteit. In het deel van de Groene Gordel 
waar Halle zich bevindt, komen het Pajottenland en de 
Zennevallei samen. Het gaat hier echter vaak eerder 
om de stadsrand van Brussel dan een daadwerke-
lijke groene gordel. De verstening van de Zennevallei 
is daar bij uitstek een voorbeeld van. Met de aanleg 
van het spoor en het kanaal in de negentiende eeuw 
werd de Zennevallei een strategisch gelegen gebied 
voor bedrijvigheid, met als gevolg dat de groene ruimte 
langs de Zenne is ingenomen door bedrijventerreinen 
en woongebieden. In het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaams-Brabant uit 2004 werd zelfs nog gesteld dat de 
Zennevallei jaarlijks 60 hectare aan groen inlevert rond-
om Halle. 
  Inmiddels wordt de Zennevallei vanuit een an-
der perspectief benaderd. Verdere verstedelijking is niet 
langer de norm; er wordt juist ingezet op meer ruimte 
voor de Zenne, overige beken en het groen rondom de 
Zenne als een zachte ruggengraat. Daarbij hoort ook een 
betere beleving van de Zennevallei en het aaneenrijgen 
van de beleefbare groengebieden. 

Dat is hard nodig. Hoewel Halle tussen waar-
devolle groengebieden is gelegen, is hier weinig 
van te merken wanneer men het centrum van Halle 
of woongebieden zoals Sint-Rochus bezoekt. Zelfs 
wanneer men zich richting het open landschap begeeft, 
blijft het landschap verstopt achter de lintbebouwing. 
Juist de beken, die het landschap de stad in zouden 
kunnen trekken, hebben zeer beperkte ruimte of hebben 

al moeten wijken voor bebouwing. Wel vindt 72% van 
de inwoners dat er voldoende aanbod aan groen is in de 
gemeente en is 64% tevreden over het zicht op groen 
vanuit de woning. Dat is echter lager dan het Vlaams 
gemiddelde (73%). Het gaat er in Halle dus vooral om 
het beter beleefbaar maken van het groen en om een 
groen-blauw netwerk als klimaatadaptieve maatregel 
verder uit te rollen. Ten noorden van de Colruyt cluster 
wordt een park aangelegd voor werknemers en bewoners 
van de omliggende woongebieden.

Met name in het historische centrum van 
Halle is zeer weinig ruimte voor een groenstruc-
tuur, wat het streven naar gezonde verstedelij-
king niet ten goede komt. Veel pleinen zijn verhard, 
waaronder het stationsplein. Ook de Grote Markt, het 
Joseph Possozplein en de openbare ruimte rondom het 
Hallebad Sportoase hebben een onnodig versteend ka-
rakter. Het is mogelijk om de pleinen te vergroenen, wat 
tegelijkertijd kansen creëert door de plaats die het biedt 
aan events. Ook diverse straten, waaronder de straten 
behorend tot de oude stadsvesten en enkele andere 
stadsstraten, kunnen vergroend worden. Bovendien 
zou een helder parkeerbeleid, met bijvoorbeeld een 
autoluw centrum, veel ruimte voor een groen-blauw 
netwerk en daarmee ruimte voor een gezonde stad 
opleveren. 

In het huidige bestuursakkoord staat dat alle 
Hallenaren een stuk toegankelijk groen moeten vinden 
binnen een afstand van 400 meter van hun woning. 
Uit eigen onderzoek van het onderzoeksteam blijkt dat 
dit streven al realiteit is voor 98% van de inwoners. De 
vraag is meer over de kwaliteit en toegangelijkheid van 

02. DIAGNOSE

2. Ruimte voor fietsers en voetgangers in de 
binnenstad.

1. Fietsbrug bij station.

83 plaatsen in de ouderenzorg per 1.000 
65-plussers. Het Vlaamse gemiddelde is 76.

81% van de inwoners heeft een groenvoor-
ziening op loopafstand van hun huis. 

17% van de Hallenaren vindt het veilig 
voor kinderen om zich te verplaatsen, terwijl 
het Vlaams gemiddelde twee keer zo hoog ligt. 

34% van de inwoners ondervindt vaak 
of altijd hinder door verkeerslawaai, terwijl dit 
in Vlaanderen 28% is. 

GEZONDE VERSTEDELIJKING IN CIJFERS

4.932 leerlingen komen vanuit andere 
gemeenten naar een school in Halle en 72,6% 
daarvan komt met de auto.

19% van de mensen gaat met de fiets 
of te voet naar werk, wat bijna gelijk is aan 
het Vlaams gemiddelde. 

deze groene gebieden, net zoals hoe kan buurtgroen aan 
andere doelen zoals klimaatbestendigheid bijdragen.

Daarnaast is het van belang dat Halle niet alleen 
focust op het creëren van meer ruimte voor groen en 
water, maar ook het bestaande groen-blauwe netwerk 
beter beleefbaar maakt. Daarvoor is het nuttig om te kij-
ken onder andere naar het mogelijk toegankelijk maken 
van privaat groen. 

RUIMTE VOOR FIETS EN VOETGANGER

Voor een gezondere gemeente is het van 
groot belang dat actieve modaliteiten op lokale en 
regionale schaal worden gestimuleerd, voor diverse 
doelgroepen en type verplaatsingen. Zo geldt voor 
scholieren dat 55% van de scholieren die in Halle woont 
én in Halle naar school gaat toch met de auto reist. Bij 
scholieren die buiten Halle wonen maar wel in Halle 
naar school gaan, geldt zelfs dat bijna driekwart met de 
auto komt. 

Wanneer wordt gekeken naar het dominante ver-
voersmiddel bij verplaatsingen van en naar werk, wint 
de auto met gemak. 68% van de eigen inwoners gaat met 
de auto naar werk in Halle. Wanneer men 's ochtends de 
gemeente verlaat om elders te werken, geldt dat bijna 
driekwart de auto pakt. De inkomende pendel wordt 
echter nog meer gedomineerd door de auto met een 
aandeel van bijna 87%. Op regionaal schaalniveau geldt 
dat bij zowel de inkomende als uitgaande pendel de ac-
tieve modaliteiten nauwelijks boven een aandeel van 3% 
uitkomen. Wanneer men zowel in Halle woont als werkt, 
gaat wel 21% op de fiets en 7% te voet. 

De gemeente Halle is zich hier van bewust en 
daarom worden steeds meer ingrepen gedaan om het 

trage netwerk te verbeteren. Toch kan de gemeente 
zich inzetten voor een ambitieuzer beleid en de auto 
actief gaan ontmoedigen, of in elk geval doorgaand 
verkeer uit de kernen en overige gebieden gaan weren. 
Daarbij hoort ook dat de gemeente zich inzet voor een 
bovenlokaal (recreatief) netwerk en missing links op 
deze routes gaat aanpakken. Daarbij is het van belang 
om het netwerk zodanig aan te passen dat het past bij 
de vereiste condities voor de opkomende elektrische 
fiets. Voor de fietssnelweg tussen Halle en Brussel is dit 
proces al gaande. Dat loont, want tussen 2014 en 2018 is 
het aantal fietsers op deze route verdubbeld. 

MILIEU EN GEZONDHEID

  Enkele wegen veroorzaken forse geluidsover-
last van meer dan 75 dB. Het gaat hier om de E19, 
N203a, de steenwegen, de Auguste Demaeghtlaan en de 
Welkomstlaan. Om de leefbaarheid in omliggende wij-
ken te vergroten is het van belang om integrale circula-
tieplannen op te stellen. Het circulatieplan 'Ademruimte 
voor Sint-Rochus' is hier een voorbeeld van. 

GEZONDHEIDSZORG

  Halle kent diverse zorginstellingen, waarvan 
het regionale Sint-Maria Halle ziekenhuis de grootste is. 
Daarnaast heeft Halle 88 plaatsen in de ouderenzorg per 
1.000 inwoners, wat hoger is dan het Vlaams gemiddel-
de. Er zijn diverse woonzorgcentra. Daarnaast vindt ook 
in Halle vergrijzing plaats. Om in te spelen op die trend 
worden al extra assistentiewoningen gebouwd. Onder 
andere op de OCMW-campus verrijzen hiervan veertig 
nieuwe.
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2.2.2 BEBOUWDE RUIMTE
   WONEN

02. DIAGNOSE

Tot 2035 komen er 
2.273 huishoudens bij 
in Halle.

Er zijn diverse grote 
woningbouwprojecten, 
waaronder Nederhem.

Het centrum 
creëert een hoog 
voorzieningenniveau. 

Verder verdichten 
vereist meer aandacht 
voor leefbaarheid. De stations 

creëren een hoge 
knooppuntwaarde.

Infrastructuur biedt een 
kans om verdere uitbrei-
ding van de stad in de open 
ruimte te beperken.

Buizingen
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  Waar Halle ooit begon als een compacte stad 
aan de Zenne, is de Zenne inmiddels lastig te volgen 
op de kaart. Langs de rivier is aan beide kanten veelal 
bebouwing te vinden, waarbij weinig ruimte is overgela-
ten voor de Zenne en haar oevers. Ondertussen is Halle 
gestaag blijven groeien, wat heeft geresulteerd in een 
gemeente met bijna 40.000 inwoners op ruim 44 km2. 
Halle blijft echter groeien, als gevolg van de ligging 
dicht bij Brussel én de kwaliteiten van Halle.    
  
  DE RELATIE TUSSEN 
INFRASTRUCTUUR EN VERSTEDELIJKING

  Het vroegere Halle is nog eenvoudig terug te 
herkennen op de kaart. Het historische centrum ont-
leent haar vorm nog altijd aan de vestingswerken, net 
als de 'tweede ringweg' de Auguste Demaeghtlaan. 
  Daarnaast heeft infrastructuur in Halle 
veelvuldig een rol gespeeld als voorwaarde voor 
verstedelijking. De komst van het kanaal en het spoor 
in de negentiende eeuw leidde tot de aantrekking van 
bedrijvigheid en wel langs deze infrastructuurbundel, 
wat tevens betekende dat bedrijvigheid landde in de 
Zennevallei. Met de gestage bevolkingsgroei in de 
afgelopen decennia is Halle steeds verder uitge-
deind, wat ten koste is gegaan van de open ruimte. 
Hoewel de aanwezige lintbebouwing in de gemeente de 
infrastructuur bleef volgen, heeft infrastructuur op an-
dere plekken een ondergeschikte rol gekregen. Maar het 
heeft ook een nieuwe rol - onbewust - op zich genomen: 
de afbakening van het bebouwd gebied en daarmee de 
bescherming van de open ruimte. De N203a is hier het 
meest voor de hand liggende voorbeeld van. 
  Voor toekomstige ontwikkelingen geldt dat 
Halle wel degelijk in staat is om de relatie tussen in-
frastructuur en verstedelijking te beïnvloeden én in 
te zetten voor duurzamere verstedelijking. Zo hoeft 
het spoor niet langer een aantrekkingskracht op indus-
triële bedrijvigheid te hebben, maar gaan stations met 

hun knoop- en (soms nog te ontwikkelen) plaatswaarde 
een aantrekkingskracht op verdichting uitoefenen. De 
locaties van stations - en daarmee van infrastructuur - 
worden dan weer leidend voor verstedelijking. 

 KERNEN

De gemeente Halle bestaat uit drie kernen - 
Halle, Buizingen en Lembeek. Verder ligt het gehucht 
Breedhout binnen de gemeentegrenzen, net als een 
aantal huizenconcentraties: Alsput, Berendries, Maasdal 
en Mussenberg. 

De kernen Halle en Buizingen zijn aan elkaar 
gegroeid en hebben een zeer goed voorzieningenniveau 
volgens de VITO-kaart. De binnenstad van Halle wordt 
doorkruist door het Brussel-Charleroi Kanaal en het 
spoor. Dat maakt dat voorzieningen die in de oude bin-
nenstad geconcentreerd zijn, niet optimaal bereikbaar 
zijn voor de inwoners in het oostelijke deel. De nieuwe 
bruggen die gepland zijn (zie hoofdstuk 2.2.1) zullen dit 
probleem deels oplossen. 

Rondom de binnenstad ligt een tweetal woonge-
bieden met een lagere dichtheid: Windmoleken naar het 
westen en Essenbeek naar het zuidoosten, die van de 
rest van de stad afgesneden zijn door de N6, de N203a 
en overige hoofdwegen. Deze uitbreidingen zijn vrij 
recent en vormen een bedreiging voor de omliggende 
natuurlijke landschappen.

Buizingen is vergroeid met Halle, maar ook 
met de kern Huizingen uit de aangrenzende gemeente 
Beersel. Buizingen heeft geen duidelijk centrum: de 
oude kom met de kerk en het Gemeenteplein ligt in het 
zuiden, dichtbij de nieuwe ontwikkeling Nederhem; 
de voorzieningen zijn geconcentreerd langs de 
Alsembergsesteenweg, die eigenlijk op de gemeente-
grens ligt; en het station ligt decentraal tussen bedrij-

02. DIAGNOSE

1. Kaart knooppuntwaarde en 
nabijheid voorzieningen, 
VITO. .

2. Kaart voorzieningenniveau, 
VITO.

Het hoogste niveau van 
voorzieningen is te vinden 
binnen de ringweg en de 
afbakening van het klein-
stedelijk gebied. De woon-
gebieden buiten de ring en  
in de andere kernen scoren 
matig qua bereikbaarheid 
en voorzieningen. 

2

1

€ 232.309 was de gemiddel-
de prijs van een woonhuis in 2016. Dat was 
€3.829 hoger dan gemiddeld in Vlaanderen

76% van het bebouwd oppervlak heeft een 
woonfunctie. In vergelijkbare gemeenten (volgens de 
Belfius-categorisering) is dat 66%.  

WONEN IN CIJFERS

203,5% is het stijgingspercentage 
van de gemiddelde verkoopprijs voor bouwgrond 
(2005-2014). In Vlaanderen was dit 159,6%. 

venterreinen, in het noordwesten van de kern. Kansen 
voor kernversterking in de drie centra van Buizingen 
zijn daarmee afhankelijk van ontwikkelingen in Halle, 
van de gemeente Beersel en van de visie van NMBS over 
de toekomst van het station.

Lembeek wordt enigszins gescheiden van Halle 
door de N203a. Het voorzieningenniveau volgens de 
VITO-kaart is goed, slechts één niveau lager dan in 
Halle. De kern wordt doorkruist door de weg N6 en 
het spoor Halle-Tubeke. De historische kom ligt in het 
smalle gebied tussen het spoor en de Zenne, rondom 
de Sint-Veronuskerk en het Kasteelpark. Ruimte voor 
ontwikkeling lag in de laatste decennia echter ten 
westen van het spoor. Dat heeft geleid tot een balans 
van goed ontwikkelde voorzieningen aan beide zijden 
van het spoor met het station in het midden. Hierdoor 
vormt het station in Lembeek het strategische punt voor 
kernversterking. Het station zelf biedt daarentegen een 
lage ruimtelijke kwaliteit, met een onduidelijke toe-
gangsweg, de Stationsstraat, en een parkeerterrein voor 
de supermarkt in plaats van een plein met verblijfskwa-
liteit. Verder is de kern lineair gegroeid langs de N6-weg 
en ook richting het westen verder gegroeid in de vorm 
van lintbebouwing. 

WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

• Woonuitbreidingsgebied Windmoleken: 
ontwikkeling stopzetten waar het nog 
mogelijk is en ruimte reserveren voor de 
Lubbeek en het randpark;

• Reservegebied voor woonwijken 
Stroppen niet verder ontwikkelen;

• Grote Weide: is reeds RUP voor gemaakt;
• Woonuitbreidingsgebied Gerard 

Mercatorstraat is reeds ontwikkeld;
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02. DIAGNOSE

6. Onbebouwde percelen in bestaande woongebieden.

Er zijn weinig woonuitbreidingsgebieden in 
Halle. Twee daarvan in Windmoleken zijn reeds be-
bouwd, en een gebied in Buizingen is al verkaveld en 
deels bebouwd. Verdere woonuitbreidingsgebieden 
liggen op de westelijke rand van Halle op natuur- en 
landbouwgrond, een ander gebied ligt op een begraaf-
plaats. Al deze gebieden, met uitzondering van die in 
Buizingen, vallen buiten een fietsafstand van 5 minuten 
vanaf een treinstation en buiten het gebied met zeer 
goed voorzieningenniveau. Dat betekent dat ze, indien 
doorgevoerd, eigenlijk een kernuitbreiding van Halle 
zouden zijn in het Pajottenland, wat geldt als een hoog-
waardig cultureel landschap.

VERSTEDELIJKINGSDRUK

  In Halle wonen volgens de laatste statistieken 
39.566 mensen, wat neerkomt op 16.430 huishoudens. 
De gemiddelde gezinsgrootte neemt volgens progno-
ses langzaam af van 2,4 personen per huishouden in 
2000 naar 2,35 personen per huishouden in 2019 en 
2,3 personen per huishouden in 2035. Het is echter wel 
opvallend dat tussen 2009 en 2018 het aantal inwoners 
is gegroeid met 9,3%, maar het aantal huishoudens met 
8,7%. Dat betekent dat de grootte van huishoudens dus 
eerder is toegenomen dan afgenomen. 

  Halle is daarmee harder gegroeid dan ge-
middeld in de provincie Vlaams Brabant en in het 
Vlaams gewest. Daar was de groei van het aantal inwo-
ners respectievelijk 6,1% en 5,2%, en groeide het aantal 
huishoudens harder dan het aantal inwoners. Inmiddels 
heeft Halle een dichtheid van 881 inwoners per km2, wat 
fors hoger is dan het provinciaal en Vlaams gemiddel-

de van 541 inwoners per km2 en 485 inwoners per km2. 
Maar wanneer de Halse dichtheid wordt vergeleken met 
andere gemeenten rondom Brussel, zijn er meerdere 
gemeenten met een nog veel hogere dichtheid van ruim 
1.000 of 2.000 inwoners per km2. 

  Ondertussen zal het totaal aantal inwoners en 
het totaal aantal huishoudens blijven toenemen. Dat 
heeft zonder twijfel te maken met de ligging bij Brussel, 
met mensen die vanuit Brussel naar Halle verhuizen 
of mensen die in Halle willen wonen, om vervolgens in 
Brussel te gaan werken. Van de bijna vijfhonderd nieuwe 
inwoners in 2018 kwam een groot deel echter ook naar 
Halle vanwege aanwezige kwaliteiten in de gemeen-
te: een bruisende stad met voorzieningen en toch ook 
groen vlakbij. Mensen zijn bereid om een groot huis op 
het platteland op te geven om vervolgens in Halle een 
appartement dicht bij alle voorzieningen te betrekken. 
Dat geeft aan dat Halle bij verdere verdichting volop 
moet inspelen op plekken met een hoge knooppunt-
waarde en een hoog voorzieningenniveau, want 
juist dat - in combinatie met het aanwezige groen - 
maakt wonen in Halle aantrekkelijk. 

  BEVOLKINGSGROEI

  Waar Halle tussen 2005 en 2017 al gegroeid is 
met 11,5% in totaal en fluctuerende toenames per jaar 
(van + 200 inwoners tot + 600 inwoners), zal deze trend 
tot minimaal 2035 door blijven zetten. Tussen 2019 en 
2025 zal Halle groeien met 5,3% tot 41.707 inwoners in 
2025. Uiteindelijk is de verwachting dat Halle in 2030 
43.299 inwoners telt en in 2035 44.645 inwoners (+ 
11,6% ten opzichte van 2019).   Dat komt uiteindelijk neer op 16.430 huishou-

dens in 2019, 17.639 huishoudens in 2025, 18.411 huis-
houdens in 2030 en 19.094 huishoudens in 2035. Op dit 
moment telt Halle 17.394 wooneenheden, wat betekent 
dat er een overschot is van 964 wooneenheden. Voor 
een gezonde woondynamiek is een overaanbod van 3% 
(522 wooneenheden) nodig. Zelfs dan heeft Halle nog 
442 wooneenheden beschikbaar. Daarmee kan de groei 
ongeveer tot en met 2020 nog worden opgevangen. Voor 
daarna zijn er tot 2035 nog 2.273 wooneenheden nog, 
waarbij rekening is gehouden met een overaanbod van 
3% in 2035. 

  WONINGAANBOD- EN OPGAVE
 

 In de woongebieden van de gemeente is 14% 
van de percelen onbebouwd. Het gaat hier om een op-

pervlakte van 60 ha, of een uitsplitsing van 767 percelen 
in Halle, 197 in Lembeek en 154 in Buizingen. Uitgaande 
van een vrij hoge dichtheid van 30-50 woningen per 
hectare kunnen in theorie 1.800 tot 3.000 woningen op 
deze percelen worden gebouwd. In de RUP Afbakening 
kleinstedelijk gebied Halle (2016) werd gesteld dat er 
een aanbod was van ca. 1.800 tot 2.030 bijkomende 
woonmogelijkheden op de onbebouwde percelen.  

Volgens de huishoudensprognose van 
'Provincies in cijfers' zal het aantal huishoudens in Halle 
met 2.664 groeien tussen 2019-2035. Dat betekent dat 
de bestaande vrijliggende ruimte in de kernen vol-
doende is om de woningvraag alleen door kernver-
sterking op onbebouwde percelen in te vullen, mits 
gerekend wordt met de juiste dichtheid. Maar niet al 
deze percelen zijn geschikt voor woningbouw omwille 

woongebied (Gewestplan)

bestaand gebouw

onbebouwd perceel binnen het 

woongebied

Atlas woonuitbreidingsgebieden**

reeds bebouwd

verkaveld

vrij

station

5 minuten fietsbuffer (1.250 meter)

* bron: gemeld door de gemeente

** geverifieerd met de werkelijke situatie
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02. DIAGNOSE

KANSEN

• Een helder parkeerbeleid, zoals het autoluw maken van het 

centrum, creëert ruimte voor een groen-blauw netwerk.

• De verstening van de Zennevallei wordt omgezet in vergroe-

ning van de Zennevallei. Het koppelen van provinciale projecten 

aan een bovenlokaal recreatief netwerk draagt bij aan een gezonde 

gemeente. 

• Binnen de kernen liggen nog veel onbebouwde percelen, waar-

mee de verwachte bevolkingsgroei tot 2035 kan worden opgevangen.

• Het beleid voor kernversterking kan gecombineerd worden met 

een kwaliteitsverbetering.  

ZWAKTES

• Veel openbare ruimten in het centrum, zoals het stationsplein 

en de Grote Markt hebben een onnodig versteend karakter. 

• De Zenne en de beken hebben zeer beperkte ruimte of hebben 

zelfs moeten wijken voor bebouwing. 

• Bij kernversterking moet de nadruk niet enkel komen te liggen 

op kwantiteit. Het gaat ook een kwaliteitsslag met een integrale 

visie voor de diverse functies die binnen kernen vervuld moeten wor-

den. 

DIAGNOSE BEBOUWDE OMGEVING

Het woningbouwproject bij Nederhem.

van geluidsoverlast en overige gezondheidsredenen. 
Een aantal percelen moet daarnaast ook gereserveerd 
worden voor meer binnenstedelijk groen, sociale voor-
zieningen en kleine bedrijvigheid. Om de woningvraag 
te beantwoorden zonder kernuitbreiding moet Halle 
het thema wonen innovatief en integraal aanpakken, 
waarbij kwaliteit niet onder mag doen voor kwantiteit. 
Een mogelijke oplossing hiervoor is verdichting in het 
stationsgebied. Het voorzieningenniveau is al hoog hier 
en de aanwezigheid van openbaar vervoer kan het auto-
gebruik verminderen.

