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gRUP Helihaven, gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

plan-MER screening 

1 Ten geleide  
HeliService Belgium (HSB) is een helikopterbedrijf dat actief is op een locatie ten noordoosten van de Pepingensesteenweg / Brabantsebaan in Sint-Pieters-

Leeuw, achter de voormalige gebouwen van P. Van Cauwelaert Contractors. Momenteel zijn deze gebouwen in gebruik door de politiezone Zennevallei en 

het recyclagepark van Sint-Pieters-Leeuw. Vanaf het plangebied worden sinds het begin van de jaren “70, dit is voor de vastlegging van het gewestplan Halle-

Vilvoorde-Asse op 7 maart 1977, helikoptervluchten uitgevoerd, aanvankelijk door een ander bedrijf dan HSB. De gebouwen van het helikopterbedrijf liggen 

zonevreemd in landschappelijk waardevol gebied (gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse van 7 maart 1977 en latere wijzigingen). Het volledige plangebied ligt ook 

in het RUP Open Ruimte van de gemeente “Sint-Pieters-Leeuw”.  

Een BPA uit 2006 regulariseerde de gebouwen van P. Van Cauwelaert Contractors. De gebouwen van HeliService Belgium werden echter niet meegenomen in 

dit BPA. Om dit historisch gegroeide bedrijf een toekomst te geven, gaat de gemeente nu over tot de opmaak van het RUP Helihaven”. Het bedrijf wil de 

werkplaats uitbreiden en de milieuvergunning vervalt in de loop van 2018. De huidige planologische bestemming verhindert de afgifte van nieuwe 

vergunningen. Het RUP zal de percelen een geëigende bestemming geven zodat de continuïteit van het bedrijf gegarandeerd is. Het RUP legt de perimeter 

vast waarbinnen bijkomende bebouwing mogelijk is en waar verharding blijft toegelaten.  

Dit onderzoek naar milieueffectrapportage bevat, na dit inleidend hoofdstuk, achtereenvolgens volgende delen: 

 beschrijving van het voorgenomen plan (hoofdstuk 2); 

 beschrijving van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (hoofdstuk 3); 

 beschrijving van de referentiesituatie / actuele situatie (hoofdstuk 4); 

 aanreiken elementen voor watertoets 

 toets aan de regelgeving betreffende milieueffectrapportage (hoofdstuk 5); 

 screening (beknopte analyse) van de mogelijke milieueffecten van het voorgenomen plan met daarin motivatie dat plan niet van rechtswege plan-mer-

plichtig is. 

 samenvatting en besluit 
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2 Beschrijving van het voorgenomen plan  

2.1  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt in het zuidwesten van de gemeente Sint-Pietersleeuw, ten noordoosten van de kruising tussen Pepingensesteenweg en Brabantsebaan. 

Ten zuiden ligt het bedrijf P. Van Cauwelaert Contractors en het gebouw van de lokale politie. Ten noorden, oosten en westen liggen akkers en weilanden.  

Het plangebied omvat de kadastrale percelen 661g, 611h en een deel van 591g. De oppervlakte van het plangebied is 1ha 57a en 62ca. 

2.2  Omgeving plangebied  

Het plangebied grenst op een lager schaalniveau in het zuiden aan de gemeentelijke werk- en opslagplaats en het recyclagepark. Ten zuidwesten liggen de 

gebouwen van de lokale politiezone Zennevallei, hoofdkantoor site Brabantpoort. Zowel de gebouwen in gebruik door de lokale politie huist als door de 

gemeente (werkplaats en recyclagepark) werden opgenomen in het BPA ‘Van Cauwelaert’ (MB 24.02.2006). 

2.3  Doel van het voorgenomen plan  

Doel van het voorgenomen plan is de continuïteit verzekeren van het bedrijf “Heli Service Belgium” op deze locatie. De gemeente wil met het plan een 

bovengrens leggen aan de activiteiten binnen het plangebied. De ruimtelijke draagkracht mag niet overschreden worden. 

2.4  Verantwoording van het voorgenomen plan  

Voor het voorgenomen plan is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de helihaven s.s. en de onderhoudswerkplaats. Binnen de huidige bebouwing 

is een gestructureerde uitbating van een onderhoudswerkplaats voor helikopters steeds minder mogelijk. Een uitbreiding van deze gebouwen is nodig. De 

huidige planologische bestemming van het plangebied verhindert dat. Planologisch kan alleen een vergunning voor agrarische gebouwen worden afgeleverd, 

niet voor andere bedrijfsgebouwen. De gevraagde uitbreiding van de gebouwen zal niet resulteren in een toename van het aantal vluchten. Het bedrijf 

verzorgt drie types vluchten. 

1) Dringende hulp en orgaanvervoer: deze vluchten vormen het grootste aantal vluchten. Ze gebeuren niet vanaf het plangebied maar vanaf hulpposten. 

2) Wielerwedstrijden: 1à 2 vluchten per week, ook mogelijk in het weekend 

3) Personenvervoer: enkele vluchten per week, niet in weekend 

Daarnaast vinden ook onderhoudsvluchten plaats. Dat zijn vluchten van helikopters van derden of de noodhelikopters die naar het bedrijf vliegen voor een 

onderhoudsbeurt. Gemiddeld is er 1 vlucht van en naar het helikopterbedrijf per dag. 
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De uitbreiding is gewenst om volgende redenen: 

 behoud van de marktpositie om te kunnen antwoorden op een schaalvergroting van de helikopters 

 garanderen van de bedrijfszekerheid om te voldoen aan wijzigingen in milieuwetgeving; 

 garanderen bedrijfsveiligheid om te voldoen aan de wetgeving EASA betreffende “facility requirement”. 