Halle heeft in 2016 al het stedelijk gebied, waar 
groei, concentratie en verdichting wenselijk is, afge-
bakend, oftewel de Afbakening kleinstedelijk gebied 
Halle. Dat gaf de gemeente de mogelijkheid om een 
gericht stedelijk beleid te voeren, terwijl de open ruimte 
tegelijkertijd gevrijwaard kon worden. Ook vanuit het 
Ruimtelijk Structuurplan is het beleid erop gericht om 
de kern te versterken. Daarnaast benoemt Halle voor 
zichzelf al de uitdaging om werk te maken van een 
kwaliteitsverbetering, wat grotendeels hand in hand 
kan gaan met circulatieplannen en het vrijmaken van 
ruimte voor een groenblauw netwerk. Oftewel: bereik-
baarheid en leefbaarheid als doelstellingen, waarbij 
verschillende projecten ingezet worden als middel. 
Dat geldt voor de centrumgebieden aan beide kanten 
van de Zenne. 

Voor het aanbod geldt dat Halle in 2018 17.394 
wooneenheden telde in totaal. Daaronder vallen onder 
meer 12.185 eengezinswoningen en 4.579 apparte-
menten. In vergelijking met de provincie heeft Halle 
iets meer appartementen ten opzichte van het aantal 
eengezinswoningen. In de afgelopen jaren is het aan-
tal eengezinswoningen afgenomen, terwijl het aantal 

appartementen is toegenomen. Dat past ook binnen 
de trend van verdichting, waar Halle verder op in zou 
moeten zetten om ook de open ruimte te vrijwaren. Bij 
verdere verdichtingsplannen kan Halle inzetten op 
een integrale bouwverordening. Daarbij wordt een 
woningbouwplan gelinkt aan enerzijds een mobili-
teitsplan voor de verdere druk op het mobiliteitssys-
teem, en anderzijds aan een gewenste parkeernorm 
voor de leefbaarheid in het gebied. 

Tussen 2014 en 2017 zijn in Halle vergunningen 
verleend voor 435 woningen, waaronder grote projecten 
als RUP Nederhem, BPA Dynastiewijk en BPA Stroppen. 
Dat is ook van belang om Halle inclusief te houden, aan-
gezien de gemiddelde verkoopprijzen van bouwgrond 
tussen 2005 en 2014 +103% zijn gestegen tot € 262,30 
per m2 en ook de prijs van gewone woonhuizen tussen 
2005 en 2016 is gestegen met +53,6% tot €232.309 als 
gemiddelde verkoopprijs. 

Door de dichtheidsanalyse van een aantal 
nieuwbouwprojecten lijkt het erop dat in een passende 
dichtheid is gebouwd. Alle nieuwbouwprojecten heb-
ben een dichtheid hoger dan 50 woningen per ha. De 
meeste projecten omvatten zowel appartamenten en 
assistentiewoningen, en sommige gaan uit van gemengd 
gebruik.

Naam
Oppervlakte 
(ha)

Aantal 
wooneenheden

Dichtheid 
(woningen/ha)

Sequoia 0.8 60 75

Nederhem 4.3 360 84

Parkrand 0.42 110 262

Elisa Park 1.16 92 79

Nest 0.1 9 90

Basiliek 0.04 5 125
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2.3.1  OPEN RUIMTE
   WATER EN NATUUR

02. DIAGNOSE
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Het Pajottenland staat voor 
grote uitdagingen: verdroging, 
wateroverlast, etc.

Halle is omringd door 
waardevolle ecologische 
gebieden, maar de links 
ernaartoe ontbreken. 

De Zenne heeft recent 
overstromingen veroorzaakt met 
wateroverlast in het centrum.

Klimaatadaptieve 
maatregelen zijn hard nodig 
in een versteend centrum.

Buizingen

Halle is gelegen in de Groene Gordel rondom 
Brussel. Centraal ligt de Zenne. Aan de westzijde van 
de vallei ligt het Pajotteland, in het oosten vind je oude 
bosgebieden van de Brabantse Ardennen. De open 
ruimte is van grote waarde voor de gemeente, maar 
staat tegelijkertijd onder druk. Enerzijds komt die vanuit 
Brussel en wordt de open ruimte steeds meer verste-
delijkt. Het stedelijk gebied van Halle is immers steeds 
groter geworden, terwijl de open ruimte en met name 
de bosgebieden zijn gekrompen. Anderzijds legt de 
gemeente Halle zelf ook steeds meer ruimteclaims op de 
open ruimte, gerelateerd aan thema's als recreatie, land-
bouw, klimaatadaptatie, verstedelijking en natuur. De 
uitdaging voor Halle is om deze ruimteclaims met elkaar 
te verweven, zodat ze elkaar kunnen versterken.   
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10 km2
 van Halle is aangewezen als over-

stromingsgevoelig gebied in 2017 (Watertoets). 

22% van het gemeentelijk oppervlak is hier-
mee overstromingsgevoelig, terwijl maar 1,3% van de 
gemeenteoppervlakte water is.

WATER EN NATUUR IN CIJFERS

NATUURGEBIEDEN

Halle is gelegen in het vallei van de Zenne. 
Met name de oostkant van de gemeente bevat een 
heuvelachtig landschap met bossen op hoger gelegen 
gronden en daartussen enkele ingesleten beekdalen. 
Verschillende natuurgebieden zijn beschermd door 
Vlaamse en Europese wetgeving (VEN en Natura 2000). 
In het noorden is er sprake van een leembodem, in het 
zuiden van zandgrond. 

Dit gebied tussen Zennevallei en Zoniënwoud 
wordt ook de Brabantse Ardennen genoemd, wat naast 
boscomplexen bestaat uit beekvalleien en een verstede-
lijkt weefsel. De beken tussen de bossen lopen naar de 
Zenne toe en veroorzaken de sterke releifverschillen in 
het landschap. De beken zijn belangrijke landschapseco-
logische structuren en zorgen voor samenhang tussen 
de verschillende natuurgebieden, mits ze daarvoor de 
ruimte krijgen. Aan de westkant is in het Pajottenland 
echter minder reliëf aanwezig. Bovendien zijn hier en-
kele grensoverschrijdende landschappelijke entiteiten, 
wat logischerwijs vraagt om bovenlokale samenwerking. 
Aan de westkant ligt de vallei van de Groebegracht; 
een bijzonder stukje natuur dat omringd is door open 
landbouwgrond en biologisch zeer waardevolle bosjes. 
Vanuit de Groebegracht lopen wederom beken door het 
landschap. 

02. DIAGNOSE

2,6 km2
 landbouwgrond moet als natuur 

herbestemd worden om het aandeel van natuur tot 
25% van het gemeentelijk oppervlak te brengen.

12% van alle gebouwen in de gemeente zonder 
agrarische functie (2835 gebouwen) is toch gelegen in 
het open landschap.

verstedelijking van het gebied als gevolg. In totaal zijn 
er bijna 3000 gebouwen zonder agrarische functie toch 
in de open ruimte terechtgekomen. 

 De Zennevallei heeft tot slot wellicht het meest 
moeten zwichten voor de druk op de open ruimte. De 
vallei is sterk verstedelijkt, waardoor nog slechts enkele 
groene passages over zijn gebleven. Bovendien reikt de 
bebouwing tot aan de oevers van de rivier, waardoor de 
vallei weinig ruimte tot haar beschikking heeft. Ook ligt 
de rivier behoorlijk laag, wat de toegankelijkheid niet 
ten goede komt. De ruimte voor de rivier en de vallei is 
nog verder afgenomen met de aanleg van het kanaal, 
waardoor de Zenne onder het kanaal door moet duiken. 
Bovendien zijn meerdere beekdalen hierdoor afgesne-
den van de rivier. Toch geeft de Zenne identiteit aan 
Halle en is er inmiddels bewustzijn dat de Zennevallei 
weer een groene en herkenbare identiteit moet krijgen. 
Het provinciaal project 'Zennevallei' moet hier vorm aan 
geven. 

 Terwijl Halle beschikt over zeer waardevolle 
ecologische gebieden, is de volgende uitdaging om deze 
gebieden te versterken, te vergroten en met elkaar te 
verbinden én zoveel mogelijk vrij te waren van bebou-
wing. Verder is het voor een klimaatbestendige gemeen-
te van belang dat de gebieden ruimte gaan bieden aan 
klimaatadaptieve maatregelen. 

 KLIMAATADAPTATIE

 De aanwezige waterstructuur en de glooiing 
van het landschap maakt de gemeente kwetsbaar voor 
wateroverlast. Al diverse keren hebben overstromin-
gen plaatsgevonden, onder andere van de Zenne en de 
Groebegracht. In totaal geldt dat 10 km2 van Halle (22%) 
is aangewezen als overstromingsgevoelig gebied. Vooral 
de Zenne, die ook beperkte ruimte heeft, speelt daarin 
een cruciale rol. 

De Zennevallei in de binnenstad is historisch 
verlegd naar de huidige locatie. De oorspronkelijke 
ligging is nu de winkelstraat (Basiliekstraat) en hierdoor 
lijdt deze vaak aan wateroverlast. Tegenwoordig is een 
beton ondergrondse wateropvang gepland in de bin-
nenstad. Echter is opvangcapaciteit upstream de enige 
robuuste oplossing op lange termijn, zowel in de vallei 
van de Groebegracht en het ziekenhuis-gebied en in het 
gebied van het Don Bosco campus.De uitbreiding van 
industrie en het bouw van het ziekenhuis hebben tot 
wateroverlast in het westkant van de binnenstad geleid 
door een snellere doorstroming van de Groebegracht. 

Naast wateroverlast hebben de gebieden, met 
name het Pajottenland, ook last van verdroging. 
Periodes van extreme droogte zijn al vaker voorgeko-

In het Hallerbos komen de hyacinten jaarlijks tot 
bloei.  

men, wat zeer nadelig is voor de vruchtbare grond en 
daarmee de landbouwactiviteiten in het gebied. Dat 
kan een belangrijke stimulans voor landbouwers zijn 
om meer activiteiten met betrekking tot natuur- en 
waterbeheer op zich te nemen, zodat de bodem het 
water beter kan infiltreren en vasthouden voor drogere 
periodes. Ook wordt het zo mogelijk om de meerdere 
ruimteclaims te verknopen. De landbouwer wordt zo een 
actieve beheerder van de open ruimte en kan met meer-
dere nevenactiviteiten rondom natuurbeheer en recrea-
tie ook extra inkomsten genereren. Zo kan hij mede zijn 
eigen toekomst veiligstellen. Wel moet de landbouwer 
hierbij ondersteund worden. Er zijn al enkele instru-
menten hiervoor beschikbaar, waaronder beheerover-
eenkomsten.

Waterkwaliteit is een probleem met gevolgen 
op leefbaarheid en ecologie. De kwaliteit van het water 
wordt bedreigd onder andere door woningen die niet 
op het riool aangesloten zijn en door het uitgebreide 
gebruik van mest in de landbouw.

LANDSCHAP TOT IN DE STAD

 Ook de provincie Vlaams-Brabant onderschrijft 
het belang van samenhang tussen de verschillende 
gebieden. Juist voor verstedelijkte gebieden als de 
Zennevallei geldt dat aaneengeslotenheid nodig is. 
Daarom wordt de Zennevallei als een zachte ruggen-
graat uitgebouwd als de verbinding tussen de open 
ruimte én de bebouwde omgeving. Zo moet het gebied 
een betere samenhang en ecologische kwaliteit krijgen, 
waarbij de groene gebieden worden verweven, verbon-
den en geherstructureerd. Het feit dat de zachte (groe-
ne) ruggengraat gepaard gaat met de verdere ontwikke-
ling van een harde (stedelijke) ruggengraat, maakt het 
plan echter kwetsbaar. De vraag is in hoeverre dan nog 
een balans mogelijk is tussen een ecologisch, robuust 
open ruimtenetwerk en hoogdynamische corridors. Door 
de splitsing van het programma in twee ruggengraten, 
kan integraliteit verloren gaan. 

 Wel is het van belang dat de gemeente Halle de 
bijzondere groengebieden gaat doortrekken tot in het 
hart van de stad. Daarbij kan gebruik worden gemaakt 
van de Zenne, de beekdalen met de beken die door 
(kunnen) lopen tot het centrum en de lobbenstructuur 
van het stedelijk gebied. Juist vanuit het oogpunt van 
een klimaatbestendige gemeente is het van belang dat 
de inrichting van de openbare ruimte wordt gezien als 
klimaatadaptieve maatregel, waarbij het groenblauwe 
netwerk wordt doorgetrokken tot in de verharde stad.

 Het Pajottenland is een groot landschap wat 
meerdere gemeenten beslaat. Daarmee hebben veel 
projecten en programma's in het Pajottenland ook een 
bovenlokaal karakter. Zo wordt op regionaal niveau ge-
keken naar een klimaatbestendig Pajottenland, waarbij 
vooral gezocht wordt naar de ideale duurzame ener-
giemix voor het gebied. Daarnaast is het Pajottenland 
ook een belangrijk landbouw-, recreatie-, natuur- en 
woongebied. Al deze functies maken het gebied tot op 
heden sterk versnipperd. Tot slot komt ook steeds meer 
grasland voor landbouw in de plaats, met een verdere 
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2.3.2 OPEN RUIMTE:
   PRODUCTIEF LANDSCHAP

02. DIAGNOSE

De helft van de open 
ruimte wordt in beslag 
genomen door landbouw. 

Het spoor en het kanaal 
hebben veel bedrijvigheid 
aangetrokken. 

Oppervlakte open ruimte - landbouw:
   - 61% akkerbouw
   - 31% grasland
   - 6% tuinbouw
   - 2% overig

Specialisatie landbouw: 
akkerbouw en veeteelt. 
Er zijn 45 bedrijven 
met landbouwproductie. 

Het centrum wordt 
gedomineerd door 
detailhandel, al neemt het 
aantal winkels al jaren af.

Colruyt Groep is de grootste 
werkgever in de regio met een 
hoofdzetel in Halle.

Buizingen

Gemeentegrens

Bedrijven

 Bedrijventerrein

 KMO

 Bedrijventerrein gepland

 Warmtevraag grote industrie

Landbouw

 Grasland en grasklaver

 Akkers en overige teelt

 Hoofdgebouw

Gebouw

Hoofdweg

Binnenvaartroute

Overige watergang

Legenda
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  Qua productief landschap is Halle een zeer 
diverse gemeente. Het loopt uiteen van een dynamisch 
centrum met een grote tertiaire en quartaire sector, 
activiteitenassen langs infrastructuur met clusters van 
bedrijventerreinen en grootschalige kleinhandel, tot 
de open ruimte waar landbouw een belangrijke plek 
inneemt. Terwijl de gemeente toewerkt naar de afba-
kening van het kleinstedelijk gebied en tegelijkertijd 
daarmee ook de afbakening van de open ruimte (als 
streven naar zowel openheid als stedelijkheid), gelden 
beide gebieden als productief landschap en is er spra-
ke van verweving. Productief landschap gaat daarmee 
verder dan de open ruimte, juist omdat veel functies en 
ruimteclaims in de open ruimte in dienst staan van het 
stedelijk gebied. Dat geeft de nood aan samenwerkings-
verbanden en maatschappelijke meerwaarde maar al te 
zeer aan. 

BANEN

De ligging nabij Brussel brengt welvaart en ba-
nen met zich mee. Bovendien zijn er veel bedrijven die 
juist de locatie kiezen op basis van de woonplek van hun 
werknemers. Colruyt Groep, de grootste werkgever in 

Halle, is ontstaan en historisch gegroeid in de stad. In de 
laatste jaren, Colruyt Groep stapt ook steeds meer over 
naar de bovengenoemde strategie. Dat kan leiden op 
lange termijn naar een nieuwe patronen in het gebruik 
van kantoorlocaties en omliggende parkeerterreinen en 
in de dagelijkse verplaatsingen van werknemers.
  Momenteel biedt de tertiaire sector (handel en 
diensten) veruit de meeste banen aan in de gemeente. 
Daarna volgt de gezondheidszorg, het onderwijs en de 
sector transport en logistiek. In totaal zijn er 88 arbeids-
plaatsen per 100 Hallenaren, waarmee de gemeente een 
veel beter arbeidsmarktperspectief biedt dan gemiddeld 
in Vlaanderen. Toch is de werkloosheid onder jonge-
ren net zo hoog als gemiddeld in het Vlaams gewest. 
De kansarmoede-index ligt echter wel ruim 2 keer zo 
laag als gemiddeld in het Vlaams gewest (2016). Qua 
inkomen scoort Halle net iets hoger dan het Vlaams 
gemiddelde, maar wel lager dan vergelijkbare gemeen-
ten volgens de Belfius-indeling. Hetzelfde geldt voor de 
bruto toegevoegde waarde per inwoner. 
  

Ondanks de ligging nabij Brussel is de inkomen-
de pendelstroom iets groter dan de uitgaande pendel-
stroom. 

02. DIAGNOSE

88 arbeidsplaatsen per 100 Hallenaren. In 
Vlaanderen ligt dit percentage op 75,9% (2016)

5,9% is het verschil in werkzaamheids-
graad tussen mannen en vrouwen (20-64 
jaar). 78,5% van de mannen werkt en 72,6% 
van de vrouwen. Het Vlaams verschil is 7,3%. 

1.654 ha (37%) van het gemeente-
lijk oppervlakte wordt in beslag genomen door 
landbouw.

16,7% van de jongeren is desalniettemin 
werkloos (2015), tegenover 16,9% in Vlaanderen.  

PRODUCTIVITEIT IN CIJFERS
Lede

Gezondheidszorg 678

Onderwijs 292

Administratie 222

Handel en diensten 950

Transport en logistiek 244

Industrie 71

Landbouw 6Landbouw 4

Industrie 1499

Transport en logistiek 1628

Handel en diensten 10344

Administratie 684

Onderwijs 1761

Gezondheidszorg 2218

Tewerkstelling per sector

10.988 forensen vertrekken dagelijks 
uit Halle voor werk en 12.179 forensen komen 
naar Halle om te werken  (2016).

Halle

Gezondheidszorg 2218

Onderwijs 1761

Administratie 684

Handel en diensten 10344

Transport en logistiek 1628

Industrie 1499

Landbouw 4

BEDRIJVENTERREINEN

  De aanwezigheid van bedrijventerreinen en de 
locatie hiervan is sterk gerelateerd aan de aanwezige 
weg-, spoor- en waterinfrastructuur, hoewel het spoor 
en het kanaal gedurende de decennia veel minder be-
langrijk zijn geworden als transportmodus voor goe-
deren. Het verklaart echter wel de verstedelijking in de 
Zennevallei, welke is uitgegroeid tot een uitloper van de 
agglomeratie rond Brussel. Ook op gemeentelijk schaal-
niveau is de sterke oriëntatie naar het Brussels hoofste-
delijk gewest toe zichtbaar. 
  In de Zennevallei zijn diverse economische 
clusters te vinden: Stroppen-Noord, Stroppen-Zuid, 
Roggemanskaai, Lembeek-Noord en Lembeek-Zuid. 
Hoewel niet alle terreinen een industrieel karakter heb-
ben, is van een groene vallei nauwelijks sprake. 
  Daarnaast zijn verschillende clusters te vinden 
langs de A8 en de N7, waaronder de sites van Colruyt 
Groep met onder meer een distributiecentrum. Ook 
wordt hier bedrijvigheid gecombineerd met energie-
voorziening, oftewel vraag en aanbod worden dicht bij 
elkaar gelokaliseerd. Op andere plekken kan daar tevens 
naar gestreefd worden, aangezien energievoorziening en 
infrastructuurbundels ook goed samengaan. 

Waar de Zenne voor de huidige locaties van 
de bedrijventerreinen nooit een belangrijke rol heeft 
gespeeld, zijn het spoor en het kanaal inmiddels ook 
minder belangrijk geworden. De A8/E429 en de R0 zijn 
daarentegen juist belangrijker geworden als locaties 
voor bedrijventerreinen. Voor Halle is het belangrijk 
om deze ontwikkeling te erkennen en daar ook gebruik 
van te maken. Tegenwoordig worden bedrijventerreinen 
geclusterd langs de A8/E429 of de N6. Zo ontstaat een 
kans om de Zennevallei vrij te waren en terug te trans-
formeren naar een groene vallei. Bovendien biedt dit 

1. De spoorverbinding maakte 
Halle aantrekkelijk voor 
bedrijvigheid.  

2. Winkelstraat in de binnen-
stad.

3. Het Colruyt cluster ten 
zuidwesten van Halle. 

4.  Het gebied links van de 
Zenne is verwilderd en in 
theorie zelfs industriege-
bied.

1. 

2. 

3. 

4. 

14,7% van handelspanden in Halle staan leeg 
(2019), bijna drie keer zoveel dan in 2009 (5,7%).
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KANSEN

• Het Pajottenland biedt mogelijkheden om landbouw, natuur 

en recreatie verder te verknopen. 

• Het productielandschap van de open ruimte en van het stede-

lijk gebied loopt in elkaar over, wat verweving van de verschillende 

ruimtelijk-economische structuren mogelijk maakt. 

• Pajottenland kan verder versterkt worden door bovenlokale sa-

menwerking en zo gebalanceerd ruimte bieden aan de verschillende 

ruimteclaims. 

• De ecologisch waardevolle gebieden kunnen verder versterkt 

worden door het uitbreiden van natuur- en bosgebieden en het cre-

eren van verbindingen. 

ZWAKTES

• De Zennevallei is gesnipperd door bedrijventerreinen ten noor-

den en zuiden van Halle. Vrijwaren van de vallei levert moeilijkhe-

den op, gezien de ruimtetekort voor bedrijven elders in de gemeente.

• De waterstructuur verdient meer aandacht, zodat de gemeente 

in de toekomst problemen rondom wateroverlast, droogte en vervui-

ling kan voorkomen. 

• Oplossingen voor natuurgebieden versnipperd door de vele ver-

bindingswegen (autosnelwegen, steenwegen) verdienen aandacht.

DIAGNOSE OPEN RUIMTE
de mogelijkheid om de rand van de stad een rol te laten 
spelen bij de energieopwekking. Vraag en aanbod kun-
nen geclusterd worden en ook particuliere initiatieven 
kunnen een plek krijgen op deze terreinen.
  Daarmee wordt gekozen om eerdere projecten 
in de Zennevallei voort te zetten, zoals het strategisch 
project 'Zuurstof voor de Zennevallei'. Met structuur 
aanbrengen in de versnipperde vallei wordt echter nog 
niet ambitieus genoeg ingezet. Het gaat immers om het 
structureel vrijwaren van bebouwing in de Zennevallei. 
Dat betekent dat de gemeente Halle ook het provinciale 
programma 'Samen werken aan de Zennevallei' naar een 
ambitieuzer niveau moet tillen. Als onderscheid ge-
maakt wordt tussen een zachte ruggengraat (de Zenne, 
het kanaal, de zijrivieren en de groene ruimten) en een 
harde ruggengraat (de bebouwde ruimte en het mobili-
teitsnetwerk), betekent dit dat alsnog twee programma's 
naast elkaar zullen lopen, waarbij de integraliteit ver-
loren kan gaan. Juist voor de gemeente Halle is het een 
uitdaging om de diverse projecten en programma's in de 
gemeente te integreren en duidelijke keuzes te maken.  

LANDBOUW

  Als ruimtelijk-economische structuur heeft 
landbouw vooral een grote ruimtelijke voetafdruk, maar 
levert het weinig banen op. Agrarische grond is vooral 
in het westen en zuiden van de gemeente te vinden, 
grotendeels in Pajottenland. In totaal gaat het om een 
ruimtebeslag van de helft van de open ruimte. De land-
bouwspecialisaties zijn akkerbouw en veeteelt. In totaal 
zijn er 45 bedrijven met landbouwproductie. 

  Van de open ruimte met een agrarische functie 
is 61% akkerbouw, 31% grasland - waar ook de trend van 
verpaarding optreedt - en 6% doet dienst als tuinbouw-
grond. De regio zet zich al in om landbouw, recreatie 
en natuur verder te verweven in het Pajottenlandschap. 
Bovendien is het landschap van groot belang bij het 
creëren van een klimaatbestendige regio. Samen met de 
Vlaamse overheid wordt al samengewerkt om landbou-
wers te ondersteunen om een meer integrale rol op zich 
te nemen, ten behoeve van zowel professionele land-
bouw als natuurbeheer. Met een landbouw-beheer-
overeenkomst kan een agrariër een jaarlijkse vergoeding 
krijgen voor extra inspanningen op het gebied van mi-
lieu, natuur en biodiversiteit. De gemeente of regio kan 
ook overwegen om hoevebewoners met paarden eenzelf-
de overeenkomst te laten ondertekenen en zo de verste-
delijking van het landschap tegen te gaan. Bovendien 

kunnen landbouwers en hoevebewoners intensiever 
samen gaan werken om zo als actieve beheerders van de 
open ruimte zich in te zetten voor de verknoping van 
landbouw, natuur en recreatie. Op het gebied van recre-
atie zijn er overigens al enkele bioboerderijen en hoeve-
winkels, wat korteketenverkoop stimuleert. Ondertussen 
houdt de werkgroep 'Opgewekt Pajottenland' zich ook 
bezig met deze thema's en promoot onder meer zorg-
boerderijen. 

BEDRIJVIGHEID IN DE BINNENSTAD

Halle geldt als een belangrijke verzorgingsstad 
voor het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant 
met een kleinstedelijk winkel- en dienstencentrum. Met 
name voor het Pajottenland heeft Halle een verzorgen-
de functie. Daarnaast trekt het centrum van Halle ook 
bezoekers vanwege de rol als bedevaartplaats en het feit 
dat het een historisch centrum is. 

 De binnenstad biedt vooral plaats aan voorzie-
ningen op kleinstedelijk niveau met diverse diensten. 
Het gaat hierbij om zowel de tertiaire als quartaire sec-
tor met een mix van winkels, scholen, zorginstellingen 
en kantoren. Daarnaast zijn enkele grootschalige voor-
zieningen langs de steenwegen te vinden. Iets verder 
van het centrum zijn sport- en recreatievoorzieningen te 
vinden. Hieronder valt sportcomplex de Bres ten noord-
oosten van de binnenstad en ook het stadsontwikke-
lingsproject Nederhem met het nieuwe zwembad. 

Net als in overige delen van Vlaanderen neemt 
ook in Halle het aantal winkels al jaren af. Dat vormt 
een bedreiging voor het centrum en maakt ondernemen 
uitdagender. Halle kan het centrum versterken door in 
te zetten op kernversterking en het aanwezige voorzie-
ningenniveau in te zetten als reden om hier te ver-
dichten. Daarbij is het belangrijk om het centrum goed 
bereikbaar te maken vanuit de overige delen van de 
gemeente en van buiten de gemeente. Het gaat hierbij 
in eerste instantie om de woongebieden aan de overzij-
de van de Zenne. 

Bovendien is het belangrijk om de kritische klant 
te blijven lokken met een aantrekkelijke binnenstad met 
kwalitatieve open ruimtes. Dat is een reden om de auto 
te weren en in te zetten op actieve modaliteiten en het 
openbaar vervoer. Station Halle ligt immers midden in 
het centrum. Wanneer parkeerplaatsen worden verwij-
derd of verplaatst, kunnen straten en pleinen dienst 
doen als publiek domein in de stad.
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2.4 ENERGIE

02. DIAGNOSE

De werkgroep Opgewekt Pajottenland 
werkt aan een klimaatbestendige regio 
met een zorgvuldige landschappelijke 
inpassing van energie.

Slechts 3,1% van het 
aantal daken wordt benut 
voor PV-installaties.  

De CO2-uitstoot wordt grotendeels 
veroorzaakt door commercieel en 
particulier vervoer, en huishoudens.

 

De gemeente heeft weinig grip 
op bovenlokale wegen en de CO2-
uitstoot op deze wegen. Wel kan 
de gemeente sterker aansturen 
op een mobiliteitstransitie.

Halle telt momenteel 6 
windturbines, terwijl er 
ruimte is voor 14 windtur-
bines. 

Gemeentegrens

Hoogspanningsnet

 150 kV

 380 kV

 Onderstation

 Onderstation, 3 km buffer

Warmtevraag grote industrie

Biomassa

Vergunde windturbine

Gebied met mogelijkheid voor windturbines

WKK installatie

Ondiepe geothermische potentie >0.25MWh

Gebouw binnen woonkern

Daken groter dan 1000 m2

Bedrijventerrein

Gebouw

Hoofdweg

Watergang

Legenda
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Het energieprofiel van de gemeente Halle wordt 
grotendeels getekend door de consumptie en daarmee 
de CO2-uitstoot van huishoudens, en particulier en com-
mercieel vervoer. Samen waren deze sectoren in 2017 
goed voor bijna driekwart van de consumptie, waarbij 
vervoer zelfs verantwoordelijk was voor ruim de helft 
van de totale energieconsumptie. Terwijl de consumptie 
door huishoudens de laatste jaren afneemt en lager is 
dan gemiddeld in Vlaanderen of West-Brabant, blijft de 
uitstoot door particulier en commercieel vervoer nog 
altijd toenemen.

Op de derde plaats komt de tertiaire sector, 
waarbij de CO2-uitstoot de afgelopen jaren behoorlijk 
stabiel is gebleven. Daarna volgt de industrie (niet-ETS), 
die verantwoordelijk is voor 10% van de CO2-uitstoot. 
Overige sectoren, zoals openbaar vervoer en landbouw, 
veroorzaken nog geen 5% van het totaal. In 2017 werd in 
totaal 267.384 ton CO2 uitgestoten in Halle. Dat bete-
kent een daling van 2,8% sinds 2011. De daling in het 
Vlaams gewest was in diezelfde periode 2,6%, terwijl 
Vlaams-Brabant als provincie wel een grotere daling 
bewerkstelligde van 3,7% in totaal. 

ENERGIE OP HOGERE SCHAALNIVEAUS

Naast gemeentelijk beleid hebben ook de pro-
vincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest beleid 
opgesteld. Voor de provincie geldt dat de uitstoot van 
CO2 met 80 tot 95% minder moet voor een klimaatneu-
trale provincie in 2040. Hierbij gaat het om mitigeren-
de maatregelen. De provincie is daarmee ambitieuzer 
dan het Vlaams gewest. Vlaanderen volgt namelijk de 
Europese langetermijndoelstelling van een daling van 
minimaal 80% tot 95% van de CO2-uitstoot in 2050.

Daarnaast werkt de provincie aan een klimaat-
bestendige provincie voor 2040, wat draait om klimaat-
adaptieve maatregelen. Volgens de conceptnota beleids-
plan ruimte is de uitdaging voor de provincie - en dus 
ook voor Halle - om de mitigatie-ambitie te vertalen in 
ruimtelijk beleid. 

EEN RUIMTELIJKE OPGAVE

Voor het vertalen in ruimtelijk beleid moet de 
gemeente Halle zich goed bewust zijn van het feit dat de 
energieopgave in feite een ruimtelijke opgave is. Daarbij 
gaat het enerzijds om het verkleinen van de energiebe-
hoefte. Dat is sterk aan de bebouwde omgeving gerela-
teerd, vanwege de hoge uitstoot door huishoudens en 
vervoer. Door in te zetten op kernversterking en voor-
uitstrevend te zijn bij het stimuleren van actieve mo-
daliteiten en het openbaar vervoer, pakt Halle de meest 
vervuilende sectoren aan. Bovendien geldt dat nabijheid 
energie bespaart. Zodra mensen wonen bij een hoog 
voorzieningenniveau en een hoge knooppuntwaarde, 
zijn ze ook minder geneigd of genoodzaakt om met de 
auto afstanden af te leggen. 

Daar hoort ook een verbetering van de ener-
gieprestatie-eisen van woningen en overige gebouwen 
bij. Mochten woningen structureel teveel beperkingen 
opleggen, dan kunnen deze woningen beter vervangen 
worden. Daarnaast is het van belang dat de gemeente de 
meerwaarde ziet in het verduurzamen van de ruimtelij-
ke configuratie. Juist hogere dichtheden bieden kansen 
voor investeringen in de publieke ruimte, voorzieningen 
en collectieve systemen. Daarbij kan gedacht worden 
aan deelmobiliteit en collectieve warmtevoorziening. 

ENERGIE IN CIJFERS

1. Kaart met beperkingen voor 
windturbines, volgens 
de criteria van de 
Hernieuwbare EnergieAtlas 
Vlaamse gemeenten 2016. 

2. Energieopwekking per bron 
in MWh, Hernieuwbare 
EnergieAtlas Vlaamse 
gemeenten 2016.

02. DIAGNOSE

hard en zacht

biomassa water wind zon biomassa geothermie zon

Huidige productie 5,090 0 10,195 5,212 7,271 1,140 251

Technisch potentieel 225 654 445,561 186,567 321 98,222 28,188

REV2030 4 0 1,789 6,111 5 376 1,332

Elektriciteit Warmte

zacht

hard

Restrictizones:

Op dit moment verbruiken huishoudens in Halle 
meer aardgas dan gemiddeld in de provincie of het 
gewest. Wel is het aardgasverbruik tussen 2016 en 2017 
afgenomen. Het is niet bekend of deze trend in de daar-
na volgende jaren heeft doorgezet. De energieopgave 
moet uiteindelijk altijd integraal worden opgepakt met 
andere opgaven, die voortkomen uit de overige thema's 
van deze diagnose. 

Anderzijds geldt de energieopgave als ruimte-
lijke opgave, omdat het opwekken van hernieuwbare 
energie ruimtelijk ingepast moet worden. Juist in een 
gemeente als Halle, waar zowel een groot stedelijk ge-
bied ligt als waardevolle groengebieden, vereist dit veel 
aandacht. 

HUIDIGE ENERGIEPRODUCTIE

Naast energiebesparing vraagt een klimaatneu-
trale provincie ook om het opwekken van hernieuwbare 
energie om de resterende energiebehoefte mee op te 

vangen. De provincie zet daarbij vooral in op energie uit 
wind, zon en aardwarmte. Ook biomassa geldt als een 
mogelijkheid. De provincie geeft daarbij bovendien aan 
dat de hernieuwbare energieproductie sterk afhankelijk 
is van de lokale context en dus van samenwerking met 
de lagere schaalniveaus. Halle zelf heeft al een stap in 
de goede richting gezet met het Klimaatplan 2015-2020. 
Ook wordt op de regionale schaal van het Pajottenland 
met negen andere gemeenten al gewerkt aan een 
klimaatbestendige regio door de werkgroep 'Opgewekt 
Pajottenland', met hernieuwbare energie als een van de 
speerpunten. Er wordt gezocht naar een kwalitatieve 
landschappelijke integratie, alsmede lokale gedragen-
heid en participatie door omwonenden. De resultaten 
hiervan zijn nog niet bekend. 

In 2018 is in Halle in totaal 47.616.230 kWh aan 
hernieuwbare energie opgewekt. Daarmee is de CO2-
emissie gereduceerd met 10.523 ton. Dat komt neer op 
slechts 4% van de totale CO2-emissie.

1.219PV-installaties in Halle 
(2018). Daarmee wordt 3,1% van het zon-
nepotentieel van de daken benut.

53,8% van eengezinswoningen in 
Halle zijn naar bouwwijze gesloten bebou-
wing (Vlaams-Brabant 26,8%).

7 windturbines wekken op 10.195 MWh/jaar aan 
elektriciteit, of 1/6 van het huishoudelijke gebruik in 
de gemeente.

7,1% van het totale energieverbruik door 
huishoudens komt uit hernieuwbare warmtebron-
nen: hout, zonneboilers en warmtepomen.
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KANSEN

• Het technisch potentieel voor de opwekking van hernieuwbare 

energie ligt vele malen hoger dan het geïnstalleerd vermogen. 

• Met name voor windturbines zijn particuliere initiatieven zeer 

kansrijk, wat al bewezen is met de windturbines van Eoly. 

• Naast het gemeentelijke klimaatplan zijn er al diverse beleids-

documenten gepubliceerd op bovenlokale schaalniveaus. Ook zijn er 

werkgroepen. Deze samenwerkingen kunnen de stap naar een kli-

maatneutrale en -bestendige gemeente versnellen.  

DIAGNOSE ENERGIE

02. DIAGNOSE

ZWAKTES

• De link tussen de energieopgave en ruimtelijke opgaven is nog 

onvoldoende zichtbaar in de visies en projecten van de gemeente. 

• Met name de benuttingsgraad van PV-installaties is nog zeer 

laag, wat een gemiste kans is voor Halle. 

WIND

  In 2018 telde Halle 6 windturbines met een 
geïnstalleerd vermogen van 16.170 kW. De windturbi-
nes maken onderdeel uit van het windpark van Eoly, 
waarmee Halle in de jaren '90 zeer vooruitstrevend was. 
De windturbines bevinden zich ten zuiden van de stad 
Halle; de opgewekte energie wordt ter plaatse afgegeven 
aan Colruyt en verder aan woningen. Voor particulieren 
is het mogelijk om te participeren in een van de wind-
turbines van Eoly, wat bijdraagt aan het creëren van 
draagvlak. Dit bleek zeer succesvol, want in 6 weken tijd 
was er al 4 miljoen euro opgehaald. Dat geeft aan dat 
particuliere initiatieven in Halle zeer kansrijk zijn. 
  Maar er is nog veel meer potentie voor wind-
energie. Hoewel een windturbine bufferruimte nodig 
heeft, is het uiteindelijke ruimtegebruik zeer beperkt. De 
omgang met de harde en zachte restrictiezones bepaalt 
in feite de mogelijkheden voor windenergie. In principe 
zou Halle uit kunnen breiden met nog 8 windturbines, 
waarmee het totaal neerkomt op 14 windturbines. Dat is 
voldoende voor de huidige energievoorziening van 96% 
van de Halse huishoudens. 
  Naast de grootschalige windmolens kan ook ge-
dacht worden aan kleinschalige windenergieprojecten. 
Die ontwikkeling staat nu nog in de kinderschoenen in 
Vlaanderen, maar met windmolens van beperkte hoogte 
(en dus beperkte visuele impact) kan toch een aanzien-
lijke hoeveelheid hernieuwbare energie worden opge-
wekt. 

ZON

  Voor zonne-energie geldt ook dat er nog veel 
potentieel is. Op dit moment ligt de benuttingsgraad 
van de daken slechts op 3,1%. Daarmee wordt een 
vermogen opgewekt van 6.896 kW, terwijl dit 222.890 
kW zou kunnen zijn. Met de grote hoeveelheid aanwe-
zige bebouwing heeft Halle een belangrijke taak bij het 
stimuleren van PV-installaties. 

BIOMASSA EN BIOGAS

  In de gemeente Halle wordt al behoorlijk veel 
hernieuwbare energie uit biomassa gewonnen. Zeker in 
vergelijking met overige gemeenten in Vlaams-Brabant 
geldt de gemeente Halle als een van de koplopers. Over 
biogas is bekend dat het geïnstalleerd vermogen nu 
1.131 kW bedraagt, wat geheel afkomstig is uit agrari-
sche stromen. De CO2-emissie die daarmee gereduceerd 
wordt, komt neer op 1.750 ton. Eén van de biogasinstal-
laties is de Groene Stroom Lievens, ofwel G.S.L bvba. Dit 
is een joint venture tussen een landbouwbedrijf en een 
landbouwenergiebedrijf. De biomassa is rechtstreeks 
afkomstig uit de landbouw en de voedingsindustrie. Zo 
wordt afval hier een grondstof voor de productie van 
hernieuwbare energie.     

GEOTHERMIE

Bij geothermie moet onderscheid gemaakt 
worden tussen ondiepe en diepe systemen. De installa-
ties kunnen voor zowel warmte als koeling dienen. De 
provincie Vlaams-Brabant heeft onderzoek gedaan naar 
de productie van warmte. Van diepe geothermie was nog 
geen sprake in Vlaams-Brabant en de bodem in Halle 
komt ook niet in aanmerking voor diepe geothermie. 
Wel zijn er diverse vormen van ondiepe geothermie met 
particulier gebruik en niet-particulier gebruik. Halle 
geldt als koploper binnen de provincie als het gaat om 
de jaarlijkse warmteproductie door ondiepe geothermi-
sche energiesystemen. In het bebouwd gebied zijn er 0,4 
tot 0,8 particuliere initiatieven per hectare. Voor deze 
vorm van hernieuwbare energieopwekking geldt dat het 
technisch potentieel nog vele malen hoger is dan het 
geïnstalleerd vermogen. Zeker als Halle inzet op kern-
versterking, kan dit gecombineerd worden met collectie-
ve warmtevoorziening. 

Windmolens bij distributiecentrum Dassenveld.
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Gewestplan, Halle

Overzicht ruimtelijke 
ontwikkelingen in Halle. 
Bron: Halle, Stadsont-
wikkeling aan de Zenne, 
Atlas - Structuurschets 
- Zachte As.

2.5 REGELGEVING EN PUBLIEK 
ONDERNEMERSCHAP
De gemeente Halle heeft de ambitie om voort-

varend met de toekomstige opgaven aan de slag te gaan 
door enerzijds bestaande kwaliteiten te waarborgen en 
anderzijds door te zoeken naar ruimte voor vernieuwing 
en het verder werken aan de stad. De Bouwmeester Scan 
dient dan ook als input voor het op te stellen nieuwe 
Beleidsplan. Dit nieuwe Beleidsplan geeft de gemeente 
Halle handvatten om verder te bouwen aan een sterk 
ruimtelijk beleid voor de toekomst. 

Ambities en regelgeving zijn wenselijk en 
noodzakelijk, maar even zozeer is het van belang om als 
gemeente voldoende te zijn toegerust om een adequaat 
en effectief beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. 
Dit vergt dat er bemensing en kennis in de organisatie 
aanwezig is, om als publieke actor ook te kunnen hande-
len naar de ambities die het bestuur heeft. Ten tijde van 
de Bouwmeester Scan is het onderzoeksteam diverse 
keren met de ambtelijke en politieke organisatie in con-
tact geweest. Onze indruk is dat de gemeente Halle een 
goed uitgerust ambtelijk apparaat voor beleid rondom 
ruimtelijke ontwikkeling en aanpalende vraagstukken 
heeft. We hebben de indruk dat de koppeling tussen 
bestuur en ambtelijke ondersteuning op een gedegen en 
passende wijze wordt ingevuld en dat er een zeer goede 
onderlinge verstandhouding is.

PLANNEN
De gemeente Halle heeft de afgelopen tijd erg 

veel beleidsdocumenten en uitvoeringsplannen laten 
opmaken, zowel om knelpunten in de infrastructuur 
op te lossen, om openbare ruimte op te waarderen, om 
nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen als voor het 
herstellen van natuurlijke waarden in en om de stad. 
Ook wordt er in de regio samengewerkt aan projecten 
die structuren in het landschap versterken en herstellen. 
Toch hebben we moeten vaststellen dat de afstemming 
tussen de verschillende plannen of tussen de ‘hogere’ 
ambities en de uitwerkingen van deelplannen, niet altijd 
optimaal is. In deze scan hebben we daarom getracht de 
veelheid van ambities en plannen te vertalen naar één 
overkoepelende en leesbare visie voor het geheel van de 
stad. Daarbij worden ook de afhankelijkheden getoond 
tussen de verschillende plannen en ambities.

AFHANKELIJK VAN HOGERE OVERHEDEN 
EN INSTANTIES
Over een grote infrastructurele kans voor de 

stad, namelijk het kanaal Brussel-Charleroi, heerst nog 
veel onduidelijkheid. Het kanaal wordt met Europese 
financiering uitgebreid, maar het tijdspad van dit pro-
ject blijft steeds onduidelijk. Daarnaast ligt het buiten 
het bereik van de stad om dit project te versnellen. Dit 
is lastig omdat veel van de ontwikkelingen in de stad 
afhankelijk zijn van dit project: de openbare ruimte 
langs het water, de continuïteit van de waterloop van 
de Zenne, de fietssnelweg naar Brussel, de verschillen-
de bruggen, de uitbreiding van de binnenstad naar de 
westelijke kant van het station, etc. Deze afhankelijk-
heid mag echter geen reden worden om slagkrachtig 
beleid uit te stellen en om niet op zoek te gaan naar de 
elementen waar de stad wél de volledige controle over 
heeft om stappen te zetten. Dit geldt op het gebied van 
de ruimtelijke ordening, maar ook wat betreft het mobi-
liteitsvraagstuk in en rond Halle.

HERNIEUWDE PRIORITEITEN
De potentiële rol van de Bouwmeesterscan is 

aan de ene kant een prioritering van de verschillende 
investeringsopties die op de tafel liggen. Aan de andere 
kant kan de Bouwmeesterscan leiden tot een verande-
ring van het perspectief voor de stad. Dit perspectief 
moet op diverse vragen een antwoord bieden: hoe 
verbinden we Halle aan de omliggende natuurlijke land-
schappen en hoe beschermen we deze landschappen van 
verdere verstedelijking? Hoe versterken we de identiteit 
van de binnenstad? Hoe brengen we op een duurzame 
manier een grote pendel van leerlingen en werknemers 
naar Halle en de regio?