1) schaalvergroting van de helikopters 
Het bedrijf wil helikopters met twee rotorbladen vervangen door 
helikopters met vier rotorbladen. Deze hebben als belangrijkste 
voordeel stiller te zijn. Deze stap werd tot op heden nog niet 
genomen aangezien de bestaande loods nu te klein is om dit 
verschil in breedte op te vangen; de rotorbladen van een 
helikopter met slechts twee bladen zijn namelijk in lijn met het 
toestel te positioneren. Wanneer vier rotorbladen aanwezig zijn 
gaat dit niet op. De afbeeldingen rechts illustreren dit 
 
2) Wijzigingen in milieuwetgeving 
een brandstofopslag bij de helihaven (het bedrijf wil zowel voor 
AVgas als kerosine ondergronds een tank installeren) is niet 
vergunbaar omdat de planologische bestemming niet 
overeenkomt met de functie.  
 
3) Overige Wijzigingen in de wetgeving 
In de huidige toestand (2016-2017) wordt de bedrijfsvoering in de onderhoudswerkplaats ernstig belemmerd door de beperkingen van het bestaande 
gebouw. De regelgeving hieromtrent wordt beschreven onder hoofdstuk 14 van de Code of Federal Regulations uitgegeven door de FAA (Federation Aviation 
Administration) onder 145.103: Housing and facilities requirements. Onderdeel vormt het navolgende (a.2-I t.e.m. V), waarbij een gecertificeerde 
onderhoudswerkplaats steeds faciliteiten moet bieden conform haar rating: 
Faciliteiten om onderhoud, preventief onderhoud en aanpassingen te kunnen uitvoeren. De faciliteiten dienen het navolgende te omvatten: 
 voldoende werkruimte voor scheiding en bescherming van onderdelen gedurende alle onderhoud, preventief onderhoud en aanpassingen; 
 gescheiden werkruimtes om handelingen uit te voeren die schadelijk kunnen zijn voor het milieu (verven, schoonmaken, lassen, elektronica, 

machinewerken, toegepaste elektronica) op een wijze zodat het geen nadelig effect heeft op andere handelingen of activiteiten op het gebied van 
onderhoud of aanpassingen; 

 geschikte stellingen, takels, statieven, … en andere scheidingsmethoden voor de opslag en bescherming van alle zaken welke onderhevig zijn aan 
onderhoud, preventief onderhoud en/of aanpassingen; 
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 voldoende ruimte om de op te slagen onderdelen en materialen te scheiden van onderdelen onderhevig aan onderhoud, preventief onderhoud en 
aanpassingen; 

 ventilatie, belichting, temperatuurcontrole, vochtigheid en andere klimatologische condities om te bewerkstelligen dat het personeel het onderhoud, 
preventief onderhoud en/of de aanpassingen kunnen uitvoeren op het benodigde niveau. 

Illustratief voor de beperkingen binnen 
de bestaande loods uit 1984 
(stedenbouwkundige vergunning voor 
het bouwen van een loods, dd. 
30.8.1984) is het gebruik van trapjes 
voor het onderhoud aan de 
helikopters. Conform de regelgeving 
dienen hiervoor speciale stellingen te 
worden gebruikt (foto’s rechts ter 
referentie. Buiten standplaatsen voor 
deze stellingen en de beperkte ruimte 
voor de stalling van de helikopters, is 
er onvoldoende ruimte voor 
gescheiden opslag van onderdelen en 
afval, zowel als onvoldoende ruimte 
voor gescheiden werkruimtes. 
 

De opmaak van het RUP biedt zowel aan het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw als aan Heli Service Belgium de bovenbeschreven kansen. Het RUP 
voorziet een kwalitatieve en ruimtelijk volwaardige afwerking voor de site waarbij de gewenste ontwikkeling van het bedrijf in de toekomst niet 
gehypothekeerd wordt. 
 

2.5  Vertaling in het RUP 

2.5.1  visie op het plangebied  

De visie op het plangebied wordt bepaald door de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving. Het plangebied ligt binnen de perimeter van het RUP open 

Ruimte. Daarom wordt de noordgrens van te bebouwen zone gelegd op de grens van de bestaande zonevreemde bebouwing. Ten noorden is geen nieuwe 

bebouwing toegelaten. Het opstijgplatform blijft op de bestaande locatie behouden. Door deze begrenzing zal de nieuwe bebouwing nauwelijks impact 

hebben op het omringende landschap. Het zal vanuit de meeste gezichtspunten samenvallen met de bestaande bouwvolumes ten zuiden en de bestaande 
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gebouwen van het helikopterbedrijf. Ten noorden van deze lijn is geen bebouwing toegelaten. De aanwezige opslag ten noorden van de bouwlijn kan niet 

meer blijven binnen de perimeter van het voorgenomen plan. Het opstijgplatform, in gras, kan op de huidige locatie behouden blijven. Het voorgenomen 

plan beantwoordt zo aan twee doelen: 

1) bedrijfszekerheid geven aan Heli Service Belgium nv en  

2) de activiteiten ruimtelijk beperken  

De figuur op de volgende bladzijde bevat het ontwerp grafisch plan van het voorgenomen RUP Helihaven Sint-Pietersleeuw. 