 

BELEIDSDOCUMENTEN EN STUDIES 
TER BESCHIKKING

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
• Afbakening kleinstedelijk gebied Halle;
• Afbakening van het Vlaams strategisch 

gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende 
open ruimtegebieden;

• Afbakening van de gebieden van de natuur-
lijke en agrarische structuur (AGNAS);

• Stadsvernieuwingsproject Landschapspark 
Halle 2017;

• Halle, Stadsontwikkeling aan de Zenne, Atlas 
- Structuurschets - Zachte As;

• Klimaatplan 2015-2020 Halle;
• Masterplan Halle;
• Mobiliteitsplan stad Halle 2012;
• Meerjarenplan 2014-2019 Halle, Wijziging 4 

(dec 2017);
• Rapporten Halle, Provincies in Cijfers.
• Plan Boommarter;
• A8 Halle - Omvorming tot autosnelweg;
• GRUP Historisch gegroeid bedrijf 't Kriekse 

te Halle;
• GRUP Afbakening van de gebieden voor de 

winning van oppervlaktedelfstoffen;
• Stadvernieuwingsplan Possozplein - 

Slingerweg - De Pres;
• Stationsresten Halle;
• Overige PRUP, RUP, BPA en projecten;
• Opgewekt Pajottenland;
• Paard & landschap;
• Wandelnetwerk Pajottenland;
• Speelnatuur;
• PRUP Lembeek Noord;
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BRUSSEL

HALLE

UITKOMST DIAGNOSE

HET VERHAAL VAN HALLE

  "Het effect van de industrialisatie en de bevol-
kingsaangroei werd zowel afleesbaar in de omvang van de 
stadsuitbreiding als in de concentratie van het wegenstel-
sel. Naast steden als Brussel, Leuven en (in mindere mate) 
Tienen, werd de ontwikkeling verdeeld over kleinere kernen 
(Aarschot, Halle, Vilvoorde, Asse) en grotere dorpen. De 
locatie van deze groeikernen was sterk verbonden met de 
(dikwijls gecombineerde) aanwezigheid van weg- en spoor-
infrastructuur."

- Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, 2004

  De ligging van de gemeente Halle nabij Brussel 
lijkt op het eerste gezicht zeer strategisch. Dat is ook 
terecht, aangezien het de gemeente een populaire plek 
maakt om te wonen en tegelijkertijd ook welvaart en 
werkgelegenheid biedt. Al vroeg profiteerde Halle zo 
mee van het effect van de industrialisatie en de bevol-
kingsaangroei. Bovendien heeft Halle zelf veel te bieden, 
zoals het wonen in een bruisende stad aan de 

Zenne en het wonen in een gemeente die 
omgeven is door waardevolle groengebieden, zoals 
het Pajottenland, de Zennevallei en de boscomplexen. 
Tegelijkertijd voelt ook Halle de druk van een 'uitdei-
nend Brussel' en komt Halle steeds meer in het zwaarte-
punt van de provincie te liggen. Hoewel Halle (nog) niet 

als centrumstad erkend wordt, heeft de gemeente wel te 
maken met dezelfde grootstedelijke problematiek. Halle 
staat voor uitdagingen als het plaatsbieden aan een 
sterk groeiende bevolking, grotere druk op het mobili-
teitssysteem en de noodzaak om de dominante positie 
van de auto af te bouwen, de roep om een klimaatneu-
trale samenleving en druk op de open ruimte, waar 
meerdere ruimteclaims liggen. 
  

De gemeente Halle toont bewustzijn en veel 
projecten staan op de planning of worden al uitgevoerd. 
Toch wordt de gemeente nog gekenmerkt door een 
enigszins afwachtende houding en een gebrek aan inte-
graliteit. De verschillende thema's vragen om een alles-
omvattende, samenhangende visie, waarbij de gemeente 
duidelijk onderscheid moet maken tussen middelen en 
overkoepelende doelstellingen.  
 

In de scan is getracht speerpunten te benoe-
men die realistisch zijn en op (relatief) korte termijn 
uitvoerbaar. Er is nood aan een getrapte aanpak waar-
bij de integrale lange termijn visie duidelijk is en waar 
tegelijkertijd concrete projecten nu uitgevoerd kunnen 
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over een duidelijke 
parkeerbeleid dat de auto uit de binnenstad weert in 
combinatie met de ontharding van de binnenstad door 
het wegnemen van parkeerplaatsen. Dit is een praktisch 
voorbeeld dat op korte termijn gerealiseerd kan worden 
en een onderdeel uitmaakt van de toekomstvisie op de 
binnenstad van Halle.

02. DIAGNOSE

HALLE IN HET PROVINCIAAL ZWAARTEPUNT

EEN UITDEINEND BRUSSEL:

... MAAR WONEN IN HALLE BETEKENT OOK:

Strategische ligging tussen 
Brussel en Wallonië 

Toenemende verkeersdrukte

Druk op de waardevolle open 
ruimte

Welvaart en banen en 
inwonersgroei voor Halle

Komst van grootstedelijke 
problematiek

Wonen in een bruisende stad aan de Zenne
+

Wonen in een stad omgeven door het Pajottenland, de 
Zennevallei en eeuwenoude bossen. 
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3.1 KERNKRACHT EN AMBITIES

HET BEHOUDEN EN VERSTERKEN VAN DE IDENTITEIT VAN HALLE:   
EEN BRUISENDE STAD AAN DE ZENNE 

De kernkracht van Halle is dat de stad een compacte knoop is op een 
kruispunt van landschappen, infrastructuren en van taal- en administratieve 
grenzen. Hierdoor heeft Halle toegang tot drie unieke natuurgebieden, tot 
regionale en internationale infrastructuren, en is het een regionale magneet 
voor het bedrijfsleven en onderwijs. Historisch gezien was Halle altijd een 
compacte stad, beperkt tot binnen de stadsvesten. Vandaag de dag is Halle 
ver buiten de stadsvesten gegroeid, maar de historie is nog steeds zichtbaar 
in de stadsstructuur. Dit biedt kansen voor verdichting en kernversterking 
op een duurzame manier.

Kwaliteiten die op het eerste gezicht een zegen lijken, kunnen ook een 
vloek voor de stad worden. Halle is een knoop van grote complexiteit waar-
in natuur, infrastructuur en stedelijkheid elkaar in de weg staan. Bovendien 
is Halle afhankelijk van ontwikkelingen waarop de gemeente weinig invloed 
kan uitoefenen, omdat het besluitvormingsproces bij externe actoren zoals 
hogere overheden, infrastructuur- en natuurbeheerders en private bedrijven 
ligt.

Halle kan van perspectief veranderen en het heft in eigen handen 
nemen door zich te concentreren op het behouden en uitbreiden van een 
waardevolle leefomgeving. Tegelijkertijd kan Halle aan bredere klimaat- en 
natuurdoelen bijdragen. Tot slot moet Halle waar noodzakelijk en mogelijk 
samenwerking zoeken op regionaal schaalniveau om oplossingen te vinden.

Om de kernkracht van Halle optimaal in te zetten definiëren we de vol-
gende drie ambities.

AMBITIE 1. CONTINUÏTEIT IN DE 
GROENSTRUCTUUR: GROEN TOT IN 
HET STADSHART

Halle is omringd door drie landschappen die de 
basis kunnen vormen voor de toekomstige stedelijke 
structuur, een verstedelijkte vallei met de Zenne als 
groen hart. Het is belangrijk om de uitbreiding van de 
stad binnen de grenzen van de vallei te houden. Zo kan 
ecologische ontwikkeling en versterking plaatsvinden. 

Het Hallerbos kan met verschillende kleinere, 
omliggende bossen verbonden worden, waardoor groene 
corridors ontstaan die samen één aansluitend natuurge-
bied vormen. 

Pajottenland dient vrijgemaakt te worden van 
zonevreemde bebouwing en beschermd te worden van 
verdere uitbreiding van Halle. Om dit te bereiken is 
onderzoek nodig naar de rol van een actieve groene 
stadsrand.

De Zennevallei dient gezien worden als één 
doorlopende, ecologische corridor. Het vrijmaken van 
versnipperde en zonevreemde bedrijventerreinen, 
samenwerking zoeken voor de kruising met het kanaal 
en de Zennevallei en zijtakken in de binnenstad meer 
zichtbaar maken en ruimte te geven zijn noodzakelijk 
om dat te realiseren. 

Om de landschappen te bereiken zijn recreatie-
ve fietsroutes vanuit het stadshart naar de omliggende 
landschappen nodig. Deze fietsroutes zijn losgekoppeld 
van wegen voor de veiligheid, gezondheid en om de 
natuur te voelen vanaf het moment dat je op de fiets 
stapt. Voor de ecologische verbindingen kan men langs 
de Kleine Beek en Groebegracht meer ruimte maken en 
deze beken zichtbaar maken tot in de binnenstad. Dit 
kan gepaard gaan met ruimte creëren voor water in de 
binnenstad, in de Zennevallei en in de Pajottenland.

03. AMBITIES
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AMBITIE 2. BEREIKBAARHEID ALS 
VOORWAARDE: INFRASTRUCTUUR ALS 
STRUCTUURGEVEND ELEMENT VOOR 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Op de lange termijn moeten infrastructurele 
barrières ingezet worden om de stad opnieuw vorm en 
richting te geven. Met de aanpassingen aan het Brussel-
Charleroi kanaal ontstaat een regionale corridor door 
een aangename omgeving met een groen-blauw karak-
ter, die fietsers binnen 45 minuten naar het centrum 
van Brussel leidt. Het wegennet rondom Halle biedt 
kansen om verdere uitbreiding van de stadskern naar 
het buitengebied te beperken én om het verkeer in de 
binnenstad te verminderen dan wel te ontlasten. Voor 
de A8 is het daarvoor belangrijk dat het nog meer als re-
gionale verbinding gaat dienen en betere toegang geeft 
tot bedrijfsterreinen. 

In de visie is het belangrijk om het stationsge-
bied te gaan zien als regionale hub en kans voor duurza-
me verdichting. Hier kan de woningbouwopgave 

van Halle gerealiseerd worden met een nieuw en aan-
trekkelijk binnenstedelijk woonmilieu, met kwalitatieve 
openbare ruimte als stadsentree naar het historische 
centrum. De stations Lembeek en Buizingen kunnen 
de rol van lokale hubs aanvullen met voorzieningen, 
deelauto’s, lokale fiets- en voetgangersverbindingen. Op 
deze mobiliteitshubs kunnen forensen in de toekomst 
op lokaal OV of op de fiets overstappen. Door een goede 
visie op de dagelijkse modaliteitsbewegingen ontstaat 
de mogelijkheid om de binnenstad op lange termijn echt 
autoluw te maken. 

Bedrijvigheid en energieopwekking intensiveren 
we op bestaande plekken. Daarnaast vormen bedrij-
vigheid en energieopwekking een buffer van stad tot 
landschap in het noorden en zuidwesten van Halle.

03. AMBITIES

AMBITIE 3. KERNVERSTERKING: HET 
VERENIGEN VAN TWEE STADSHELFTEN

De klassieke kwaliteit van Halle ligt in het 
gebied binnen de oude stadsvesten. De nieuwe binnen-
stad ligt echter aan twee kanten van de Zenne met het 
station als middelpunt. 

Om de twee gescheiden stadshelften te vereni-
gen is de ‘Groene draaischijf’ voor langzaam verkeer 
langs de oude stadsvesten en het Sint-Annastraat - 
Edmond Nerincxstraat - Sint-Rochusstraat tracé. Hier 
is de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ten noorden van 
het station essentieel. Halle streeft naar een prettige 
binnenstad. Om dit te bewerkstelligen is naast bovenge-
noemde ambities ook een strenger parkeerbeleid nodig 
en een langzame uitfasering van het parkeren van auto's 
in de binnenstad. De gedachte hierachter is dat een 
fiets- en voetgangersvriendelijke binnenstad zorgt voor 
levendigere straten, een betere omzet voor winkels en 
het terugbrengen van leegstand. Een op de vijf parkeer-
plekken wordt vergroend en de stadsstraten krijgen net 
als de kanaaloevers een groene allure. 

De ambitie voor woningbouw is dat het zich con-
centreert op strategische plekken binnen fietsbereik van 
het station. Op deze plekken wordt gemengd gebruik 
in de ontwikkeling aangemoedigd.  Het stationsplein 
wordt een groen, levendig hart dat de twee stadshelften 
verenigt. Evenementen kunnen nog steeds plaatsvinden, 
maar het plein moet ook in het dagelijkse leven een 
aantrekkelijke stadsentree worden.

Fietsinfrastructuur wordt de kern van stedelijke 
mobiliteit. Dit vraagt om versterking van de infrastruc-
tuur en van de stallingen bij mobiliteitshubs. Daarnaast 
zijn maatregelen voor de veiligheid op fietspaden van 
belang. Het fietsnetwerk concentreert zich op zo veilig 
mogelijke verbindingen tussen het station enerzijds en 
de scholen en werklocaties anderzijds.
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Bosgebied

Bebossing corridor in het Plan Boommarter

Bebossing corridor, voorstel

Pajottenland: vormen ecologische structuren

Recreatieve fietsroute

Actieve groene stadsrand

Ecologische corridors langs de Groebegracht en Kleine Beek

Zennepark

Missing link Zennevallei oplossen

Zonevreemde functies uit Zennevallei verplaatsen

Het kanaal als regionale fietssnelroute

Snelweg/hoofdweg als kader voor de stad

Stedelijk gebied

Energieopwek op bedrijventerreinen

Spoor als stedelijke as

Stationsgebied

Mobiliteitshub met inprikkerweg

Groene ring

Vergroenen pleinen en straten binnenstad

Strategische locaties voor woningbouw

School 
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04. TRANSITIEAGENDA

           SCHAAL
 
AMBITIE   

REG
IO

N
AAL

G
EM

EEN
TE

SITE(S)

1. Continuïteit in de 
groenstructuur: groen tot in het 
stadshart

Natuurnetwerken verbinden en landschappen 
vrijwaren en beschermen

Landschap en stad verbinden Eén aaneengesloten Zennepark

2. Continuïteit in de 
groenstructuur: groen tot in het 
stadshart

1. Verbind bestaande bos- en natuurgebieden 
(PR). Robuuste ecologische verbindingen tussen het 
Hallerbos, Kluisbos, Lembeekbos en bos- en natuurge-
bieden in Beersel, Sint-Genesius-Rode, Eigenbrakel en 
Kasteelbrakel.

2. Pajottenland als natuurlandschap versterken 
(PR). Regionale programma om het Pajottenland te vrij-
waren van zonevreemde bebouwing en te beschermen 
van verdere uitbreiding van de kernen.

3. Regionaal waterplan: de Zenne, het kanaal en  de 
beken (PR). Samen met naburige bestuurlijke overhe-
den een waterplan opbouwen, met overstromingsgebie-
den, ecologische buffers en proper water.

4. Recreatief netwerk naar het landschap opzetten 
(PR). Fiets- en wandelroutes van het stadshart tot de 
omliggende landschappen. Fietsinfrastructuur zoveel 
mogelijk van autowegen loskoppelen en met groen-blauw 
bundelen.

5. Actieve randpark ontwikkelen naar het 
Pajottenland (SP). Een robuuste groene stadsrand met 
recreatieve activiteiten en zicht op het landschap, die de 
schoolcampus Don Bosco en het ziekenhuis ontsluit. 

6. Vrijwaren en verbreden van de ecologische cor-
ridors Groebegracht en Kleine Beek (SP). Groen-
blauwe corridors langs de twee beken creëren om biodi-
versiteit in de stad te brengen.

7. Missing link van de Zenne oplossen (SP). De 
continuïteit van de ecologische corridor van de Zenne 
herstellen bij Nederhem en bij de kruising met het 
kanaal. Meer groen in de nieuwe woonwijk en ecologi-
sche zones langs de oevers van het kanaal.

8. Zennevallei vrijwaren van bedrijventerreinen 
(PR). Bedrijventerreinen ten noorden en ten zuiden 
van de stadskern die in de Zennevallei vallen herin-
richten. Op lange termijn verzoek mogelijkheden 
om bedrijven elders te clusteren. Zennevallei als één 
landschapspark inzetten.

2. Bereikbaarheid als 
voorwaarde: infrastructuur als 
structuurgevend element voor 
toekomstige ontwikkelingen

Het kanaal als regionale zachte as Infrastructuur en bedrijventerreinen als buffer 
tussen stad en natuur

Lokale hubs voor de mobiliteitstransitie

9. Fietssnelweg langs het kanaal inrichten (SP).
De fietssnelweg langs het kanaal en de Zennevallei tot 
aan Brussel volledig maken inclusief aantrekkelijke 
groene omgeving.

10. Wegennet als kader voor de stad inrichten (PR).
Gebruik de omvorming van de N203a naar snelweg om 
een grens voor verstedelijking naar het zuiden vast te 
leggen. Gebruik de R0-A8-N6-Alsembergstesteenweg ring 
om het stedelijk gebied autoluw te maken.

11. Energieopwekking als stadsgrens (PR).
Cluster industrie, logistiek en duurzame energieopwek-
king van wind en zonnepanelen op dak in de bedrijven-
terreinen ten noorden en zuidwesten van de stad.

12. Stations als trekkers voor stedelijkheid (SP).
Stationsgebied Halle als regionale mobiliteitshub 
inzetten met voorzieningen, lokaal OV, fietsenstalling 
en deelfietsen. Stations Lembeek en Buizingen op-
waarderen als lokale hubs met deelfiets en -auto.

13. Mobiliteitstransitie versnellen door M-hubs 
(PR). P+R locaties met overstap naar OV en fiets bij 
stations, bedrijventerreinen en inprikkers van de rand-
weg naar het centrum.

3. Kernversterking: het 
verenigen van twee stadshelften

Regionale identiteit voor Halle: stad op beide 
oevers van het kanaal

Groene, autoluwe binnenstad Eén verdichte, groene stadsentree in het hart

14. Groene ring inrichten als langzaam verkeers-
route (SP). Een groene ring voor langzaam verkeer 
langs de oude stadsvesten - Sint-Annastraat - Edmond 
Nerincxstraat - Sint-Rochusstraat. Verlenging van de 
geplande voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal 
tot de Leide. Brug ter hoogte van Basiliekstraat autovrij.

15. Stadsstraten, pleinen en kanaaloevers vergroenen 
en ontharden (PR). Vergroening van stadsstraten, plei-
nen en kanaaloevers. Verblijfskwaliteit, snelheidslimiet of 
auto te gast. 

16. Waterplan binnenstad opstellen (PR).
Ruimte voor water in de binnenstad, bredere Zennevallei 
waar mogelijk en waterpleinen in plaats van parkeerplei-
nen.

17. Parkeerbeleid opstellen en handhaven (PR).
Parkeren in de binnenstad uitfaseren door de aanmoedi-
ging van deelmobiliteit en P+R faciliteiten. Parkeerbeleid 
opzetten en handhaven.

18. Stationsplein als groen hart inrichten (SP).
Het stationsplein ontharden en vergroenen, en de 
begane grond van omliggende gebouwen heractiveren. 
Verblijfskwaliteit op de Graankaai. Plein een actie-
ve sfeer geven ook als er geen evenementen plaats 
vinden.

19. Woningbouw op strategische locaties rich-
ten (SP). Hoge dichtheid woningbouw en gemengd 
gebruik concentreren op locaties bij Nederhem, 
Welkomstlaan, Suikerkaai en Vogelpers.

PR   Programma 
SP   Strategisch project

QUICKWINS
Projecten waar de gemeen-
te meteen mee aan de slag 
kan zijn bij elk project in 
groene vakjes uitgelicht 
(indien van toepassing).

OVERZICHT
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4.1 CONTINUÏTEIT IN DE GROENSTRUCTUUR: 
GROEN TOT IN HET STADSHART
De eerste ambitie gaat over de drie landschap-

pen die de gemeente Halle en omgeving karakteriseren: 
ten oosten het Hallerbos en de bosketen eromheen; ten 
westen het agrarisch landschap van het Pajottenland 
en in het midden de verstedelijkte vallei met een groen 
hart, de Zenne.

Op regionale schaal betekent de eerste ambitie 
aan de ene kant het verbinden van natuurnetwerken 
en aan de andere kant het vrijwaren en beschermen 
van waardevolle landschappen. Dat wordt gerealiseerd 
door drie projecten: het verbinden van het bosnetwerk; 
inzetten van het Pajottenland als natuurlandschap; en 
een regionaal waterplan.

Op het schaalniveau van de gemeente wordt 
gefocust op de relatie tussen de stad Halle en het land-
schap. Dat wordt benaderd door een nieuwe aanpak van 
de stadsrand met het Pajottenland en door verbindingen 
te realiseren voor ecosystemen en mensen. Dit bete-
kent enerzijds dat de continuïteit van de bekenvalleien 
geborgd of hersteld dient te worden en anderzijds de 
creatie van recreatieve routes tussen stad en landschap.

Tenslotte wordt op lokaal niveau gekeken naar 
de centrale as in Halle, één aaneengesloten Zennepark. 
Hier worden missing links aangepakt (bij Nederhem) en 
de vallei in het noorden en het zuiden van de stad wordt 
gevrijwaard van zonevreemde bedrijventerreinen.

4.1.1. VERBIND BESTAANDE BOS- EN 
NATUURGEBIEDEN (PR)

Door robuuste ecologische verbindingen te 
realiseren tussen het Lembeekbos, het Maasdalbos, 
het Hallerbos, het Kluisbos en bos- en natuurgebieden 

in Beersel (Begijnenbos, provinciedomein Huizingen, 
Kesterbeekmoeras, Gasthuisbos), Sint-Genesius-Rode 
(Zevenbronnen, Zonienwoud), Eigenbrakel (Bois d' 
Ophain) en Kasteelbrakel (Meurisses, Bois de Clabecq, 
Bois d'Hautmont). Er ontstaat aan de zuidrand van Halle 
een continue groene structuur waarvan de bestaande 
natuurgebieden onderdeel zijn.  Daarbij is het zeker 
interessant om te kijken of deze structuur nog versterkt 
kan worden door bosgebied in het Waals gewest te laten 
aansluiten.

Daarnaast is er nog een aantal kleinere ge-
bieden zoals de Berendries en Malakoffdomein, het 
Warandepark en het Krabbos die het netwerk kun-
nen vervolledigen. Via het natuurgebied rond de 
Malakoffdomein kan de bossengordel aansluiting vinden 
met de vallei van de Zenne en het kanaal.

Het Hallerbos en Lembeekbos zijn Europese 
natuurgebieden waardoor een strengere regelgeving 
van toepassing is. Dat geeft een leidende rol voor de 
Vlaamse overheid met betrekking tot habitat, lucht- en 
waterkwaliteit. Hiervoor geldt ook op gewestelijk niveau 
een noodzaak om de stikstof uitstoot van het verkeer 
van de snelweg te verminderen. Het LIFE (DG environ-
ment) programma van de EU biedt apart financiële on-
dersteuning voor innovatie en natuur. Deze bron is nog 
niet breed gebruikt in Halle. Het naburige Zoniënwoud 
is met hulp van deze programma ontsnippert middels 
een ecoduct over de Brusselse ring.

De Vlaamse overheid en Natuurpunt kopen 
waar mogelijk reeds actief gronden aan om de bestaan-
de natuurgebieden uit te breiden en de verbindingen 
tussen gebieden te realiseren. Het Plan Boommarter 
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Bestaand bos

Bebossing corridor in het Plan Boommarter

Bebossing corridor, voorstel

Pajottenland: vormen ecologische structuren

Recreatieve fietsroute

Actieve groene stadsrand

Ecologische corridors langs de Groebegracht en Kleine Beek

Zennepark

Missing link Zennevallei oplossen

Zonevreemde functies uit Zennevallei verplaatsen

Legenda
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1. Faunatunnel Monnikenberg onder de A27 snelweg, 
Nederland, Zwart & Jansma Architects, 2018.

2. Ecoduct De Borkeld over de A1 snelweg, de Veluwe, 
Nederland, Zwart & Jansma Architects, 2005.

CONTINUÏTEIT IN DE GROENSTRUCTUUR

De continuïteit van de drie 

landschappen rondom Halle - de 

bossengordel, het Pajottenland 

en de Zennevallei - wordt 

hersteld. Stad en landschap 

worden verbonden door groene 

inprikkers langs de bekenvalleien 

en door recreatieve fiets- en 

wandelroutes.
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staat voor de uitwerking van een groot bos- en natuur-
complex ten zuiden van Halle. Dit plan kan als basis 
worden genomen voor institutionele samenwerking ten 
behoeve van de verbinding van de bestaande bossen en 
natuurgebieden. Het is een initiatief van Natuurpunt 
Halle, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, 
Stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap 
Natuur en Bos en de Natuurgidsen Zuidwest-Brabant. 
Het plan stimuleert initiatieven op verschillende schaal-
niveaus en ondersteunt naast particulieren bij de aanleg 
van kleine landschapselementen ook de realisatie van 
voetpaden, bosuitbreiding, verbetering van de toestand 
van de beken en de aankoop van percelen (zie 4.4.1 en 
4.4.3).

Om de verbinding tussen het Hallerbos en 
het Kluisbos optimaal te kunnen realiseren is een 
samenwerking met Beersel noodzakelijk (zie 4.4.11). 
Daarnaast doorkruist de Ring de beoogde bossengordel. 
Hier kan de aanleg van ecoducten tussen Hallerbos en 
Lembeekbos en tussen Krabbos en Kluisbos een op-
lossing bieden. Op die manier ontstaat een continue 
structuur die de kwaliteit van de compacte stad in het 
groen aan de zuidkant vormgeeft. Tenslotte moet in het 
beheerplan van de bossen een juiste balans gevonden 
worden tussen recreatief gebruik en natuur (zie 4.4.2).

QUICKWIN
Realiseer actiepunt 1 uit Plan Boommarter: "Het 
realiseren van Kleine Landschapselementen (KLE's), 
zowel bij particulieren uit het gebied als op eigen 
gronden".

• het aanmoedigen van eigenaren van leegstaande 
gebouwen, door belastingverlaging, ruilverka-
veling of hogere leegstandstaks om te slopen en 
het kavel te herbestemmen als natuur;

• het vermijden van uitbreidingen van de stad 
Halle in het Pajottenland (zie 4.1.5);

• het vrijwaren van het Pajottenland van zon-
evreemde bebouwing en beschermen van verde-
re uitbreiding van de kernen.

QUICKWIN
Koppel inwoners en boeren aan elkaar door bestaan-
de programma's zoals LEADER- en PDPO-projecten, 
boerenmarkten, lokale voedselstrategieën en 
Wandelnetwerk Pajottenland.

4.1.3. REGIONAAL WATERPLAN: DE 
ZENNE, HET KANAAL EN DE BEKEN (PR)

In nauwe samenwerking met de naburige be-
stuurlijke overheden en hogere overheden moet een 
integraal, regionaal waterplan worden uitgebouwd. 
Hierin moet aspecten als meer ruimte voor water in de 
stad, ontharding en buffering, overstromingsgebieden 
en ecologische buffers van beken aan bod komen. De 

Plan Boommarter (2018), gewenste 
structuur - visie. Het voorgesteld 
gebied te bebossen verbindt de 
Lembeekbos met de Hallerbos en 
kruist landbouwgebied en de R0 
snelweg.
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PAJOTTENLAND ALS NATUURLANDSCHAP

Het Pajottenland wordt ecologisch 

en landschappelijk versterkt door 

bredere en continue groenzones 

om de bekenvalleien, KLE's 

tussen landbouwgronden en door 

de versterking van de bestaande 

kernranden. Recreatieve netwerken 

en bestaande participatieprojecten 

maken het landschap beleefbaar 

voor de omliggende bewoners.

Ecologische bekenvalleien

Recreatief fietsnetwerk

Dorpskern

Energie als stadsrand

Randpark

Mobiliteitshub

KLE tussen landbouwgronden

Legenda
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4.1.2. PAJOTTENLAND ALS 
NATUURLANDSCHAP VERSTERKEN (PR)

Het landschap van het Pajottenland en de 
Zennevallei bepaalt het karakter van de streek rond 
Halle. Natuur landschap, landbouw, erfgoed en cultuur 
gaan hier samen.

Het regionaal landschap Pajottenland & 
Zennevallei zorgt ervoor dat actief gewerkt wordt aan 
het behoud van de natuurwaarde en aan de uitbreiding 
ervan door verschillende projecten en initiatieven. In de 
huidige situatie kent het Pajottenland nog te veel een 
landschappelijke fragmentatie door niet landbouw-ge-
relateerde woningbouw en bedrijven (zie 4.4.3). Dit leidt 
tot een fragmentatie van het landschap en ecosystemen. 
Lopende projecten gaan over thema’s zoals duurzame 
landbouw, erfgoed en landschapszorg, integratie van 
paard en landschap. Het betreft praktische projec-
ten waar particulieren aan kunnen deelnemen en die 
betrekking hebben op het verbeteren van de natuur-
waarde en de biodiversiteit van de streek. Ook gaat het 
om projecten en programma’s die door de overheden 
getrokken moeten worden, wanneer het gaat over de 
creatie of uitbreiding van structuren en systemen in 
het landschap. Terwijl aan de zuid- en oostrand van de 
stad Halle de bossengordel de stad inkadert, moet Halle 
actief meewerken aan het behoud en het uitbouwen van 
het Pajottenland aan de oostrand van de stad. Zo kan 
een duidelijke grens van de bebouwing zichtbaar wor-
den (zie 4.4.4 en 4.4.5).

In de regionale samenwerking moet de stad 
Halle lopende projecten ondersteunen en stimuleren. 
Deze gaan onder andere over:

• het stimuleren van landbouwers om 
beheerovereenkomsten te maken met de 
Vlaamse Landmaatschappij om een grotere rol 
te hebben in thema's zoals klimaatverandering 
en biodiversiteit in ruil voor een vergoeding (zie 
4.4.15); 

• het stopzetten van verdere uitbreiding van 
bedrijventerreinen naar het Pajottenland; zie 
verdere maatregelen voor ontwikkeling van be-
drijventerreinen in projecten 8 en 11;

• het blijven stimuleren van particulieren om 
kleine landschapselementen (KLE) toe te voegen 
aan de rand van akkers en percelen in de vorm 
van bijvoorbeeld een hagennetwerk. KLE kun-
nen twee rollen spelen: ruimte voor een diverse 
habitat van dieren en vogels aan te bieden en de 
wateropvangcapaciteit vergroten;

• de lintbebouwing bevriezen (zie 4.4.6);
• het vermijden dat boerderijen woningen wor-

den;
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krappe vallei met kanaal en Zenne in het centrum van 
Halle en de beken die hierop uitkomen, is hierbij een 
aandachtspunt.

Aan de westkant van de stad stroomt de 
Groebegracht de stad in. Net voor de monding in 
de Zenne is deze ingebuisd. Er kan bekeken wor-
den of in het centrum van Halle meer ruimte voor de 
Groebegracht beschikbaar is (zie 4.1.6). Daarnaast kan 
ook buiten het verstedelijkt gebied meer ruimte gegeven 
worden. Op die manier kan er stroomopwaarts buffering 
plaatsvinden bij hevige regenval, door de ecologische 
zone rond de beek en haar zijtakken uit te breiden. Deze 
aanpak moet verder gaan dan de gemeentegrens van 
Halle en vraagt om een regionale aanpak en samen-
werking met de buren, provincie, ect. In het RUP Grote 
Weide is binnen de stadsgrenzen al het eerste initiatief 
hieromtrent genomen. 

In en direct rond de kern van Halle wordt al 
gewerkt aan ruimte voor water, met de herinrichting 
van de publieke ruimtes rond de Zenne en de plannen 
om de duiker onder het kanaal te herleggen. De stad 
is hierbij afhankelijk van anderen. Binnen de grenzen 
van de gemeente moet waar mogelijk ruimte gegeven 
worden aan de Zenne (zie 4.3.16). Dit kan bijvoorbeeld 
door middel van de uitbreiding van het Zennepark 
rondom Lembeek, ten zuiden van de binnenstad, bij 
de ontwikkelingen in Nederhem en langs het bedrij-
venterrein bij Buizingen. Vlakbij het centrum vraagt 
het gebied rondom de Delhaize en de stadsloodsen om 
aandacht. Herontwikkeling hier moet ruimte geven aan 
de rivier. Alle ontwikkelingen en herontwikkelingen aan 
de westkant van de stad (zie ook 4.1.5) zouden alleen 
toegestaan moeten worden onder de voorwaarde van 
meer waterberging, om de Groebegracht te “vertragen” 
in geval van overmatige regenval.

Er wordt meer aandacht gegeven aan waterkwa-
liteit. Stroomopwaarts zorgen: buffering van het water 
door natuur, waterinfiltratie door ontharding, herme-
anderen in beekvalleien, samen voor een betere leef-
omgeving en ecologie. Individuele lozingspunten van 
huishoudens in gebieden met veel verspreide bebouwing 
moeten met prioriteit opgelost worden. Vuilwater wordt 
nu geloosd richting beken met beschermde vissoorten 
zoals de beekprik en de rivierdonderpad.

4.1.4. RECREATIEF NETWERK NAAR HET 
LANDSCHAP OPZETTEN (PR)

Wanneer ten eerste de bossen kunnen uitgroeien 
tot een doorlopende ecologische structuur en ten twee-
de, het landschap van het Pajottenland kan evolueren 
naar een mix van ecologische corridors rondom de beek-
valleien en ecologisch beheerde landbouwgronden, is 
het erg interessant om deze gebieden te ontsluiten voor 
de bewoners van Halle en omgeving. Hierin dient een 

balans gezocht te worden tussen het gebruik als recrea-
tie en de natuurwaarden van de gebieden. Daarom is het 
belangrijk om het netwerk van fiets- en wandelroutes 
vanuit het stadshart richting de omliggende landschap-
pen, te bepalen in nauw overleg met alle verantwoor-
delijke instanties. Enerzijds brengen de verschillende 
routes de bewoners van de stad naar het landschap, 
anderzijds moet de definitie van die routes aangegrepen 
worden om de natuur de stad in te brengen. Zo wordt de 
definitie van de compacte stad weer versterkt en is het 
omliggende landschap voelbaar tot in het centrum. Een 
voorbeeld hiervan is het versterken van de open ruimte 
ten noorden van de Welkomstlaan die het Kluisbos met 
het centrum kan verbinden. Een ander voorbeeld is de 
groen-blauwe structuur Groebegracht binnen de gren-
zen van de stad die versterkt en uitgebreid kan worden 
tot aan de Zenne.

Deze recreatieve routes kunnen gerealiseerd 
worden in de richting van het Hanenbos en Hallerbos 
in het oosten en in de richting van Beert, Breedhout en 
Sint-Pieters-Leeuw in het noordwesten. Deze routes 
dienen maximaal losgekoppeld te worden van autowe-
gen en gebundeld met groen-blauwe structuren om zo 
de veiligheid en de natuurlijke ervaring ervan te maxi-
maliseren.

QUICKWIN
Signaliseer de fiets- en wandelroutes naar de omlig-
gende landschappen en neem lokale veiligheidsmaat-
regelen bij kruisingen met wegen.

4.1.5. ACTIEVE RANDPARK ONTWIKKE-
LEN NAAR HET PAJOTTENLAND (SP)

Aan de westkant van de stad ligt het 
Pajottenland. Het doel is om ter plaatse van de overgang 
tussen stad en landschap een duidelijke rand te creëren, 
en die zichtbaar en voelbaar te maken voor de bewoners 
die hier dagelijks gebruik van kunnen maken. Op deze 
manier wordt ook de verdere groei van de stad richting 
het landschap ontmoedigd. Deze rand kan de vorm 
aannemen van een lineair landschapspark met verschil-
lende kamers, functies en recreatieve activiteiten. De 
scholencampus Don Bosco en het Sint Maria Ziekenhuis 
maken hier ook deel van uit, maar de zone loopt van 
Stroppen in het noorden tot Grote Weide, de Colruyt 
locatie en Hondzocht in het zuiden.

In deze zone tussen stad en landschap worden 
bestaande functies geïntegreerd. Voorbeelden hiervan 
zijn het Sint-Maria Ziekenhuis, het Don Bosco colle-
ge, de begraafplaats, het jeugdcentrum Stroppen, de 
sportterreinen bij de Ninoofsesteenweg en het ouderen-
zorgcentrum De Maretak. Deze worden aangevuld met 
nieuwe elementen en bestemmingen zoals het land-
schap van de waterberging in het plan voor Grote Weide, 

04. TRANSITIEAGENDA04. TRANSITIEAGENDA

volkstuintjes, P+R mobiliteitshub bij de Colruyt locatie 
en een doorlopend fietspad. Dit fietspad verbindt de 
routes die vanuit het stadscentrum het verder gelegen 
landschap ontsluiten en kan vanuit de P+R ook een wes-
telijke toegang zijn tot de stad.

QUICKWIN
Leg een wandelroute aan op bestaande paden langs 
het randpark en maak de Groeningenstraat en 
Astridlaan autoluw.

4.1.6. VRIJWAREN EN VERBREDEN 
VAN DE ECOLOGISCHE CORRIDORS 
GROEBEGRACHT EN KLEINE BEEK (SP)

In Halle deelt het verstedelijkte gebied 
de ruimte met de Zennevallei en verschillende 
beekvalleien die hierop aantakken. De Zenne zelf is 
‘gebundeld’ met het kanaal. Veel bewoners kampen 
wel regelmatig met wateroverlast, maar kunnen 
maar weinig genieten van de dynamische natuurlijke 
structuren in de directe omgeving. De beken in het 
centrum zijn veelal ingebuisd, gekanaliseerd of op 
andere manieren aan het zicht onttrokken. Deze beken 
bieden echter een uitgelezen kans om de Hallense 

Legenda

Randpark

Halfopen tuin van instituut

Ecologische verbinding door privé tuinen

Ecologische oevers Groebegracht

Vijver in overstromingsgebied

Duurzame energieopwek

Fietsroute

Fietspad randpark

Fietsstraat

ACTIEVE RANDPARK NAAR HET 

PAJOTTENLAND

De westelijke rand van Halle kan 

de vorm aannemen van een lineair 

landschapspark met verschillende 

kamers, functies en recreatieve 

activiteiten. 
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binnenstad gevoelsmatig en visueel te verbinden met 
haar buitengebied. De beken kunnen worden gekoppeld 
aan recreatieve wandel- en fietsroutes. De kleine beek 
verbindt het Kluisbos met Buizingen. De Groebegracht 
loopt van het Pajottenland door het centrum van Halle 
tot aan de Zenne. Deze verbindingen zouden fysiek 
aanwezig gemaakt moeten worden om de relatie tussen 
Halle en haar landschap te herstellen (zie 4.1.4).

Door de bekenloop meer ruimte te geven, 
ontstaat speelruimte om hoge waterstanden op te 
vangen tijdens natte periodes. De ruimte kan helpen 
extra water vast te houden bij hevige regenval en zo 
dienst doen als reserve in periodes van droogte. Dit 
kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden ter plaatse van 
het parkeerterrein bij de Gamma. De bekenvallei doet 
tevens dienst als ecologische corridor door de stad 
heen en bevordert zo de biodiversiteit in het stedelijk 
gebied. Het zichtbaar maken van de beken inclusief hun 
ecologische corridors in de stad kan samen gaan met 
de onthardingsprojecten in het centrum. Zo ontstaat 
een netwerk van groene plekken dat het ontspannen 
en groene karakter van de binnenstad ondersteunt. De 
plekken in de stad waar de ontharding van het openbaar 
gebied gekoppeld kan worden aan het terugbrengen van 
water met ecologische corridor, krijgen de prioriteit.

4.1.7. MISSING LINK VAN DE ZENNE 
OPLOSSEN (SP)

De kruising met het kanaal wordt vernieuwd bij 
de verbreding van het kanaal. De vorm van de kruising 
wordt afhankelijk van de functionele voorwaarden 

van de vaarweg. Het tijdspad en definitieve positie van 
de duiker van de Zenne onder het Kanaal is nog niet 
bekend. Er zijn wel plannen geïntegreerd in de plannen 
voor de verbreding van het kanaal. De meest waar-
schijnlijke optie is dat de kruising van Zenne en kanaal 
ongeveer 300 meter verplaatst wordtnaar het noorden. 
Het is de opgave om de continuïteit van de ecologische 
corridor rondom de Zenne maximaal te herstellen bij 
de kruising met het kanaal en met name ter plaatse 
van het project Nederhem. In het project voor het de 
Zennevallei wordt op verschillende plekken maximaal 
ruimte gezocht voor het vergroenen van de Zenneoevers 
en nieuwe publieke ruimtes worden gekoppeld aan de 
rivier. Ter plaatse van Nederhem, de Bres en rond het 
zwembad moet de ecologische inrichting van het open-
baar gebied geoptimaliseerd worden. Ook in de nieuwe 
woonwijk moet maximaal gezocht worden naar groen en 
onthardingsmogelijkheden.

4.1.8. ZENNEVALLEI VRIJWAREN VAN 
BEDRIJVENTERREINEN (PR)

Het vergroenen van de Zennevallei wordt ter 
plaatse van het stedelijk gebied van Halle mooi vorm-
gegeven in het continue Zennepark. De ecologische 
corridor van de Zenne moet ook buiten het verstedelijkt 
gebied uitgebouwd worden als één aaneengesloten 
landschapspark. Het Zennevallei project van de provin-
cie Vlaams-Brabant en het Landschapspark Halle van de 
gemeente kunnen hiervoor als basis dienen. Deze pro-
jecten beperken zich echter tot de huidige ruimte van de 
Zenne. Hiervoor moet naast het knelpunt bij de nieuwe 

Meer groen in 
wijk Nederhem.

Groen plein rond 
de zwembad.

Ecologische oevers.

Parkeerterrein 
ontharden.

Zennevallei 
verlengen.

4

Referentiebeelden:

1. Minimale menselij-
ke aanwezigheid in de na-
tuur. The Bluff, Ieper, 2015. 
Landschapsarchitectuur: 
OMGEVING.

2. Park aan de stadsrand met 
waterberging: Prés de Lyon, La 
Chapelle St-Luc, Frankrijk, BASE 
Landscape Architecture, 2006.

3. Mogelijke inrichting voor 
het Zennepark: Cultuurpark 

Westergasfabriek, Amsterdam, 
Nederland, Gustafson Porter + 
Bowman.

4. Oeverpark Lunen, Duitsland, 
WBP Landschaftsarchitekten.

21

3

PRINCIPES VOOR ECOLOGISCHE 

CONTINUÏTEIT BIJ DE ZENNEDUIKER

De vervanging van de Zenneduiker 

is een onderwerp van hoge 

technische complexiteit. Hiervoor 

moet de gemeente een aantal 

ruimtelijke en ecologische 

voorwaarden vaststellen in 

relatie met andere stakeholders.

duiker onder het kanaal (project 7) ook onderzocht 
worden of er mogelijkheden bestaan om zonevreemde 
structuren in de Zennevallei uit te faseren en uiteinde-
lijk te verwijderen ( zie 4.4.7). Bedrijventerreinen ten 
noorden en ten zuiden van Halle die in de Zennevallei 
vallen, kunnen verplaatst en elders geclusterd worden, 
bijvoorbeeld langs de N6 of in de Colruyt cluster. Om 
deze verplaatsing te stimuleren kan de gemeente duur-
zame energie en slimme mobiliteitspakketten aan de 
bedrijven aanbieden. Het geleidelijk aan verplaatsen van 
de verspreide bedrijven in de Zennevallei  is ook logisch 
vanuit een mobiliteitsstandpunt, de bedrijvenclusters 
zijn dan namelijk beter aan te sluiten op het wegennet 
(zie 4.4.1).

Op het grondgebied van Halle aan de noord-
kant van het centrum is nog relatief voldoende ruimte 
gereserveerd voor de Zenne. In Beersel en Sint-Pieters-
Leeuw, op het bedrijventerrein ten noorden van de 
brandweerkazerne, ligt wel een grote opgave. Aan de 
zuidkant van het centrum gaat het met name om de 

locatie aan het einde van de Suikerkaai, net ten noor-
den van de spoorwegbruggen en iets meer zuidelijk, net 
onder de N203a. 

Om de natuur te herstellen in de Zennevallei te 
Lembeek kan de gemeente aan de slag met een getrapte 
aanpak: 

• Niet meer bijbouwen;
• Natuur maken waar het eenvoudig kan: 

Zenneweide in Lembeek-Noord, inzetten op 
KLE (kleinschalige landschapselementen). 
Plan Boommarter bevat al een goede opzet 
hiervoor, waarmee de gemeente in samen-
werking met burgerinitiatieven aan de slag 
kan;

• Natuurlijk beheer van het bedrijventerrein 
opzetten door het natuurlijk inrichten van 
ongebruikte delen van de kavels;

• Uiteindelijk afbouwen en verhuizen als toe-
komstig wensscenario.

04. TRANSITIEAGENDA
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4.2 BEREIKBAARHEID ALS VOORWAARDE: 
INFRASTRUCTUUR ALS 
STRUCTUURGEVEND ELEMENT VOOR 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Het kanaal is de regionale zachte as voor ge-

zonde mobiliteit. Het autonetwerk in de Brusselse regio 
raakt steeds meer overbelast. De (elektrische) fiets is een 
troef voor de positie van Halle in relatie tot Brussel en 
het landschap. 

In de gemeente worden infrastructuur en 
bedrijventerreinen ingezet als buffer tussen stad en 
natuur. De snelwegen, bedrijventerreinen en duurzame 
energieopwekking vormen synergiën met elkaar, maar 
ze beperken ook de uitbreiding van woongebieden door 
veiligheids- en geluidsafstanden.

Op lokale schaal komen binnen de woongebie-
den hubs voor de mobiliteitstransitie. De treinstations 
worden knopen voor stedelijkheid. De mobiliteitshubs 
zijn P+R locaties die gebruikt worden om de stad stap 
voor stap, groener, gezonder, aantrekkelijker en minder 
afhankelijk van de auto te maken. Het station van Halle 
wordt een regionaal knooppunt waar alle verkeersmoda-
liteiten optimaal met elkaar verbonden worden.

4.2.9. FIETSSNELWEG LANGS HET KA-
NAAL INRICHTEN (SP)

Fietsen naar Brussel en andere steden in de 
regio wordt steeds makkelijker met de elektrische fiets. 
Het kanaal is de logische landschappelijke structuur om 
een gezonde verkeersas te realiseren, losstaand van de 
luchtverontreiniging en veiligheidsproblematiek van de 
steenwegen (zie 4.4.11). De fietsroute is deels al in ge-
bruik of gepland, maar er zijn nog steeds knelpunten die 
aandacht verdienen en aangepakt moeten worden. Het 
fietspad moet geïntegreerd worden in een aantrekkelijk, 
groen profiel van de omgeving van het kanaal. Wanneer 
het fietspad direct aan de kade van het kanaal gelegen 
is, moet deze maximaal autovrij gemaakt worden. De 
auto is hier dan steeds te gast of moet zoveel mogelijk 
op een gescheiden baan rijden.

QUICKWIN
Richt de kaai in als fietsstraat waar er nog autover-
keer bestaat en maak een busrijbaan op de Suikerkaai 
als tijdelijke oplossing voordat de Zuidbrug klaar is.