 De lichtpaarse zones op de figuur krijgen een bestemming uit de categorie “bedrijvigheid” 

 De groene zones krijgen een bestemming uit de categorie “overig groen” 

 De arcering geeft aan welke zones actueel verhard of bebouwd zijn. 

2.6  Alternatieven van het voorgenomen plan  

Het voorgenomen plan heeft als doel een functie die al 40 jaar actief is op een locatie een geëigende bestemming te geven. Door de nabije bedrijvigheid en 

nabije openbare diensten (politie, recyclagepark, werkplaats en opslag gemeente) is er een goede ruimtelijke inpasbaarheid. Omdat de locatie vast ligt, 

beschouwt dit onderzoek naar MER geen locatie alternatief. Een herlocatie werd in eerste instantie niet overwegen omdat het aantal helikoptervluchten 

beperkt is tot 1 à 2 per dag en het plan niet zal resulteren in een toename van het aantal vluchten. Ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand 

verandert in de omgeving van het plangebied niets. Bij een herlocatie zou er een wijziging zijn ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand. De 

gebruikers rond een eventueel plangebied bij een herlocatie zouden plots geconfronteerd worden met dagelijks helikopterverkeer (beperkt tot 1 à 2 per dag).  

Het voorgenomen plan bundelt de toegelaten bebouwing aan de zijde van bestaande en naburige bebouwing. Een mogelijk invullingsalternatief is 

bijvoorbeeld het toelaten van de bebouwing op een ander deel van het plangebied. De meeste effecten van een invullingsalternatief zijn beperkt omdat het 

plangebied klein is en gebouwen over beperkte afstanden kunnen verschuiven. Een eventueel invullingsalternatief zou alleen een effect hebben op het 

landschap en de perceptie ervan door de mens. Het wordt niet verder besproken omdat het voorgenomen plan door maximale bundeling met bestaande 

bebouwing de effecten op het landschap minimaliseert. 
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Figuur 1:  grafisch plan van het voorgenomen plan gRUP Helihaven   
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2.7  Overzicht vergunningen  

In het verleden zijn volgende milieuvergunningen afgeleverd of geweigerd aan Heli Service Belgium nv. De einddatum van de lopende milieuvergunningen is 7 

mei 2018. Het bedrijf is vergund voor “uitbaten helihaven (rubriek 57.1) en voor inrichting en onderhoud van helikopters (rubriek ). 

2.7.1  Milieuvergunningen 

nummer datum omschrijving beslissing 

3/I/611G,611H 15.6.2015 uitbaten helihaven (rubriek 57.4) Verleend CBS (7.5.2018) 

3/I/611G,611H 25.3.2010 uitbaten helihaven (rubriek 57.4) beroep ingewilligd BD (25.3.2015) 

3/I/611G,611H 9.11.2009 uitbaten helihaven (rubriek 57.4) Geweigerd CBS 

3/I/611G,611H 11.5.2001 inrichting onontvankelijk CBS 

3/I/611G,611H 8.3.2001 ondergr. opslag brandstoffen en ondergr. verdeelinstallatie beroep ongegrond Vlaams Minister 

3/I/611G,611H 31.08.2000 ondergr. opslag brandstoffen en ondergr. verdeelinstallatie geweigerd BD 

3/I/611G,611H 22.12.1999 ondergr. opslag brandstoffen en ondergr. verdeelinstallatie geweigerd in beroep Vlaams Minister 

3/I/611G,611H 10.6.1999 ondergr. opslag brandstoffen en ondergr. verdeelinstallatie verleend BD 

3/I/611G,611H 7.5.1998 ondergr. opslag brandstoffen en ondergr. verdeelinstallatie Geweigerd BD 

3/I/611G,611H 7.5.1998 inrichting onderhoud helikopters verleend BD (7.5.2018) 

 

2.7.2  Overige licenties en vergunningen  

datum nummer omschrijving einddatum? 

9.10.1979 SEC .79.473 Machtiging voor Burgerlijke Helihaven  

8.3.2000 SEC. 00-00490 Machtiging voor Burgerlijke Helihaven (herbevestiging)  

sinds 1992  Luchtarbeid vergunning nº. 472 (Belgische Wetgeving) laatste vernieuwing 30.03.2015 

5.4.1981  Belgisch erkend onderhoudsatelier A19  

27.12.1994  Europees erkend Onderhoudsatelier JAR-145 BEL-39 laatste vernieuwing 15.11.2011 

10.3.1996  Europees erkend Luchtvaart Exploitant B-OPS-3-3007 laatste vernieuwing 28.10.2014 

4.2.1998  Opname binnen eenvormig oproepstelsel “100”, op naam van Instituut 
voor dringende Medische Hulpverlening vzw met (1 helikopter) 
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3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden  

3.1 Beschrijving van de planningscontext  

3.1.1  Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 

Het plangebied ligt op het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied. Ten zuiden van het kruispunt Pepingensesteenweg met Brabantsebaan 

ligt een landelijk woongebied. Over de zuidoosthoek van het bedrijf loopt een noord-zuid 

georiënteerde hoogspanningslijn. 