4.2.10. WEGENNET ALS KADER VOOR DE 
STAD INRICHTEN (PR)

Een autoluwe binnenstad is niet het doel, maar 
een verkeersplan en een parkeerbeleid zijn belangrijke 
instrumenten om een dynamisch en gezond levensmili-
eu te realiseren. De ruimte die geparkeerde auto’s nu in 
beslag nemen, kan vrijgemaakt worden voor meer groen, 
waterberging, fietspaden, verblijfsplekken en bredere 
trottoirs. 

Door het doorgaande verkeer te weren uit de 
binnenstad ontstaat er ruimte op de straten in het 
centrum. De groei van het stedelijk gebied van Halle kan 
gekaderd worden en tegelijkertijd de binnenstad autolu-
wer worden. Door het doorgaand verkeer sterk te beper-
ken moeten automobilisten de juiste stadsentree nemen 
vanaf het hogere wegennetwerk. De combinatie van de 
R0-A8-N6-Alsembergstesteenweg (zie 4.5.3) kan gezien 
worden als een “ringweg” rond Halle. Wanneer vanaf dit 
netwerk de juiste entree gekozen wordt, kan het cen-
trumgebied autoluw worden. Doorgaand verkeer wordt 
uit de binnenstad geweerd door de verbeterde omlei-
dingsroutes. Door een slim systeem van eenrichtings-
straten en lokaal knippen, wordt het onmogelijk om 
met de auto de binnenstad te kruisen. De stadsentrees 
hebben steeds een mobiliteitshub aan het einde, waar 
ruimte is voor parkeren en overstappen (zie 4.3.13). 

QUICKWIN
Zet in op eenrichtingswegen en/of lokale knippen in 
de binnenstad, zodat doorgaand verkeer naar buiten 
wordt geduwd.

4.2.11. ENERGIEOPWEKKING ALS 
STADSGRENS (PR)

Duurzame energieopwekking kan op een slimme 
manier geïntegreerd worden met industrie en logistiek 
op de bedrijventerreinen ten noorden en zuidwesten 
van de stad. Op het bedrijventerrein van Colruyt wordt 
al schone energie opgewekt door zes windturbines. De 
clusters kunnen ook andere lokale maatregelen voor 
duurzaamheid invoeren zoals zonnepanelen op dak, 
groene buffers naar het landschap en slimme mobili-
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teitspakketen voor werknemers. De leegstaande ka-
vels van de terreinen kunnen tijdelijk als zonnevelden 
ingericht worden. Door hun grootte zijn de industrieter-
reinen ook een buffer tussen de stad en het landschap. 
Windturbines versterken deze buffer doordat nieuwe 
woningbouw niet meer mogelijk is op een afstand van 
300 m vanaf de mast.

4.2.12. STATIONS ALS TREKKERS VOOR 
STEDELIJKHEID (SP)

De drie stationsgebieden in Halle zijn een 
onderbenut potentieel voor de mobiliteitstransitie en 
voor kernversterking. Multimodaliteit is beperkt tot de 
trein-bus overstap op station Halle. Fietsvoorzieningen 
zijn beperkt en toegangswegen voor langzaam verkeer 

Het kanaal als regionale fietssnelroute

Snelweg/hoofdweg als kader voor de stad

Stedelijk gebied

Energieopwek op bedrijventerreinen

Stationsgebied

Mobiliteitshub met inprikkerweg

Legenda

M
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BEREIKBAARHEID ALS VOORWAARDE

Bereikbaarhied op drie schaalniveau's: 

et kanaal als regionale zachte as, 

wegennet en energieopwek als kaders 

voor de stad en lokale hubs voor de 

mobiliteitstransitie.
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deelauto's

hebben een lage ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn be-
drijvigheid en representatieve stationspleinen in de sta-
tionsgebieden van Lembeek en Buizingen niet aanwezig.

Aan de andere kant telt Halle tot 10,000 poten-
tiele gebruikers van de stations in hun dagelijkse pendel 
naar werk of school. Daarvan werken alleen al 4,000 bij 
Colruyt en 3,500 zijn leerlingen van andere gemeenten 
die in Halle secundair onderwijs volgen. Een meerder-
heid van deze gebruikers verplaatst zich tegenwoordig 
met de auto. Door een gerichte aanpak in de richting 
van een alternatief gebaseerd op openbaar vervoer en 
fiets kan een flinke modal shift worden bereikt. De sta-
tionsgebieden vormen de sleutel van deze strategie (zie 
4.4.11 en 4.5.4).

Het stationsgebied in het centrum van Halle 
moet ingezet worden als een volwaardige regionale 
mobiliteitshub met voorzieningen, lokaal OV, fietsen-
stalling en deelfietsen. Het station komt centraal in de 
stad te liggen (zie 4.3) en is een bronpunt voor bewo-
ners, bezoekers en scholieren. De stations van Lembeek 
en Buizingen kunnen opgewaardeerd worden tot lokale 
hubs met beperktere voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
deelfietsen en -auto’s. 

Het stationsgebied Halle is in onze visie de 
sleutel tot de echte koppeling van de twee stadshelften 
van de stad aan de oevers van het kanaal en de Zenne. 
Dit aspect wordt in project 18 verder uitgewerkt. Bij 

het centrumstation in Halle moet de ruimtelijke kwali-
teit sterk verbeterd worden door de heraanleg van het 
stationsplein en betere (autovrije) verbindingen met de 
stadsdelen. Dan kan een kwalitatieve en goed functione-
rende regionale knoop gerealiseerd worden. De ver-
blijfskwaliteit bij het wachten op bus en trein heeft de 
prioriteit, naast een uitgebreide fietsenstalling met een 
verhuurpunt voor deelfietsen en een atelier.

Bij de stations van Lembeek en Buizingen is de 
prioriteit de definitie van de openbare ruimte tussen de 
stations en de kernen, net zoals overstapmogelijkheden 
naar fiets en (deel)auto. 

In Lembeek moet de grens van het natuurgebied 
veranderd worden om de uitbreiding van de fietsenstal-
ling mogelijk te maken. Dit kan in een planologische 
ruil gebeuren tegen meer natuur op het bestaande  
industrieterrein. Een alternatief voor de fietsenstalling 
is aan de westelijke kant van het station, op het huidi-
ge parkeerterrein van de supermarkt. Tot slot moet het 
station een aantrekkelijke ingang naar de dorpskern 
krijgen. Een kans hiervoor is om binnen de driehoek 
Stationsstraat-Brouwerijgang-Bergensteenseweg een 
voetgangersgebied te creëren. 

In Buizingen ligt het station verder van de kern, 
maar dichtbij werklocaties en een belangrijke omlei-
dingsroute van Halle. Daarom zal hier de focus van het 
station op werknemers in de bedrijventerreinen in de 

Fietsenstalling
Fiets- en 
elektrische 
stepverhuur

Zonnepanelen 
en elektrische 
oplaadpunten

Sint-Annastraat 
als groene 
route naar het 
stadshart.

MOBILITEITSHUB WELKOMSTLAAN
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2. Maselakepark, 
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Inwoners van 
nieuwbouw wijk 
maken ook 
gebruik van hub.

omgeving liggen, maar ook op de overstap van auto naar 
openbaar vervoer van richting Brussel. Dit station kan 
ook een toegang tot het Zennepark worden, met een 
fietsverhuurpunt en een kleine winkelvoorziening.

QUICKWIN
Begin met een minimale opwaardering van het stati-
onsgebied: banken, een paar bomen en een fietsver-
huurpunt in de zomer.
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WONINGBOUW EN MOBILITEITSHUB WELKOMSTLAAN

GROENE RING EN STRATEGISCHE VERDICHTING IN DE BINNENSTAD

4.2.13. MOBILITEITSTRANSITIE VER-
SNELLEN DOOR M-HUBS (PR)

Mobiliteitshubs zijn P+R locaties met overstap-
voorzieningen van auto naar OV en fiets bij stations, 
bedrijventerreinen en de stadsentrees. In een mobili-
teitshub is een aantal faciliteiten aanwezig, afhankelijk 
van de grootte en locatie van de hub kunnen dat zijn:

• parkeren voor privéauto's;
• een ruime fietsenstalling inclusief een 

bewaakt gedeelte en gereserveerde plekken 
voor bakfietsen;

• een winkelruimte voor een fietsenmaker en 
een verhuurpunt voor (bak)fietsen en elek-
trische steps;

• deelauto's en oplaadpunten voor elektrische 
auto’s en fietsen;

• openbaar vervoer halte voor bus en/of trein 
en mogelijk deelbusje voor het landelijk 
gebied of naar de binnenstad (zie 4.5.4);

• winkel- en horecavoorzieningen bij grotere 
hubs.

• stadlogistieke afhaalpunten
Het ontlasten van de beschikbare ruimte in de 

binnenstad heeft de potentie de belevingswaarde en de 
veiligheid van het publieke domein aanzienlijk te ver-
beteren. Het beter scheiden van verkeersstromen zorgt 
ervoor dat de verschillende modi meer ruimte tot hun 
beschikking zullen hebben en daardoor soepeler door-
stromen. Een essentieel onderdeel van deze gescheiden 
zones zijn de knooppunten tussen de zones, waar men 
van het ene op het andere vervoersmiddel kan overstap-
pen. Door mobiliteitshubs kan een snelle en efficiënte 
overstap verzekerd worden. Een auto die aankomt langs 
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een van de bovenlokale invalswegen parkeert aan de 
rand van het centrumgebied. Daarna wordt de laatste 
kilometer te voet, met openbaar vervoer of met duurza-
me deelmobiliteit afgelegd. 

De hubs worden gepositioneerd nabij nieuwe 
(woningbouw-)ontwikkelingen zoals Nederhem en de 
Welkomstlaan. Dit stimuleert een ‘auto-onafhankelijke’ 
leefwijze van de nieuwe bewoners. De hubs zijn flexibel 
ingedeeld: bij een afnemende parkeervraag kunnen de 
gebouwen gefaseerd naar andere functies worden omge-
bouwd. De begane grond is hoger en bevat bijvoorbeeld 
commerciële of sociale functies. De invulling kan naar 
behoefte afgestemd worden, maar profiteert altijd van 
de bereikbaarheid en de gedeelde lasten.

Een kleinere versie van een mobiliteitshub is 
geschikt voor het noordwesten van Halle, naast de Don 
Bosco schoolcampus (locatie Windmoleken). Deze zou 

het grote aantal leerlingen en werknemers bedienen die 
naar Halle komen vanuit deze richting (zie hoofdstuk 
2.1). De hub bij de school kan zowel de fietsenstalling 
als de bushalte integreren en als overstappunt fungeren. 
Verder ligt de hub aan de fietsroute door het randpark 
(zie 4.1.5), waardoor forensen makkelijk naar verschil-
lende bedrijvengebieden rondom Halle kunnen fietsen.

QUICKWIN
Moedig het gebruik van P+R punten samen met 
NMBS en De Lijn aan, door bijvoorbeeld parkeren 
inbegrepen te laten zijn in de kaartprijs. Zet een klein 
aantal deelauto's bij elke hub in samenwerking met 
private partijen als pilootproject.

Mobiliteitshub

Woningbouw met 
gezamenlijke tuinen

Schoolcampus 
integreren in de 
groene corridor.

Recreatieve route 
naar het Kluisbos

Welkomstlaan

Karel NerincxlaanVerdichting in het 
bestaande weefsel
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4.3 KERNVERSTERKING: HET VERENIGEN 
VAN TWEE STADSHELFTEN
In de derde ambitie wordt ingezet op de ruimte-

lijke koppeling van de twee stadshelften van Halle naar 
één uitgebreide binnenstad met het station en stations-
plein als centraal punt. 

Op regionale schaal betekent dat het versterken 
van de identiteit van Halle als stad aan beide oevers van 
het kanaal. Dat kan de stad aantrekkelijker maken voor 
zowel toerisme als bedrijfsleven (zie 4.5.5). Meer gebrui-
kers en activiteit kan ook leiden tot een revitalisering 
en stapsgewijze transformatie van het stadsdeel aan de 
oostkant van het kanaal. 

Binnen de gemeente verandert het karakter van 
de binnenstad. De 'champagnekurk' wordt een autoluwe, 
levendige eenheid met een groene ring die fungeert als 
draaischijf voor langzaam verkeer in de stad. Wandel- en 
fietsafstanden zijn klein en het station is het centraal 
punt in de nieuwe gedefinieerde kern. Het bestaande 
plein van steen wordt getransformeerd tot een groene, 
aantrekkelijke stadsentree met verblijfskwaliteit. De 
uitdaging is hier om de plek zo in te richten dat de eve-
nementen samen kunnen gaan met een aantrekkelijke 
ruimte op maat van de bezoeker en bewoner. 

Om de nieuwe stedelijkheid te ondersteunen, 
maar ook om aan de woningopgave op een duurzame 
manier invulling te geven, komen rond het station vier 
strategische verdichtingslocaties voor woningbouw, 
maar ook voor nieuwe functies zoals mobiliteitshubs en 
kantoren. Het centrum van Halle maakt de sprong over 
de Zenne en het kanaal.

4.3.14. GROENE RING INRICHTEN ALS 
LANGZAAM VERKEERSROUTE (SP)

Een groene ring voor langzaam verkeer wordt 
gerealiseerd op bestaande straten. Aan de westkant 
van de Zenne gaat het om de oude stadsvesten, aan de 
oostkant gaat het om de Sint-Annastraat, de Edmond 
Nerincxstraat en Sint-Rochusstraat. Om dit tracé mo-
gelijk te maken is de realisatie van de geplande Sint-
Annabrug minimaal noodzakelijk. Een verlenging van 
de brug over de Zenne tot aan de Leide zorgt voor een 
mooiere aansluiting en leidt tot een betere continuïteit 
van het netwerk (zie 4.4.14).

Het nieuwe tracé wordt een verdelingsroute 
rond het centrum voor fietsers, verbonden aan de fiets-
routes naar het landschap maar ook aan de route langs 
het kanaal. De ligging van verschillende scholen langs 
deze route maakt het ook een praktische oplossing voor 
de leerlingen die met openbaar vervoer op het station 
aankomen. De groene ring wordt een veilige fiets- en 
wandelroute van en naar school.

Langs het tracé ligt een aantal stenige parkeer-
pleinen. Het Oudstrijdersplein en de Bres, nu voorna-
melijk parkeerplaatsen, moeten vergroend en onthard 
worden.  Zo ontstaat hier een aangename verblijfsruim-
te, waar tegelijkertijd meer ruimte voor waterinfiltratie 
gerealiseerd kan worden. Deze ingrepen passen ook in 
het voorgestelde parkeer- en mobiliteitsbeleid voor de 
binnenstad en de ambitie om het centrum van Halle 
autoluw (en op termijn maximaal autovrij) te maken.

Vereniging van de twee stadshelften 

kan Halle een sterke regionale iden-

titeit brengen en bijdragen aan de 

ambitie om een compacte, groene en 

autoluwe stad te worden.
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DE "CHAMPAGNEKURK": HET VERENIGEN 

VAN TWEE STADSHELFTEN

De groene ring voor langzaam 

infrastructuur verbindt de 

nieuwe binnenstad van Halle op 

beide oevers van het kanaal. 

Openbare ruimte wordt onthard en 

vergroend, woningbouw krijgt een 

plek op strategische locaties. 

De mobiliteitstransitie wordt 

gestimuleerd door m-hubs, nieuwe 

fietsroutes en minder parkeren 

binnen de kurk.
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VOORSTEL VOORSTEL

Sint-Rochusstraat
Parkeerstrook wordt weggehaald en 
vervangen door een fietspad met 
twee richtingen. De rijstroken 
worden versmald en bomen worden 
geplant. Een van de doelen is om 
winkelleegstand te verminderen.

RUIMTELIJKE INPASSING RING VOOR LANGZAAM VERKEER

Oudstrijdersplein
De parkeerplekken in het midden 
van het plein worden weggehaald 
en vervangen door de P+R Colruyt. 
De fietsroute kruist het plein. Er 
komt meer groen, een waterplein 
en horeca aan de zijkanten.

Een voorbeeld van een faserings-
plan voor het parkeerbeleid in 
de Oudstrijdersplein kan in deze 
volgorde uitgevoerd worden:

1. Langsparkeren weghalen rond-
om de bomen en de vrijgekomen 
ruimte aan fietsers, voetgan-
gers en terrassen geven.

2. De blijvende parkeerplaatsen 
op het plein worden betaald 
parkeren.

3. De helft van de parkeerplaat-
sen weghalen en een groen 
plein aanleggen met ruimte 
voor water en een doorlopend 
fietspad.

4. De rest van de parkeerplaatsen 
weghalen en het groen uitbrei-
den.

Sint-

Rochusstraat

Oudstrijders-

plein

Leide

Station
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NU

VOORSTEL

Leide
Het parkeerterrein wordt vervan-
gen door P+R Nederhem. Hier wordt 
de Zennevallei verbreed, met meer 
ruimte voor water bij overstro-
mingen. De kanaalkade wordt pro-
menade en fietsroute.

KanaalZenne

KanaalZenne

Vanuit het historische centrum ontstaat een 
nieuwe autoluwe route via de nieuwe brug tot in het 
Kluisbos. Deze route verbindt ook de sportterreinen, 
de Scholengroep Asse Wemmel en het GO! Technische 
Atheneum direct met de oude binnenstad. Dit wordt ook 
de verbinding voor fietsers met de mobiliteitshub op het 
einde van de statdsentree Welkomstlaan. Voor de Sint-
Rochusstraat ontstaat ruimte voor revitalisering door 
vergroening en betere ruimtelijk kwaliteit. Dit leidt tot 
minder leegstand en meer levendigheid in het publieke 
domein.

Door de aanleg van de nieuwe Zuidbrug kan 
de brug ter hoogte van Basiliekstraat autovrij worden. 

De huidige voetgangersbrug kan dan verdwijnen. De 
geplande heraanleg van de Vogelpers in relatie tot de 
realisatie van de nieuwe Zuidbrug, moet herbekeken 
worden. Hier moet ter plaatse van het stationsplein 
prioriteit gegeven worden aan de voetgangers en fiet-
sers bij het ontwerp van het nieuwe profiel. Zo kan de 
bebouwing aan de Vogelpers direct aansluiting vinden 
op de publieke ruimte van het stationsplein. De realisa-
tie van de groene ring moet hand in hand gaan met de 
transformatie van het parkeerbeleid in de binnenstad 
(zie 4.3.17). Samen kunnen deze twee projecten voor 
een functionele en aantrekkelijke autoluwe binnenstad 
zorgen.
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4.3.15. STADSSTRATEN, PLEINEN EN KA-
NAALOEVERS VERGROENEN EN ONT-
HARDEN (PR)

De stenige straten en pleinen van Halle zijn niet 
aantrekkelijk. Meer groen in het straatbeeld bevordert 
de luchtkwaliteit en regenwaterinfiltratie, en gaat het 
stedelijk hitte-eiland tegen. Halle kent slechts in zeer 
beperkte mate publiek groen in de kern. Door het bun-
delen van parkeerfaciliteiten zal een groot deel van de 
publieke ruimte vrij kunnen komen om deze toekomst-
bestendig in te richten. De huidige groene ruimte is vaak 
onvoldoende kwalitatief ingevuld en ligt als eilandjes 
versnipperd door het publieke domein. Hierdoor wordt 
deze als weinig kwalitatief ervaren en heeft deze nage-
noeg geen ecologische waarde. Deze groene restruimtes 
moeten door ontharding en parkeerafname aaneenge-
sloten worden tot kwalitatieve ervaarbare groene ruim-
ten, pleinen en perken (zie 4.4.13). 

Een deel van deze ontharde ruimte kan bij-
voorbeeld met subsidies door de bewoners zelf inge-
vuld worden. Dit vergroot niet enkel de leefbaarheid, 
maar versterkt ook het gemeenschapsgevoel. Zeker in 
de smallere straatprofielen waar geen bomen passen, 
kunnen oplossingen op kleinere schaal een uitkomst 
bieden (zie 4.4.6). Een voorbeeld van deze aanpak zijn 
de tuinstraten in Antwerpen.

Naast de ecologische en sociale voordelen, 
kan de vergroening van straten in de binnenstad ook 
bijdragen aan de leefbaarheid en de opbrengst van de 
winkelpanden. Er is uitgebreid bewijs uit onderzoek dat 
een voetganger-vriendelijk milieu de omzet van winkels 
en de zogenoemde "footfall" (bezoekersaantallen) tot 
30% kan verhogen (bron: The Pedestrian Pound rap-
port, Living Streets Association, VK). Daarnaast kan een 
kwalitatieve openbare ruimte leiden tot een stijging van 
verkoop- en verhuurprijzen van de panden in het gebied. 
Gezien vanuit een sociaal perspectief, kunnen zo nieuwe 
banen in de binnenstad gecreëerd worden. 

De nieuwe fietsstraat aan de parklaan is een 
mooi voorbeeld van hoe de aanpassingen in de publieke 
ruimte een directe invloed hebben op de leefbaarheid 
van de ruimte en het veiligheidsgevoel van de fietsers. 
Deze tendens zou systematisch doorgezet moeten 
worden om een dekkend netwerk voor traag verkeer te 
realiseren. Het gaat bij de vergroening met name over de 
locaties De Bres, Joseph Possozplein, Oudstrijdersplein, 
Vuurkruisenstraat / Heilig-Hart College en de 
Biezeweide.

De oevers van het Brussel-Charleroi kanaal 
kunnen veel meer benut worden als stedelijke pro-
menade aan het water, met een doorlopend fietspad. 
Waterwegen en Zeekanaal NV zijn eigenaar van het 
kanaal en verantwoordelijk voor de uitbreiding ervan 
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REFERENTIEBEELDEN:

1. Israels Plads, Copenhagen, 

Denemarken, COBE en Sweco 

Architects, 2014. 

2. Pilot in Antwerpen waarbij 

enkele straten in vijf districten 

zijn omgebouwd tot tuinstraten. 

De straat wordt ingezet als kli-

maatadaptieve maatregel.

 

3. Stadsboulevard Mechelen, 

PosadMaxwan.

4. Spreeoevers, Berlijn, 

Duitsland, gruppe F, 2004.

5-6. Orlypark op het dak van sta-

tion Sloterdijk, Amsterdam.
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GROEN-BLAUWE NETWERKEN OP BOUWBLOKNIVEAU

Sportveld met 
groene randen

Ruimte 
voor water

Bomen en minimale 
verharding op 
dwarsstraten

Gezamenlijke tuin

Speeltuin en 
collectieve 
binnentuin

Groene ader naar 
het landschap
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STRATEGISCH VERDICHTING BIJ SUIKERKAAI EN DOORLOPENDE ZENNEVALLEI

en de aanleg van nieuwe kades. Hiervoor moet de stad 
Halle voorwaarden zetten met betrekking tot de ruim-
telijke kwaliteit. Door de nieuwe Zuidbrug kan auto-
verkeer verminderd worden en de kades als fietsstraat 
ingericht worden.

QUICKWIN
Plant de eerste bomen op de pleinen die vergroend 
worden.

4.3.16. WATERPLAN BINNENSTAD OP-
STELLEN (PR)

De binnenstad kent wateroverlast zowel afkom-
stig van de Zenne en van de Groebegracht. Er moet meer 
ruimte voor water in de binnenstad komen. Dit betekent 
dat enerzijds meer ruimte gereserveerd moet worden in 
het centrum van Halle voor de valleien van de Zenne en 
de beken. Anderzijds moet een transformatie plaatsvin-
den in de openbare ruimte, waar ruimte voor parkeren 
vervangen wordt door ruimte voor water en groen. Met 

Groebegracht zichtbaar en 
met ruimte voor water.

Supermarkt en 
voorzieningen in de 
plint van woningbouw.

De oude vesten 
worden verdeelroute 
voor fiets rondom de 
binnenstad.

Fietsroute naar 
mobiliteitshub 
Colruyt.
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Zenne

Mobiliteitshub
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als resultaat, waterpleinen in plaats van parkeerpleinen. 
Het Waterplan moet afgestemd worden op het plan voor 
de ruimere omgeving (zie 4.1.3) en bevat concrete acties 
met betrekking tot het waterbeleid en ontharding van 
de binnenstad (zie 4.5.2).

Aan de zuidrand van de binnenstad kan ruimte 
gemaakt worden voor de Zennevallei in het gebied van 
de oude stadsmagazijnen. Hier kan, in combinatie met 
de strategische verdichting met woningbouw en de ver-
plaatsing van de Delhaize, meer ruimte voor water ge-
integreerd worden in de transformatieplannen (zie ook 

project 19). Aan de noordkant kan het parkeerterrein De 
Bres en de zone rondom het sportcomplex als een groot 
park met waterberging ingericht worden. Ook op deze 
plek kan dit gecombineerd worden met de realisatie van 
het mobipunt en (beperkt) nieuwe woningbouwontwik-
keling. Ter plaatse van het Oudstrijdersplein en op ver-
gelijkbare plekken worden de parkeerpleinen onthard en 
getransformeerd tot waterpleinen die op warme dagen 
stedelijke speeltuinen worden. Zoals eerder al vermeld 
moet de Groebegracht ook in de binnenstad ruimte 
krijgen en kan deze zichtbaar gemaakt worden tot aan 

Brede Zennevallei 
als stadspark.

Zuidbrug neemt 
autoverkeer uit 
de binnenstad.

Groen 
stationsplein

Kanaaloevers met 
verblijfskwaliteit.
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de Zenne. De ruimte die nodig is om dit te realiseren 
ligt vooral in de ruimte die nu ingenomen wordt door de 
vele parkeerplekken in de straten en pleinen.

QUICKWINS
1. Leg riolering aan in delen van de binnenstad waar 
afvalwater tegenwoordig direct in de Zenne wordt 
gevoerd, bijvoorbeeld ter hoogte van de Willamekaai.

2. Maak een toolkit voor bewoners, ontwikkelaars en 
de stad om groen-blauwe netwerken te integreren op 
de schaal van het bouwblok.

4.3.17. PARKEERBELEID OPSTELLEN EN 
HANDHAVEN (PR)

Net als de hiervoor geschetste ontharding en 
vergroening, heeft een nieuw parkeerbeleid als doel de 
binnenstad van Halle te transformeren tot een leven-
dig en gezond milieu waar wonen, winkelen en werken 
samengaan. Parkeren in de binnenstad zou op termijn 
uitgefaseerd moeten worden (zie 4.4.8) door aanmoedi-
ging van deelmobiliteit en P+R faciliteiten aan de rand. 
Dit vraagt om het opzetten en handhaven van een nieuw 
en ambitieus beleid op dit gebied.

Een autoluwe binnenstad is niet het einddoel 
van het project, maar een verkeersplan en een parkeer-
beleid zijn belangrijke instrumenten om een dynamisch 
en gezond levensmilieu te realiseren. De ruimte die 
geparkeerde auto’s nu in beslag nemen, kan vrijgemaakt 
worden voor meer groen, waterberging, fietspaden, 
verblijfsplekken en bredere trottoirs. Hierdoor kan het 
parkeerbeleid naar een geïntegreerd doel werken: min-
der wateroverlast, meer bezoekers en dus meer omzet 
voor winkels en horeca, en overal een prettige stad om 
in te wonen.

Het huidige parkeerbeleid van de stad Halle is 
eenvoudigweg gebaseerd op een overvloed aan gratis 
parkeerplaatsen in de binnenstad. Dit moedigt inwo-
ners en bezoekers aan om met de auto naar het centrum 
te komen. Eerdere pogingen om bijvoorbeeld betaald 
parkeren in te voeren zijn mislukt. Om de binnenstad 
levendig en toekomstbestendig te maken dient deze 
tendens gekeerd te worden. Een eerste stap is een par-
keervraaganalyse, het invoeren van betaald parkeren in 
de centrumzone in combinatie met het verplaatsen van 
parkeerplaatsen naar mobiliteitshubs of parkings aan de 
rand van/buiten de champagnekurk en autoluwe ver-
bindingen met de binnenstad. De tweede stap  effectief 
plaatsen opheffen waar dit kan. Een voordeel van de 
huidige overvloed aan parkeerruimte is dat dit mogelijk-
heden biedt om, zonder concessies te doen, delen van de 
stad opnieuw in te richten. Parkeerplaatsen dienen ge-
clusterd te worden waar dit wenselijk is, zoals in de eer-

De binnenstad en de schoolgebieden worden autolu-

we of autovrije zones. Daardoor kunnen kinderen en 

ouderen veilig en eenvoudiger rondom deze functies 

verblijven. Een quickwin in deze richting is elke 5e 

parkeerplek door een boom te vervangen.

Tegenwoordig liggen op de pleinen in de binnenstad 

meer dan 550 parkeerplekken die 2,4 ha in beslag ne-

men. Door de vergroening van de binnenstad kan 11,4 

ha openbare ruimte 'shared space' worden.

Gevrijwaarde 

ruimte op pleinen

2,4 ha

Potentiele ruimte 

voor voetgangers 

en groen

11,4 ha
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der genoemde mobiliteitshubs. Hier kunnen zij eenvou-
dig gekoppeld worden aan bijvoorbeeld laadpunten voor 
elektrische auto’s en overstapmogelijkheden op andere 
vervoerswijzen. Voor nieuwe projecten kan in plaats van 
het aantal te realiseren parkeerplaatsen op te leggen in 
de verordening, een mobiliteitsbudget gevraagd worden 
dat geïnvesteerd kan worden in de mobiliteitshubs aan 
de centrumranden.

QUICKWIN
Maak de binnenstad autovrij in het weekend en zet 
een gratis busje in naar parkeergelegenheden aan de 
stadsrand. Plant een boom op elke vijfde parkeerplek.

4.3.18. STATIONSPLEIN ALS GROEN 
HART INRICHTEN (SP)

In de nieuw gedefinieerde kern van Halle is 
het station het centrum en bronpunt voor bewoners, 
bezoekers en scholieren. Het stationsplein in Halle is 
tegenwoordig een verharde oppervlakte waar regelmatig 
kermissen en andere evenementen plaatsvinden (ca. 50 
dagen per jaar). De menselijke maat en  ruimtelijke kwa-
liteit ontbreken echter volledig. Het plein is bovendien 
volledig omsloten door autoinfrastructuur. Er is geen 
groen, afgezien van enkele kleine bomen aan de rand. 

De pleinvloer is berekend op 3 ton per vierkante 
meter, dit biedt mogelijkheden voor transformatie. Aan 
de Vandenpeereboomstraat zijn een aantal horecage-
legenheden en winkels gelegen die de plek enigszins 
levendig maken, maar deze zullen zeker mee profiteren 
van een aantrekkelijk plein met verblijfskwaliteit. Om 
dit plein te transformeren tot een echte stadsentree, 
moet die verblijfskwaliteit er komen. Dit kan onder 
andere door het ontharden en vergroenen van het plein. 
De positie van groene plekken met planten en bomen 
moet afgestemd worden op het gebruik voor de evene-
menten. Gedacht kan worden aan het opdelen van het 
plein in een aantal kamers, wat de schaal verkleint en 
voor menselijke maat zorgt, zonder de flexibiliteit ten 
behoeve van de evenementen te veel in de weg te zitten. 
Doordat het plein ook het dak is van de spoortunnel 
kunnen grote bomen enkel aan de rand staan, op het 
plein zelf moet de juiste beplanting gekozen worden. 
Door de verbreding van het kanaal zal de Graankaai 
als autoverbinding verdwijnen, maar er blijft voldoen-
de ruimte voor een fietspad en een bomenrij langs het 
kanaal. 

De toegangswegen voor langzaam verkeer naar 
het station moeten opgewaardeerd worden. De brug ter 
hoogte van Basiliekstraat kan een fiets- en voetgan-
gersbrug worden. Het plein met de straten en stegen 
eromheen moeten in samenhang ontworpen worden om 
ruimtelijke continuïteit te creëren.

STATIONSPLEIN 
ALS GROEN HART INRICHTEN

Maatregelen en principes:

1. Het plein boven de spoor-
tunnel wordt bedekt met gras 
waarop kermissen mogelijk 
blijven.

2. De brug aan de Basiliekstraat 
wordt fiets- en voetgangers-
brug en vervangt de tijdeli-
jke brug (bestaand beleid).

3. De kades worden ingericht als 
fietsstraten na de verbreding 
van het kanaal.

4. Het trottoir langs de Van-
denpeereboomstraat wordt ver-
breed en krijgt verblijfsk-
waliteit.

5. De parkeerplaatsen langs de 
straat worden ingericht als 
een  kiss&ride rijstrook.
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4.3.19. WONINGBOUW OP STRATEGI-
SCHE LOCATIES RICHTEN (SP)

Naast de ontharding van de centrumzone, de 
creatie van ruimte voor voetgangers en fietsers in het 
publieke domein en de ruimtereservering voor water, 
is er ook volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen (zie 
4.4.12). Dit zowel binnen de groene ring als er net bui-
ten op een aantal duidelijk gedefinieerde locaties. 

De huidige woonuitbreidingsgebieden in Halle 
liggen te ver van het centrum en van bestaande infra-
structuur (zie 4.4.4 en 4.4.5). Daarnaast zijn dit net de 
zones die ingezet moeten worden voor de realisatie 
van de continue groenstructuur rond de compacte stad. 
Verdichten dichtbij de binnenstad en het openbaar ver-
voersknooppunt is zeker mogelijk in Halle. Hier zijn ook 
de grootste winsten te behalen; hoge leefkwaliteit tegen 
lage maatschappelijke last. Een hoge knooppuntwaarde 
wordt verzekerd en de vitaliteit van het stadscentrum 
wordt vergroot zonder veel bijkomende ruimte-inname 
of aan te leggen voorzieningen. Het gaat hierbij veelal 
om de transformatie van bestaande gebieden die op een 
weinig efficiënte manier ingevuld zijn. De gebieden die 
onderzocht moeten worden om de verdichtingsslag te 
realiseren zijn perfect gelegen ten opzichte van be-
staande voorzieningen en kunnen tevens de motor zijn 
bij het afbakenen van het kerngebied van de stad. Deze 
ontwikkelingen moeten onderdeel uitmaken van een 
doordachte visie, waarbij ieder project bijdraagt aan een 
toekomstbestendige stadsinrichting. Het gaat hierbij 
dan over het vergroten van het traag netwerk, de creatie 
van ruimte voor biodiversiteit, het versterken van het 
voorzieningenniveau en een gezonde mix aan woon- en 
werktypologieën.

De plekken voor nieuwe ontwikkelingen met 
een hoge dichtheid en gemengd gebruik zijn de locatie 
bij Nederhem ten zuiden van het zwembad, de locatie 
op het einde van de Welkomstlaan, de locatie aan de 
Suikerkaai (stadsmagazijnen/Delhaize), de kop van de 
Vogelpers en in beperkte mate de Bres. Elke locatie heeft 
een specifieke context en verschillende randvoorwaar-
den voor de ontwikkelingsmogelijkheden. 

Op het einde van de Welkomstlaan wordt de 
ontwikkeling gekoppeld aan de realisatie van de mo-
biliteitshub op die plek en de nabijheid van de groene 
inprikker die het Kluisbos verbindt met de binnenstad. 
Het omliggende weefsel kan transformeren en beschik-
bare ruimtes kunnen ingevuld worden met een hogere 

dichtheid dan tegenwoordig voorzien door de BPA 
Nachtegaallaan.

Aan de Suikerkaai is de opgave complexer. De 
Delhaizevestiging met gebouw en parkeerterrein ligt erg 
dicht tegen de Zenne, iets verderop bevinden zich de 
stadsmagazijnen. De hele zone kan ruimte creëren voor 
de Zenne en de aansluiting van de Groebegracht door 
de verplaatsing van de Delhaize in combinatie met een 
mobiliteitshub en nieuwe woningbouw. Op deze loca-
tie kan het project ook de transformatie van het front 
aan de Suikerkaai omvatten, aangezien het autoverkeer 
hier sterk zal afnemen door de realisatie van de nieuwe 
Zuidbrug. 

De locatie rond het zwembad ligt vlakbij het 
station, hier is een directe verbinding met de perrons en 
stationsplein reeds aanwezig. Er is ruimte voor wonen, 
werken, voorzieningen en parkeren in een hoge dicht-
heid. Door de ontwikkeling van kantoren op deze plek 
is het mogelijk om kantoren uit bedrijventerreinen naar 
het stationsgebied te verplaatsen. Op deze manier zijn 
twee doelen bereikt: aan de ene kant wordt het aantrek-
kelijker voor werknemers uit de omgeving om met het 
openbaar vervoer naar Halle te komen, aan de andere 
kant komt er ruimte vrij op bedrijventerreinen voor 
clustering en (her)ontwikkeling. 

Aan de overkant ligt de Bres en de mobiliteits-
hub die de westkant van de Zenne bedient. Het pro-
gramma op deze locatie is beperkter en dient afgestemd 
te worden op de andere ontwikkelingen in de buurt. 

Op lange termijn verschijnt de mogelijkheid om 
de zone Vogelpers te ontwikkelen. Voorwaarde hier is 
dat deze zone ook als een toegang tot het natuurgebied 
ten zuiden van de stad kan dienen.

Naast deze locaties net buiten de groene ring, 
kan ook aan de oostkant - binnen de groene ring - ver-
dicht worden. Maar dit werkt op een andere manier. Hier 
gaat het meer om de invulling van open kavels met een 
hogere dichtheid en het realiseren van subtiele inbrei-
dingen en transformaties binnenin de grote bouwblok-
ken. Het beeld van de huidige binnenstad op de linker-
oever van de Zenne verandert niet. Transformaties en 
subtiele inbreidingsprojecten zijn hier zeker mogelijk, 
ook om de balans tussen wonen, werken en voorzienin-
gen in het bestaande stadscentrum op peil te houden.

REFERENTIEBEELDEN WONINGBOUW:

1. Kroyer Square, Denemarken, 
Vilhelm Lauritzen Architects + 
COBE.

2. Pancras Plaza, Kings Cross, 
Londen, VK, Townshend Landscape 
Architects, 2016.

3. Spazio, Zoetermeer, woningen 
en gemengd gebruik, Frits van 
Dongen.
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WONINGBOUW EN MOBILITEITSHUB NEDERHEM

Meer groen in de 
woonwijk Nederhem.

Markthal in 
historisch gebouw.

Een groene omgeving 
en de Zenne zichtbaar 
maken bij het zwembad.

Groen, sportterreinen 
en ruimte voor de 
Zenne in plaats van 
parkeerterreinen.
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Mobiliteitshub

Fietsstraat en 
ecologische oevers 
langs het kanaal.

Mogelijk nieuwe 
kantoorlocatie 
Colruyt met duurzame 
energieopwek.

Fiets- en 
voetgangersbrug 
verlengen tot 
de scholen.

Schoolpleinen 
vergroenen.
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4.4 PUBLIEKE SLAGKRACHT

Om de projecten in de transitieagenda succesvol 
door te voeren is een instrumentarium voor regelge-
ving en handhaving noodzakelijk. Hieronder worden 17 
instrumenten beschreven waar de gemeente gebruik van 
kan maken. 

4.4.1. OPEN RUIMTE VRIJWAREN VAN 
GROOTSCHALIGE LANDBOUW EN INDUSTRIËLE 
CONSTRUCTIES.

Wetgeving staat het oprichten van grootschalige 
landbouwconstructies zoals bijvoorbeeld serres en stal-
len in agrarisch gebied in principe ongedifferentieerd 
toe. Vanuit goede ruimtelijke ordening is dit echter niet 
overal wenselijk.

Om het open gebied van nieuwe ontwikkelingen 
te vrijwaren, beschikt de gemeente over het volgende 
instrumentarium:

a) het principe van ‘de goede ruimtelijke orde-
ning’ strikt toepassen in het vergunningsbeleid.

b) Opmaken van RUP waarbij het agrarisch ge-
bied gedifferentieerd ingevuld wordt:

• zones voor bouwvrij agrarisch gebied
• zones voor agro-industrie (bv. agrarisch ge-

bied aansluitend bij bedrijventerreinen)
 Hiervoor is volgens VCRO geen planschade/

planbaten van toepassing aangezien het hier geen 
bestemmingswijziging betreft. Wel kan de betreffende 
landbouwer hiervoor een gebruikerscompensatie vorde-
ren, conform het decreet gebruikerscompensatie van 27 
maart 2009.

4.4.2. GROENE RUIMTE VERSTERKEN DOOR 
AGRARISCH GEBRUIK VAN NATUURGEBIED AF TE 
BOUWEN.

De beekvalleien in het Pajottenland zijn (deels) 
ingekleurd als natuurgebied. Om de ecologische (net-
werk-)waarde van de beken te versterken is het aange-
wezen om het agrarisch gebruik van de ruimte rondom 
de beken af te bouwen en stop te zetten. Dan kunnen 
de beekvalleien door het Pajottenland hun ecologische 
waarde terugkrijgen.

4.4.3. GROENE RUIMTE VERSTERKEN 
DOOR OMZETTEN VAN AGRARISCH GEBIED NAAR 
NATUURGEBIED.

Zones die in het gewestplan als agrarisch gebied 
zijn opgenomen, maar die van strategisch belang zijn 
voor de realisatie van een continu natuurgebied of 
ecosysteem, kunnen door het opmaken van een RUP 

worden omgezet in natuurgebied. Aangezien dit een 
bestemmingswijziging betreft is hier volgens VCRO 
planschade van toepassing. Aan de westkant gaat het 
over het over het verbinden van de ecologische zones 
rondom de beekvalleien tot aan het stedelijk gebied. 
Aan de oostkant kan door de omzetting van agrarisch 
gebied een grote bossengordel vormgegeven worden.

4.4.4. OPEN RUIMTE BORGEN DOOR 
HERBESTEMMING VAN WOONRESERVEGEBIEDEN.

a) Via het vergunningsbeleid.
b) Opmaken van RUP.  Aangezien dit een be-

stemmingswijziging betreft, is hier volgens VCRO plan-
schade van toepassing.

c) Zodra het (ontwerp)decreet woonreservege-
bieden 2018 in uitvoering gaat kan de gemeente een 
woonuitbreidingsgebied omzetten naar een open ruim-
tebestemming door middel van een gemeenteraadsbe-
slissing.  Hiertoe zal de Vlaamse Regering na uitspraak 
van de gemeente dan een Gewestelijk RUP opstellen en 
wordt planschade gedragen door Vlaamse overheid.

Het gaat hier om woonreservegebieden aan de 
westkant van de kern van Halle. Deze moeten omgezet 
worden naar een open ruimte bestemming. Verder zijn 
er nog woonuitbreidingsgebieden die al deels ingevuld 
kunnen zijn of op de planning staan om ingevuld te 
worden. Die worden (voorlopig) niet verder ontwik-
keld en omgezet naar een open ruimte bestemming, of 
vormen een strategische reserve voor de lange termijn. 
En dit enkel indien de ligging gunstig is in relatie tot 
openbaar voorvoer en voorzieningen.

4.4.5. PERIFERE WOONGEBIEDEN WAARVAN 
DE VERDERE INVULLING NIET WENSELIJK IS 
OMZETTEN NAAR OPEN RUIMTEBESTEMMING.

Zones die als woongebied ingekleurd zijn maar 
waar verdere verdichting (van bv. lintbebouwing of 
perifere kernen) of ontwikkeling niet wenselijk is, kun-
nen door het opmaken van een RUP omgezet worden 
naar een open ruimtebestemming. Aangezien dit een 
bestemmingswijziging betreft, is hier volgens VCRO 
planschade van toepassing.

Hier dient onderzocht te worden op welke ma-
nier verdere ontwikkeling van de zones voor landelijk 
wonen in het Pajottenland, vermeden kan worden.

4.4.6. STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN 
EN VOORWAARDEN VERBINDEN AAN EEN 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING TEN 
BEHOEVE VAN DE REALISATIE VAN DE AMBITIES.

04. TRANSITIEAGENDA

Volgens VCRO, Artikel 4.2.20 kan de gemeente 
stedenbouwkundige lasten verbinden aan een steden-
bouwkundige vergunning. Hierbij kunnen financiële 
lasten of lasten in natura (wegen, groene ruimten, 
laadpalen ezv.) worden opgelegd. Daarnaast kunnen via 
voorwaarden bij de vergunning ook aspecten geregeld 
worden.

Dit is een belangrijk instrument voor de ge-
meente om in een project zelf bijvoorbeeld de aanleg 
van voldoende groene ruimte of de realisatie van voor-
zieningen te verankeren, of om de middelen verkregen 
uit de financiële lasten elders in te zetten om gewenste 
groene ruimtes te verwerven of in te richten.  

4.4.7. OPEN RUIMTE CREËREN DOOR 
OPMAAK GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING.

Het opnemen van een doordachte groennorm, 
open-ruimtenorm en/of verhardingsnorm in een ge-
meentelijke stedenbouwkundige verordening, is een 
belangrijk instrument voor de gemeente om kwalitatieve 
groene ruimte te creëren in relatie tot de nieuwe ont-
wikkelingen in de stad.

Daarnaast dient ook onderzocht te worden of er 
een stedelijke ontwikkelingskost opgelegd kan worden 
die afgedragen wordt per m² of gerealiseerde woon-
eenheid aan een gemeentelijk fonds. Dit fonds staat in 
voor een actief open ruimte beleid in het buitengebied 
van de Stad. Hieruit kunnen gronden of panden worden 
aangekocht op plekken waar (verdere) ontwikkeling niet 
wenselijk is.

4.4.8. STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING MET BETREKKING TOT 
PARKEERNORM MOET AANGEPAST WORDEN.

De huidige parkeernormen leggen een aantal 
parkeerplaatsen per (type van) woongelegenheid vast. 
Deze normen werken ontharding tegen en stimuleren 
juist het autobezit en -gebruik. Een nieuwe parkeerver-
ordening moet inzetten op gebruik van alternatieve ver-
voersvormen (deelauto’s, deelfietsen (al dan niet elek-
trisch), elektrische fiets, etc.) als eerste alternatief na 
openbaar vervoer. Daarnaast dient onderzocht te worden 
of de parkeernorm voor nieuwe ontwikkelingen (deels) 
vervangen kan worden door een mobiliteitsbudget. Dit 
budget wordt afgedragen per gerealiseerde wooneenheid 
aan een gemeentelijk fonds dat instaat voor de ontwik-
keling en exploitatie van de mobiliteitshubs.