Tijdens de opmaak van gebiedsgerichte ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos 

herbevestigde de Vlaamse regering grote oppervlakte agrarisch gebied. Het plangebied 

ligt volledig binnen de perimeter van een herbevestigd agrarisch gebied. De omzendbrief 

RO/2010/01 geeft aan onder welke voorwaarden omzetting van HAG kan gebeuren. 

3.1.2  Bijzonder plan van Aanleg  

Het plangebied grenst in het zuiden aan het bijzonder plan van aanleg Van Cauwelaert 

(MB 24.02.2006). Dit bijzonder plan van aanleg kadert in het bedrijvenstructuurplan van 

de gemeente dat werd opgemaakt om een oplossing te bieden aan de zonevreemde 

bedrijven. Het BPA gaf het bedrijf P. Van Cauwelaert Contractors bedrijfszekerheid. Dit 

BPA legde de randvoorwaarden vast die waren opgelegd in een positief planologisch 

attest van 07.02.2002.  

Het BPA duidt twee zones aan met een bestemming voor industriële activiteiten. In de 

oostelijke zone, waar de bedrijfsgebouwen zijn gevestigd, kreeg het bedrijf beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden. Momenteel is hier het gemeentelijk recyclagepark gevestigd. 

Het gebouw in de westelijke zone is in gebruik door de lokale politie. Hier laat het BPA 

alleen laag-dynamische functies toe die geen hinder voor de omgeving veroorzaken.  

De gebouwen van het helikopterbedrijf liggen ten noorden van de oostelijke industriële 

zone van dit BPA maar werden er niet in opgenomen. 

Figuur 2: afbakening van het plangebied op het gewestplan Halle-
Vilvoorde-Asse 

Figuur 3: grafisch plan van het BPA Van Cauwelaert  
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3.1.3  Ruimteli jk uitvoeringsplan  

Het plangebied ligt binnen de afbakening van het RUP “Open Ruimte”, door de gemeenteraad goedgekeurd op 25 september 2014. Met de opmaak van dit 

RUP voerde de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bindende bepaling 4 van haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit. Het doel van dit RUP is het vrijwaren 

van de open ruimte van verdere bebouwing. Het voorgenomen plan ligt in deelgebied 8 “Hoogstraat, Bergensesteenweg, Europalaan en de gemeentegrens 

met Halle”. In dit deelgebied zijn de vergezichten minder uitgesproken door het meer gecompartimenteerde landgebruik (akkers, weilanden en 

hoogstamboomgaarden), het karakteristieke reliëf en de dooradering met kleine landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten. De 200 m hoge 

VRT mast bepaalt de landschapsbeleving in dit deel van het open ruimte RUP. Het plangebied ligt aan de buitengrens van het RUP. Het plangebied van het 

BPA Van Cauwelaert is er niet in opgenomen. 

Het RUP Open Ruimte geeft twee bestemmingstypes aan het plangebied van voorgenomen plan. Het zuidelijke deel met de gebouwen heeft bestemming 

“gecompartimenteerd landbouwgebied (art. 4)”. Het noordelijke deel met de landingsplaats heeft bestemming “zone voor open landbouwgebied. De grens 

wordt gevormd door de leidingenstrook met een waterleiding (perceel 591g). 

 Zone voor openlandbouwgebied zijn bestemd voor grondgebonden agrarische bedrijven. Toegelaten activiteiten naast landbouw zijn bepaalde vormen 

van recreatie, natuurbehoud en –ontwikkeling, landschapszorg. Bestaande en vergunde activiteiten kunnen blijven en beperkt uitbreiden.  

 Zone voor gecompartimenteerd landbouwgebied: hier gelden dezelfde bestemmingen als toegelaten in artikel 3, met enkele afwijkingen zoals het 

toelaten van serres tot 5.000 m². het gecompartimenteerde landschap dient bewaard te blijven. Dit betekent dat de elementen die de open ruimte 

verdelen behouden moeten worden. Het RUP streeft naar een herstel van perceelrandbegroeiingen.  

Uit de beschrijving van deze ruimtelijke context blijkt dat het plangebied in een gebied met bestemming open ruimte voor landbouw ligt. Omdat het 

plangebied grenst aan een gebied voor bedrijvigheid, is het geen “eiland” in een open ruimte gebied. Het vormt samen met een bedrijventerrein, 

politiegebouw en landelijke woongebied een bebouwde zone in het open ruimte gebied van Sint-Pieters-Leeuw. 

 

3.2  Speciale beschermingszones en gebieden van het VEN  

Het meest nabije gebied dat behoort tot het Natura 2000 netwerk is het habitatrichtlijngebied “Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en 

heiden”, deelgebied Zuunbeekvallei. De kortste afstand van het plangebied tot dit deelgebied bedraagt 1.950 m (Figuur 4). 

Het meest nabije gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het GEN vallei van de Zuunbeek en zijlopen. 1 zeer klein deelgebied ligt op 750 m, een 

groter deelgebied, een bos, ligt op 1.650 m ten westen (Figuur 5). 
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Figuur 4: ligging plangebied t.o.v. gebieden van vogel- en habitatrichtlijn 

 
Figuur 5: Ligging gebieden van het VEN in de omgeving van het plangebied  

 

3.3  Toets van het voorgenomen plan aan de structuurvisie  

3.3.1  Toets aan de bepalingen van het Ruimteli jk structuurplan Vlaanderen  (RSV)  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)1 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen aan als een kader waarin de ruimtelijke 

ontwikkelingen plaatsvinden. Het RSV is de toetssteen van het Vlaamse ruimtelijke beleid. 

Het RSV stelt dat Sint-Pieters-Leeuw kan opgedeeld worden in een landelijke en een stedelijke ruimte. Het oosten van de gemeente is onderdeel van het 

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB). Het westelijke deel van de gemeente behoort tot het Pajottenland, deel van het buitengebied.  

Ten aanzien van de grootstedelijke gebieden (zeker op het internationale niveau) wenst het Vlaams Gewest een ruimtelijk beleid te voeren dat erop gericht 

is de bestaande en toekomstige stedelijke potenties maximaal te benutten. De ligging in het stedelijk netwerk van internationaal niveau, de uitstekende 

ontsluiting door hoofdinfrastructuren (weg, spoor, water), de aanwezigheid van belangrijke economische activiteiten, het hoogwaardige 

voorzieningenapparaat en het optimale verzorgingsniveau maken dat de grootstedelijke gebieden in kwantitatief en kwalitatief opzicht uitzonderlijke 

potenties hebben om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische 

                                                      
1

 besluit van de Vlaamse regering vna 23 september 1997 en latere wijzigingen met o.a. tweede herziening/actualisatie op 17.12.010 
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activiteiten op te vangen. De uitgangspunten van het stedelijk gebiedbeleid zijn aldus ontwikkeling, concentratie en verdichting, mits respect voor de 

draagkracht van het gebied. Sint-Pieters-Leeuw maakt niet alleen deel uit van het VSGB maar ook van het stedelijk netwerk ‘de Vlaamse Ruit’ (=Vlaams 

stedelijk kerngebied). Dit stedelijk netwerk vormt een economisch knooppunt op internationaal niveau.  

Het westelijke gedeelte van Sint-Pieters-Leeuw behoort tot het Pajottenland en dus tot het buitengebied. Binnen het buitengebied wordt een beleid 

gevoerd dat eveneens streeft naar een ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ en dat het bestaande fysische systeem als uitgangspunt hanteert. De specifieke 

eigenheid van het wonen en het werken in het buitengebied moet erkend en gerespecteerd worden, en in relatie gebracht worden met het duurzaam 

functioneren van de agrarische en de natuurlijke structuur. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft enkele algemene doelstellingen aan die moeten 

gelden voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het buitengebied:  

 het vrijwaren van het buitengebied voor essentiële functies;  
 het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;  
 het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;  
 het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde 

gehelen;  
 het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied;  
 het afstemmen van het ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van 

het fysisch systeem;  
 het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.  

Op het vlak van de nederzettingsstructuur dient een gedifferentieerd 

ruimtelijk beleid gevoerd te worden. Sint-Pieters-Leeuw als onderdeel van 

het buitengebied is gedeeltelijk gelegen in een buitengebiedverbinding 

tussen de stedelijke gebieden, namelijk de buitengebied verbinding ten 

zuiden van het Hoofdstedelijk gewest. Deze verbinding sluit aan op het 

Pajottenland.  

Sint-Pieters-Leeuw wordt begrensd en doorsneden door een aantal belangrijke lijninfrastructuren: de Brusselse ring (RO), de E19 Brussel-Halle, de N6, het 

kanaal Brussel-Charleroi, diverse hoogspanningsleidingen en de spoorlijn Brussel - Bergen. Bij een geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, 

mobiliteit en infrastructuur staat de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid, het vergroten van de multimodaliteit en het optimaliseren van de 

bestaande infrastructuur centraal.  
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Om dit te bereiken worden een drietal ruimtelijke principes vermeld: 

 de verbinding tussen de poorten en rechtstreekse verbindingen met het achterland;  
 de verbindingen tussen de groot– en regionaalstedelijke gebieden in een samenhangend netwerk met grootstedelijke gebieden buiten Vlaanderen;  
 de fijnmazige ontsluiting van overige stedelijke gebieden en economische knooppunten naar het fijnmazig netwerk van de hoofdinfrastructuren.  

Doelstellingen met betrekking tot mobiliteit en lijninfrastructuur zijn:  
 de versterking van alternatieven voor het autoverkeer;  
 de optimalisering van het wegennet;  
 een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het verkeer.  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen streeft een categorisering van het wegennet na, waarbij uitgegaan wordt van de gewenste functie van de weg ten 

aanzien van de bereikbaarheid enerzijds en de leefbaarheid anderzijds. De R0 (Ring rond Brussel) en de E19 / A7 (Brussel - Bergen), waarvan delen op het 

grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw liggen, worden geselecteerd als hoofdwegen. Voor het buitengebied stelt het RSV dat de ondersteuning van het 

collectief en openbaar vervoer slechts mogelijk wordt door nieuwe ontwikkelingen gebundeld te concentreren in de bestaande hoofddorpen en 

woonkernen. Op deze wijze wordt het ruimtelijk draagvlak vergroot voor de uitbouw van het systeem. Het Vlaamse waterwegennet wordt ingedeeld in een 

secundair en een hoofdwaterwegennet. Het kanaal Charleroi – Brussel is geselecteerd als een hoofdwaterweg.  

 

3.3.2  Toets aan het p rovinciaal ruimteli jk structuurplan Vlaams-Brabant (PRSVB) 

Het RSV wordt verder verfijnd door de provinciale ruimtelijke structuurplannen. Deze bevatten de structuurbepalende elementen van provinciaal belang, 

alsook de taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan met aanduiding van de onderdelen die door de provincie of de gemeenten zouden moeten 

worden uitgevoerd.  

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant2 stelt enkele kernprincipes voor met betrekking tot het te voeren beleid: 
 herwaardering van het fysisch systeem; 
 een centrum provincie met Brussel; 
 een provincie met diverse stedelijke kernen; 
 de Vlaamse Ruit geeft een duidelijke structuur; 
 mobiliteit als sturend gegeven. 
 

                                                      
2

 definitieve goedkeuring op 7.10.2004 (BS 16.11.2004) 
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Aan de hand van deze principes werden voor de verschillende structuren beleidsintenties uitgewerkt. De relevante beleidsintenties zullen hierna kort 
worden toegelicht. Analoog aan de opsplitsing tussen stedelijk gebied en open ruimte gebied door het RSV, legt ook het PRSVB de gemeente deels in een 
verstedelijkte ruimte en deels in een open ruimte. Het plangebied ligt binnen de deelruimte ‘Landelijke Kamer West’, een open ruimte gebied. Het oostelijke 
deel behoort tot de deelruimte ‘Verdicht Netwerk’. Voor dit voorgenomen plan is alleen de visie voor de Landelijke Kamer West relevant.  

De landelijke kamer west is een landelijke ruimte waarin de open ruimte wordt gereserveerd voor landbouw, natuur en water. Binnen deze deelruimte 
worden drie landschappelijke eenheden onderscheiden. Sint-Pieters-Leeuw maakt deel uit van het glooiend landbouwlandschap (ten zuiden van de 
Zuunbeek) en het ingesneden valleilandschap (ten noorden van de Zuunbeek). In het glooiend landbouwlandschap dient het unieke ‘openveldlandschap’ 
maximaal te worden bewaard. De agrarische functie heeft er een bepalende rol. Landschappelijk betekent dit onder meer dat door het strategisch 
behouden of ontwikkelen van kleine landschapselementen het ‘openveldlandschap’ verbeterd kan worden. In tweede instantie is aandacht gewenst voor de 
aanwezige holle wegen. In kader van de differentiatie van de agrarische structuur zullen zones-“non aedificandi” afgebakend worden. Tuinbouw onder glas 
of plastiek is niet gewenst. Structurele verbreding kan aansluitend bij oude hoeves en kasteelparken en het recreatief medegebruik in de regio versterken. In 
het ingesneden valleilandschap dient er aandacht geschonken te worden aan het beperken van de stedelijke druk vanuit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het maximale behoud van de eerder gefragmenteerde open ruimte staat voorop. Hierbij dient aandacht te gaan naar de aanwezige natuurlijke en 
agrarische structuur en het resulterende, afwisselende landschap. Structurele verbreding is mogelijk in bestaande gebouwen. Nieuwe agrarische 
bedrijfszetels kunnen slechts ingeplant worden indien deze de kwaliteit van het omliggende landschap niet verstoren. Agrarische verbreding naar tuinbouw 
onder glas of plastiek is mogelijk in de nabijheid van de economische knooppunten na afbakening van de agrarische macrostructuur.  

De N6 van aan de N7 (Halle) tot aan de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gecategoriseerd als secundaire weg type III (openbaar vervoers- 
en langzaam verkeersas) 

Na zes jaar werd het structuurplan herzien. De voornaamste wijzigingen gaan over: 
 de mogelijkheden voor de bouw van sociale woningen in de woonkernen; 
 de inplanting van een lokale bedrijvenzone door de gemeenten; 
 de ontwikkelingsmogelijkheden in de economische knooppunten Kampenhout-Sas, Londerzeel en Ternat. 
De aanvullingen en wijzigingen werden gebundeld in een addendum. Op 06.11.2012 heeft de Vlaamse Regering het addendum bij het RSVB goedgekeurd 

(BS 21.11.2012). 

 

3.3.3  Toets aan het g emeenteli jk structuurplan (grs) Sint-Pieters-Leeuw 

Het gemeentelijk structuurplan van Sint-Pieters-Leeuw werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad eind 2008 en vervolgens goedgekeurd op 

05.02.2009 door de provincie Vlaams-Brabant. Het structuurplan is het belangrijkste beleidsdocument op het vlak van ruimtelijke ordening. Een 

structuurplan doet geen uitspraken over de bestemming van individuele percelen, maar geeft in een algemene visie weer hoe het gemeentebestuur de 

gemeente ruimtelijk wil laten evolueren. Daarbij worden de verschillende ruimtelijke belangen (wonen, werken, mobiliteit, recreatie, …) onderling 

afgewogen. Het behoud van een leefbare en duurzame ruimte staat voorop. 
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De gemeente Sint-Pieters-Leeuw bevindt zich centraal in België en grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest (BHG). De afstand tot Wallonië en de 

taalgrens is klein (<10km). Morfologisch gezien loopt het BHG uit in een deel van de gemeente. 

Het GRS verdeelt het grondgebied van de gemeente in drie deelgebieden. Het plangebied ligt in de deelruimte ‘Westelijke open ruimte’ (figuur op volgende 

bladzijde). De grootste oppervlakte van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw behoort tot het buitengebied. Bedrijvigheid die hier voorkomt is eerder 

uitzonderlijk, historisch gegroeid en vaak zonevreemd volgens het gewestplan. Het grootste deel van de microstructuur is agrarisch gebied, al komen 

verspreid over de gemeente een groot aantal zonevreemde woningen voor. De belangrijkste zichtbepalende elementen zijn de televisieantennemast die 

praktisch overal in het buitengebied zichtbaar is en de hoogspanningsleidingen die het landschap (en het plangebied) doorsnijden. 

Als een taakstelling vanuit het RSV kan de gemeente onderzoek doen naar de gemeentelijke behoefte en een geschikte locatie voor een lokaal 

bedrijventerrein. Het onderzoek naar de lokale behoefte spitst zich vooral toe naar de herlokalisatie van of de opmaak van een sectoraal BPA voor 

(overeenkomstig de omzendbrief) bestaande (zonevreemde) bedrijven. 

3.3.4  Conclusie hogere beleidsplannen  

Voorliggend RUP sluit aan bij de visies van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Structuurplan Provincie Limburg (RSPL). 
Bijkomend is te concluderen dat de opmaak van het RUP past binnen de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). 
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Figuur 6: ruimtelijke visie op de deelruimte “Westelijke open ruimte” volgens het GRS Sint-Pieters-Leeuw 
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4 Beschrijving van de bestaande situatie  

4.1 Bodems van het plangebied  

4.1.1  Bodemtypes 

De bodem van het plangebied is een droge 

leembodem (Ab) met in het plangebied twee 

verschillende profielontwikkelingen. De bodems van 

het westelijke deel hebben een textuur B-horizont 

(Aba1(b)). De bodems van het oostelijke deel hebben 

geen profielontwikkeling en een vergraven textuur B-

horizont op minder dan 80 cm. Dit wijst op de 

aanwezigheid van colluvium, afstromende 

bodemdeeltjes van hoger gelegen gebieden. De 

bodemkaart suggereert de aanwezigheid van een 

(droge) vallei in het plangebied. 

 

4.2  Water 

4.2.1  Oppervlaktewater  

Het plangebied ligt in het bekken van de Zenne en de Dijle in het stroomgebied van de Schelde. Volgens de deelbekkengrenzen watert het plangebied af naar 

het noorden, naar de Zuunbeek, een zijrivier van de Zenne. De meest nabije waterloop is de Wedembosbeek die ten westen van het plangebied ontspringt in 

een bos en naar het noorden stroomt. Ten noordoosten ontspringt de Ketelbeek. Ook deze beek stroomt naar het noorden.  

Figuur 7: kaart met bodemtypes van het plangebied en omgeving  
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FIGUUR 8:  LIGGING WATERLOPEN ROND HET PLANGEBIED  

De Wedembosbeek wordt beheerd door de gemeente. De beheerder van 

Ketelbeek is onbekend. 

Ten zuiden van het plangebied ontspringt 

de Rode beek die richting het oosten 

stroomt. Deze waterloop behoort tot een 

ander deelbekken. 

 

4.2.2  Afvalwater  

Het plangebied ligt op de zoneringskaart van de Vlaamse Milieumaatschappij in een collectief te optimaliseren buitengebied. Binnen dezelfde cluster liggen 

twee woningen en het aanpalende bedrijf/recyclagepark.  

 

4.2.3  Grondwaterkwetsbaarheid  

Het grondwater is volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart weinig kwetsbaar (code CC). De watervoerende laag is een zandlaag die is afgedekt door een 

kleilaag. De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied geeft het risico op grondwaterverontreiniging van de bovenste watervoerende laag aan. Bij een 

eventuele verontreiniging van de grond, betekent de bestemming als weinig kwetsbaar dat een eventuele verontreiniging zich pas op zeer lange termijn 

(duizenden jaren) kan verspreiden tot in het grondwater.  
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Figuur 9: ligging plangebied op de zoneringskaart voor afvalwaterzuivering  

 
Figuur 10: gemiddelde luchtkwaliteit in het plangebied 

 

4.3  Luchtkwaliteit en geluidsklimaat  

De luchtkwaliteit in het plangebied was volgens het geoloket lucht van de VMM vrij goed in de periode 2010 - 2012(Figuur 10).  

 het aantal overschrijdingen van het daggemiddelde voor fijn stof (PM10) dat 50 µg/m³ bedraagt (norm 35 overschrijdingen per jaar) ligt tussen 16 en 20  

 de jaargemiddelde concentratie PM10 bedraagt 21-25 µg/m³ (norm bedraagt 40 µg/m³) 

 de jaargemiddelde concentratie NO2 bedraagt 16-20 µg/m³ (norm bedraagt 40 µg/m³) 

De luchtkwaliteitskaart van het Atmosysproject voor het jaar 2013 geeft volgende informatie over de luchtkwaliteit in het plangebied 

 het aantal overschrijdingen van het daggemiddelde voor fijn stof (PM10) dat 50 µg/m³ bedraagt (norm 35 overschrijdingen per jaar) ligt tussen 16 en 20  

 de jaargemiddelde concentratie PM10 bedraagt 21-25 µg/m³ (norm bedraagt 40 µg/m³) 

 de jaargemiddelde concentratie NO2 bedraagt 16-20 µg/m³ (norm bedraagt 40 µg/m³) 

 de jaargemiddelde concentratie PM2,5 bedraagt 13-15 µg/m³ 

Het plangebied ligt op voldoende afstand van drukke verkeersaders. Het continue geluidsklimaat wordt er bepaald door de Pepingensesteenweg. Zelfs op een 

zondag is er continue wel een wagen hoorbaar. De Pepingensesteenweg is een betonbaan waarop het verkeer tussen Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen en 

delen van Halle rijdt. Betonbanen veroorzaken rolgeluiden die ver dragen. Op een zondag zijn er circa 50- 100 voertuigen per uur op deze weg. In de 

referentie is op sommige dagen geluidsimmissie van overvliegende vliegtuigen (opstijgend vanaf Zaventem) (eigen waarneming op 12 maart). 

4.4  landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  
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4.4.1  Landschap 

4.4.1.1  Beschrijving van het landschap op macroniveau  

Het plangebied ligt binnen de afbakening van de ankerplaats – vastgesteld landschapsrelict “Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen”. De 

beschrijving van het landschap op macroniveau gebeurt op basis van de beschrijving in het vaststellingbesluit van de Ankerplaats 

Landschapsbeeld 

Het landschapsbeeld dat kan afgeleid worden uit de Ferrariskaarten (1771-1777) sluit reeds goed aan bij het huidige landschap. De interfluvia werden toen 

ook reeds gekenmerkt door een open akkerlandschap. Alleen langs de grotere wegen waren er bomenrijen in dit open landschapscompartiment. De valleien 

vormden langgerekte groene linten, met weiden en enkele bosjes. Van de 10de tot de 13de eeuw greep de mens zeer sterk in het Pajotse landschap in. De 

‘grote ontginningen’ zetten bos, heide en moeras om in vruchtbare landbouwgrond. Het kasteel van Gaasbeek vormde het centrum van het Land van 

Gaasbeek, horend bij hertogdom Brabant. Het kasteel werd omstreeks 1235 opgetrokken door de hertogen van Brabant. Het was een op een hoogte 

ingeplante en volledig omgrachte burcht die weerwerk moest bieden tegen de dreigingen van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. 

Het vaststellingbesluit van de Ankerplaats – Landschapsatlas relict vermeldt als typisch landschapskenmerk voor de ankerplaats de aanwezigheid van de 

helihaven in het zuiden van deelgebied 7, deelstroomgebied van de Ketelbeek. Andere kenmerken van dit deelgebied zijn: 

a) grasland in en nabij de Ketelbeekvallei; 

b) komvormig, bovenstrooms gedeelte van de Ketelbeekvallei: geen duidelijke overgang tussen valleibodem en valleiflank; 

c) meerdere bronnen en poelen in het bovenstroomse gedeelte van de Ketelbeekvallei; 

d) de 300 m hoge zendmast van de VRT (gebouwd 1992) is het meest opvallende baken van de ankerplaats. De schaal van deze toren contrasteert met de 

schaal van het omgevende landschap. De baken is ook een vreemd element in het agrarische landschap. 

e) Kasteel van Rukkelingen: pachthof uit de 18de eeuw naast een rond 1800 aangelegd lusthof. Bij de aanleg creëerde de ontwerper een zichtas naar Brussel. 

Het merendeel van de bomen, waaronder een monumentale zuileik, zomerlinden, gele paardenkastanje en bruine beuken, dateren uit 1870-1880. 

f) In de zuidwestelijke uithoek (van het deelgebied) is een helihaven gelegen, waar ook de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw gevestigd is.  

g) Een hoogspanningsleiding van 380 kV doorsnijdt het gebied van zuid naar noord. 

De volgende bladzijde bevat de beschrijving van de natuurwetenschappelijke waarde en de historische waarde van de ankerplaats. 

 

natuurwetenschappelijke waarde 
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Het geomorfologisch fenomeen van de asymmetrische valleien wordt zeer mooi geïllustreerd door de Molenbeekvallei en de vallei van Bos/Vosbeek. Het 

voorkomen van bronniveaus, met meerdere goed ontwikkelde bronamfitheaters en bronvegetaties, is gekoppeld aan de overgang van tertiaire klei- en 

zandpakketten. De kasteelparken hebben een bijzondere dendrologische waarde. In het kasteeldomein van Rukkelingen dateert het merendeel van de 

bomen, waaronder een monumentale zuilvormige zomereik, platanen, zomerlinden, gele paardenkastanje en bruine beuken, uit 1870-1880. In het domein 

van Gaasbeek vormen oude haagbeuken relicten van 18de-eeuwse hagen of pallisades van het sterrenbos. Zes grote lanen doorsnijden het park van 

Groenenberg, waarin onder meer witte iepen en sequoia's staan. De bossen - in het bijzonder in de kasteeldomeinen van Gaasbeek, Groenenberg en 

Budingen en in de valleitjes van de Baasbergbeek en de