4.4.9. STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING OPMAKEN MET BETREKKING TOT 
DE ENERGIE.

De huidige en toekomstige EPB-regelgeving 
zorgt ervoor dat nieuwe projecten steeds beter pres-
teren op energiegebied (BEN in 2021). Voor bestaande 
gebouwen ligt dit moeilijker. Via de verordening en een 
subsidieregeling dient vastgelegd te worden op welke 
manier ook de bestaande woningvoorraad op termijn 
energieneutraal gemaakt kan worden.

4.4.10. HANDHAVINGSBELEID
Een slagkrachtige handhaving is belangrijk voor 

een goed en effectief ruimtelijk ordeningsbeleid. De 
opmaak van een ‘Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke 
Ordening’ is hiervoor een krachtige tool. Hiermee kan de 
gemeente haar nieuwe taken inzake handhaving opne-
men zoals de Vlaamse overheid die aan de gemeenten 
heeft toegewezen.

4.4.11. SAMENWERKING
Om grensoverschrijdende ambities mogelijk te 

maken moeten samenwerkingsverbanden opgezet wor-
den met de buurgemeenten (bv. open ruimte corridor), 
het VSGB, Waterwegen en Zeekanaal (bv. regionaal 
fietsstructuur) en met hogere overheden zoals provincie, 
AWV en Vlaams Gewest (bv. transformatie van de ring 
en inpassing van windmolens). Om de mobiliteitstran-
sitie vorm te geven moet er worden samengewerkt met 
verschillende aanbieders (De Lijn, NMBS, via de vervoer-
regio’s). Halle wil graag het initiatief nemen in verschil-
lende gemeentegrensoverschrijdende projecten. De 
provincie kan dan een meer faciliterende en ondersteu-
nende rol aannemen. Voor een aantal binnenstedelijke 
transformaties moet ook samengewerkt worden met de 
instituten in de stad (scholen, het ziekenhuis, etc.).

4.4.12. PROGRAMMA VERDICHTINGS-
STRATEGIE IN DE STADSKERN

De focus van vernieuwing en verdichting zal 
liggen op de binnenstad de komende jaren. Hiervoor 
is maatwerk nodig. Naast verdichting van het woning-
bouwprogramma zijn ook thema's als verweving van 
programma, inpassing van voorzieningen en reserve-
ring van ruimte voor collectiviteit en groen hierbij van 
belang. De stad heeft hier niet alle bezit om voorbeeld-
projecten te starten. "De stad zal dus niet alleen een 
andere visie en aanpak moeten uitdenken, maar ook een 
nieuwe rol moeten aannemen om de kwaliteiten van de 
openheid en het groene karakter te verzoenen met de 



BWMSTR SCAN

104 105

Eindrapport Gemeente Halle

vraag voor meer bebouwde ruimte." (LaboXX). Daarom is 
het station een belangrijke proeftuin voor de rest van de 
stad voor inspiratie en innovatie. 

4.4.13. HANDBOEK OPENBARE RUIMTE 
BINNENSTAD EN STADSENTREES

De vergroening en ontharding van de binnen-
stad en de stadsentrees moet gekaderd zijn in een visie 
op het geheel. Hiervoor wordt in deze scan een aantal 
pilots beschreven. De visie op het geheel wordt geborgd 
in het handboek. Daarin wordt de ‘Visie’ beschreven die 
ten grondslag ligt aan alle voorgestelde maatregelen. 
De richtlijnen en de Hoofdstructuur van het openbaar 
domein worden vastgelegd. Deze richtlijnen beschrijven 
per zone, lijn of plek de inrichtings- en beheerprincipes. 
Ook worden de verschillen tussen delen van de stad 
geduid en toegelicht. Ten slotte worden de inrichtings-
elementen (bestratingsmaterialen en straatmeubilair, 
maar ook groen en verlichting) beschreven. 

4.4.14. MASTERPLAN CENTRUMGEBIED 
VOOR LANGZAAM VERKEER EN BEREIKBAARHEID

De transformatie van het gebied in het cen-
trum van Halle binnen de ruimte gevormd door de 
oude stadsvesten en de Sint-Annastraat – Kluisstraat 
- Edmond Nerincxstraat - Sint-Rochusstraat is een 
essentieel onderdeel van het toekomstig ruimtelijk 
beleid van de gemeente. De opmaak van het masterplan 
moet de functionaliteit in het netwerk van de ring op de 
lange termijn borgen. De studie van (de verdichtings-
mogelijkheden van) de kavels gelegen in deze zone is 
hierbij essentieel. De beeldkwaliteit en de monumentale 
waarde vormen een integraal onderdeel van deze studie. 
Het plan legt enerzijds de ambitie en kaders vast voor 
het nieuw gedefinieerde centrumgebied zelf en is ander-
zijds het toetsingskader voor toekomstige initiatieven 
die eraan grenzen. Een mobiliteitsstudie moet opgesteld 
worden op basis van de ambities vastgelegd in het mas-
terplan, en stelt een nieuw circulatieplan en de positie 
van de verschillende mobiliteitshubs voor. 

4.4.15. PLANOLOGISCHE RUIL (IN 
ONDERZOEK)

In de instrumentenkoffer van het decreet van 28 
maart 2014 betreffende de landinrichting is een nieuw 
instrument - “herverkaveling uit kracht van wet met 
planologische ruil” - opgenomen. Met dat instrument 
worden tegelijkertijd met de omwisseling van gebieds-

bestemmingen, de eigenaars en gebruikers geruild, om 
zo tot een optimaler grondgebruik te komen. De inzet 
van dat instrument wordt geïntegreerd in de procedure 
voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en 
vereist een afweging ten opzichte van andere instru-
menten, waaronder de bestaande sectorinstrumenten 
(planbaten/planschade).

Aangezien de toepassing van het instrument ook 
belangrijke financiële consequenties heeft voor grondei-
genaars, moet een financieel plan worden gemaakt in 
elke inrichtingsnota.

Aan de hand van pilootcases leren we samen 
met de VLM hoe we dat instrument kunnen inzetten 
en ontwikkelen we daarvoor het afwegingskader. De 
cases richten zich niet enkel op het openruimtegebied 
(VLM), maar ook op de herontwikkeling en activering 
van bedrijventerreinen (Agentschap Ondernemen) en de 
ruil van bebouwbare en niet-bebouwbare bestemmingen 
(Ruimte Vlaanderen - vanaf 1 april 2017: Departement 
Omgeving).

Dit initiatief wordt getrokken door de Vlaamse 
Landmaatschappij en Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 
2017: Departement Omgeving).

4.4.16. VERHANDELBARE 
ONTWIKKELINGSRECHTEN (IN ONDERZOEK)

Momenteel loopt een onderzoek naar de uitwer-
king van een nieuw instrument, “verhandelbare ontwik-
kelingsrechten” (VOR). Het idee komt overgewaaid uit 
de Verenigde Staten, waar een dergelijk instrument al 
ruime toepassingen kent. Het wordt er vooral gebruikt 
om in bepaalde gebieden ontwikkelingen te beperken 
door de ontwikkelingsmogelijkheden te verplaatsen 
naar gebieden waar ontwikkeling gewenst is. Uiteraard 
kan dat instrument niet zomaar overgenomen worden; 
de ruimtelijke ordening is in Vlaanderen immers geheel 
anders gestructureerd dan in de VS.

 Zowel in de beleidsnota 2014-2019 van de mi-
nister van Omgeving als in het regeerakkoord 2014-2019 
wordt dit onderzoek vermeld. Het doel van het onder-
zoek is na te gaan of een systeem van verhandelbare 
ontwikkelingsrechten toepasbaar is in Vlaanderen en 
hoe dat dan concreet kan worden vormgegeven.

Dit initiatief wordt getrokken door Ruimte 
Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement 
Omgeving) en de Vlaamse Landmaatschappij.

04. TRANSITIEAGENDA

4.5 AANBEVELINGEN AAN HET ADRES VAN 
HOGERE OVERHEDEN

Naast de publieke slagkracht observeren we 
een aantal ontwikkelingen in Halle die eerder op een 
gewestelijk of provinciaal schaalniveau spelen en dus 
aandachtspunten kunnen worden voor hogere over-
heden. Deze ontwikkelingen zijn onder andere: het 
instrumentdecreet, de betonstop, het verbreding van 
het kanaal Brussel-Charleroi, het omvormen van de A8 
naar snelwegprofiel, het decentraliseren van openbaar 
vervoer, het belastingbeleid met betrekking tot wonen 
en mobiliteit. 

4.5.1. HET INSTRUMENTENDECREET MOET 
ZO SNEL MOGELIJK AFGEROND WORDEN

Het instrumentendecreet moet in de nodige 
tools voorzien voor overheden en andere actoren die op 
het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, 
om te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projec-
ten. Bocholt wil een innovatief ruimtelijk beleid voeren 
dat in lijn ligt met de visie van de hogere overheid, maar 
mist de tools om dat tot uitvoering te brengen. Hierbij 
moet echter opgemerkt worden dat de planschade bij 
het omzetten naar een open ruimte bestemming door 
middel van een RUP voor de gemeentes al snel onbe-
taalbaar wordt omdat de vergoeding berekend wordt op 
basis van de venale waarde van de gronden. Een betere 
en meer realistische berekening van de planschade zou 
bijvoorbeeld gebaseerd kunnen worden op de geactuali-
seerde verwervingswaarde.

4.5.2. DUIDELIJKHEID OVER DE BETONSTOP
De onduidelijkheid met betrekking tot de beton-

stop en de invoering ervan leidt tot speculatie. Halle wil 
snel overgaan tot de implementatie van haar visie op 
een innovatief en duurzaam ruimtelijk beleid.

4.5.3. SAMENWERKINGSVERBAND 
OPZETTEN RONDOM DE TRANSFORMATIE VAN DE 
A8 EN N-WEGEN.

De R0-N203a/A8-N6 ring rond Halle heeft 
een regionale functie. AWV is hier in principe aan zet. 
Anderzijds is deze infrastructuur ook een belangrijke 
drager voor de ontwikkeling van Halle. De ontwikke-
lingsmogelijkheden binnen de ring en transformatie 
van de ring zal in samenwerking met Halle en het 
Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) bekeken moeten 
worden. Hierin zou de provincie Vlaams-Brabant haar 
rol als facilitator kunnen vervullen.

4.5.4. SAMENWERKINGSVERBAND 
OPZETTEN RONDOM DE INPASSING VAN 
OPENBAAR VERVOER IN DE STAD.

De manier waarop regionale busverbindingen 
het centrum van Halle kruisen geeft extra druk op de 
binnenstad en staat onthardingsinitiatieven in de weg. 
Daarnaast, verrijken de bus- en treinnetwerken elkaar 
niet. In een initiatief, waarbij deze routes opnieuw beke-
ken worden, kan station Halle een belangrijk regionaal 
knooppunt worden. Daarnaast kunnen stations Lembeek 
en Buizingen hun rol als lokale mobiliteitshubs verster-
ken. De baten om het station naast de Colruyt locatie 
weer open te zetten moeten ook onderzocht worden, in 
mogelijke combinatie met een P+R hub en private par-
ticipatie. Ook hierin zou de provincie de samenwerking 
tussen de verschillende partijen (de LIJN, NMBS, AWV 
en Halle) kunnen faciliteren.

4.5.5. ERKEN STEDEN IN DE VLAAMSE RAND 
ALS CENTRUMSTEDEN.

Zoals in de conclusie van de diagnose wordt 
uitgelicht, moet Halle de kosten van de grootstedelijke 
druk van Brussel op zichzelf dragen. Dat gebeurt zon-
der zeggenschap te hebben over publieke investeringen 
in bijvoorbeeld mobiliteit, woningbouw of (kleuter-)
onderwijs. Dit kan worden voorkomen door het offici-
eel statuut van "centrumstad" te krijgen. Dit maakt een 
breed scala aan subsidies van het Vlaams Gewest mo-
gelijk. Halle is niet de enige gemeente in deze situatie: 
Vilvoorde en Dilbeek zijn andere twee gemeenten op de 
Brusselse rand, maar bestuurlijk in het Vlaams Gewest, 
die van dit statuut kunnen profiteren. Samen hebben 
de drie gemeenten in 2016 een ondersteuning van 3 mil-
joen euro gekregen, maar dat is niet voldoende om alle 
opgaven te realiseren.
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05.
BIJLAGEN

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 bui-
tengebied 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 appar-
tementen, 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 aanbren-
gen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen 
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem 
verloren gaan.  De doorlatende oppervlakte is de ge-
meenteoppervlakte verminderd met de bodemafdekking 
of bodemafdichting

Percentage appartementen, halfopen bebouwing en 
gesloten bebouwing (2017)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.
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 onbebouw-
de percelen per inwoner.

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 2011-2017)
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 bebou-
wing en gesloten bebouwing in het totale woningaanbod 
(2017-2011)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwen-
park.

CO2emissie voor verwarming en elektriciteit  
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde  
ranking)
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 huishou-
den), 2016
Bron: provincie in cijfers 

05. BIJLAGEN
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5.2 METHODOLOGISCHE NOTA | 
GIS ANALYSES

1. BODEMGEBRUIK PIECHART (1.1)

Data gebaseerd op openbare informatie van 
Geopunt Catalogus. Gebruikte lagen per categorie bodem:

• Beschermd natuur: Bos reservaten, Vlaamse 
natuurreservaten, Erkende natuurreservaten, 
beschermd cultuurhistorische landschappen, 
Hstroische permanente grasland, Beschermde 
habitat.

• Landbouw: Landbouwgrond percelen 2017;
• Bebouwd in woonkern: Bebouwing, selectie 

binnen woongebieden uit de Gewestplan;
• Bebouwd in bedrijvengebied: Bebouwing, 

selectie binnen laag Bedrijventerreinen;
• Bebouwd overig: bebouwing buiten de boven-

staande selecties;
• Water: Watergang;
• Wegbaan: Wegbaan;
• Spoor: Spoorbaan;
• Erf in bebouwd gebied: oppervlakte binnen 

woongebied die buiten alle bovenstaande ca-
tegorien valt. Deze aanname wordt empirisch 
getest in elke gemeente voor nauwkeurigheid.

2. MOBILITEIT BUFFERS (2.1)

2.1 Reikwijdte met de auto binnen 45 minuten, 
in normaal verkeer en in de spits (donderdag 17 uur). 
Gemeten met ArcGIS Network Analyst tool.

2.2 Reikwijdte met de fiets en elektrische fiets 
binnen 45 minuten. Gemeten met QGIS OSM Tools. 
Gemiddeld snelheid fiets 15 km/h. Gemiddeld snelheid 
e-fiets 25 km/h (snelheidscategorie elektrische fietsen die 
op fietspad mogen rijden). 

2.3 OV reistijden vanuit Halle in minuten. 
Databron: NMBS en Google.

2.4 OV buffers:
• treinstation loop- en fiets buffer: 1,5 km;
• treinstation fiets- en last mile OV buffer: 3 

km;
• bushalte buffer: 250 m.

3. DAILY URBAN SYSTEM (2.1)

Data gebaseerd op Sociaal-demografische gege-
vens van Departement Mobiliteit & Openbare Werken, 
Vlaams Gewest. 

Data gebruikt voor kaart:
• Instrument: Personenmodel;
• Tourfrequentiemodel hoofdtours: werk;
• Tijdstipkeuzemodel: 8 uur ochtendspits;
• Bestemmings- en vervoerwijzekeuzemodel: 

autobestuurder.
Deze dataselectie is representatief voor het groot-

ste deel van de personenstromen (75 tot 90% afhankelijk 
van de gemeente) naar en vanuit de gemeente. Een uitge-
breide analyse is ook gestudeerd, echter neemt veel tijd in 
beslag en verandert het resultaat niet op een belangrijke 
manier.

4. WERKPLAATSEN PIECHART (2.3.1)

Data gebaseerd op de Sociaal-demografische ge-
gevens van Departement Mobiliteit & Openbare Werken, 
Vlaams Gewest.

Brondata gebruikt per categorie:
• Landbouw: tewerkstelling landbouw;
• Industrie: tewerkstelling industrie;
• Transport en logistiek: tewerkstelling trans-

port en logistiek;
• Handel en diensten: tewerkstelling groot-

handel, kleinhandel dagelijkse aankopen, 
kleinhandel wekelijkse aankopen, kleinhandel 
lange termijn, handel overig, hotel, restau-
rant, nutsvoorzieningen, financiële instellin-
gen en verzekeringen, kunst, amusement en 
recreatie, andere diensten;

• Administratie: tewerkstelling administratie;
• Onderwijs: tewerkstelling onderwijs;
• Zorg: tewerkstelling ziekenhuis, gezondheids-

zorg.

5.3 BRONNEN

1. BELEIDSDOCUMENTEN

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
• Afbakening kleinstedelijk gebied Halle;
• Afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond 
Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden;
• Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agra-
rische structuur (AGNAS);
• Halle, Stadsontwikkeling aan de Zenne, Atlas - 
Structuurschets - Zachte As;
• Klimaatplan 2015-2020 Halle;
• Masterplan Halle;
• Mobiliteitsplan stad Halle 2012;
• Meerjarenplan 2014-2019 Halle, Wijziging 4 (dec 2017);
• GRUP Historisch gegroeid bedrijf 't Kriekse te Halle;
• GRUP Afbakening van de gebieden voor de winning van 
oppervlaktedelfstoffen;
• Stadvernieuwingsplan Possozplein - Slingerweg - De 
Pres;
• Landschapspark Halle;
• PRUP, RUP, BPA en overige plannen.

2. STUDIES
• Designing the Future;
• De Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning;
• Pilootprojecten ‘Terug in Omloop’;
• MIRA Climate Report 2015;
• Ontwikkelinskansen op basis van knooppuntwaarde en 
nabijheid voorzieningen, VITO.

3. GIS DATA
• Catalogus Geopunt Vlaanderen;
• Webservices Geopunt Vlaanderen;
• Applicaties Geopunt Vlaanderen.

4. OVERIGE PUBLICATIES
• Lokale en nationale kranten;
• Jouw gemeente in cijfers - Halle, editie 2018, Statistiek 
Vlaanderen;
• Provincies in Cijfers;
• Sociaal-demografische gegevens van Departement 
Mobiliteit & Openbare Werken, Vlaams Gewest.
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5. OVERSTROMINGSRISICO DIAGRAM
(2.3.2)

Data gebaseerd op de Geopunt Catalogus lagen:
• recente overstroming;
• overstromingsgevoelig gebied 2017 

(Watertoets).

6. POTENTIEEL VOOR DUURZAME
ENERGIEOPWEK (2.4)

Data gebaseerd op de Hernieuwbare EnergieAtlas 
Vlaamse gemeenten, 2016, VITO.

6.1 Ruimtelijke randvoorwaarden windenergie - 
negatieve aanknopingspunten:

• Gebouwen, buffer 50m;
• Residentiële percelen, buffer 300m;
• Hoogspanningsleidingen, buffer 150m;
• Pijpleidingen, buffer 150m;
• Seveso installaties, buffer 200m;
• Rode zones Belgocontrol (DVOR, radar zones, 

CTR);
• Spoor- en  waterwegen, primaire en hoofdwe-

gen, buffer 50m;
• Windmolens gebouwd, buffer 500m.

6.2 Potentieel zonne-energie op grote daken:
• daken met oppervlakte groter dan 1000 m2.

6.3 Berekening van potentiele energievraag dek-
king door windenergie:
• 3.305 mWh/jaar per gemiddeld Vlaams huis-

houdens (in 2017, VREG);
• 6,5 turbine of 26.000mWh/jaar  per km2 

(Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaamse ge-
meenten). 
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5.4 RUIMTELIJKE ANALYSE GEBIEDSTYPEN

CENTRUM - HALLE

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 64,7% bebouwing)

 landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Goed aanbod
Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

8,7 / 10

Stadscentrum
(wonen, voorzieningen)
Gesloten
42,6 wo/ha
48,9 m2/wo
G+2+D
Zeer goed*
Zeer goed*
0 m (Halle)
750 m (Halle)

18,8%
71,8%

0,0%
2,32%
0,1%
6,92%

Stadscentrum Halle - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig

SINT-ROCHUS - HALLE

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Goed aanbod
Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

8,7 / 10

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 44,5% bebouwing)

 landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

Stadsrand 
(wonen)
Gesloten
46,0 wo/ha
39,9 m2/wo
G+1+D
Zeer Goed*
Zeer Goed*
200 m (Halle)
500 m (Halle)

16,8%
72%

0,0%
0,2%
0,0%
10,8%

Sint-Rochus, Halle - 500 x 500 m

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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STADSRAND HALLE

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 35,5% bebouwing)

 landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

Stadsrand 
(wonen)
Gesloten
26,3 wo/ha
51,5 m2/wo
G+2+D
Zeer Goed*
Zeer Goed*
1100 m (Halle)
750 m (Halle)

13,2%
74.4%

0,0%
1,7%
0,0%
10,6%

Stadsrand Halle - 500 x 500 m

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore: 

* Bron: VITO

Goed aanbod
Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

8,6 / 10

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig

LEMBEEK

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum Halle:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 22,7% bebouwing)

 landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

Dorpsrand 
(wonen)
Gesloten
15,2 wo/ha
96,4 m2/wo
G+1+D
Goed*
Goed*
1000 m (Lembeek)
1100 m (Lembeek)

14,9%
72,4%

0,2%
0,8% 
0,0%
11,8%

Lembeek - 500 x 500 m

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Goed aanbod
Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

Goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

7,7 / 10

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE
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bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig
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LINTBEBOUWING HALLE

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 19,7% bebouwing:)

 landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

Lintbebouwing 
(wonen)
Open
7,1wo/ha
56,5 m2/wo
G+2+D
Goed*
Goed*
1700 m (Lembeek)
1900 m (Lembeek)

3,6%
44,0%

0,7%
39,4%
0,0%
12,1%

Lintbebouwing Halle - 500 x 500 m

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Goed aanbod
Goed bereikbaar
Goed bereikbaar

Goed bereikbaar
Goed bereikbaar

7,1 / 10

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE

bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig

BUIZINGEN

Functies:

Typologie:
Densiteit:
Aandeel weg per woning:
Aantal bouwlagen:
Voorzieningenniveau:
Knooppuntwaarde:
Afstand tot centrum:
Afstand tot station:
Focus weggebruiker:

Aandeel
 infrastructuur:
 bebouwd gebied:
 (waarvan 22,7% bebouwing)

 landbouw:
 groen:
 water:
 overig:

Woonwijk
(wonen)
Gesloten
21,2 wo/ha
66,9 m2/wo
G+1+D
Zeer Goed*
Zeer goed*
1000 m (Halle)
850 m (Halle)

14,2%
75,0%

0,0%
4,9% 
0,0%
5,8%

Woonwijk, Buizingen - 500 x 500 m

(bereik te voet / per fiets)

Openbaar vervoer:
Onderwijs:
Winkels en diensten:
Ontspanning, sport en 
cultuur:
Gezondheid en zorg:

Mobiscore:

* Bron: VITO

Goed aanbod
Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

Zeer goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar

8,6 / 10

MOBILITEIT / VOORZIENINGENMORFOLOGISCHE ANALYSE
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bebouwd gebied

infrastructuur

bebouwing

landbouw

groen

water

overig




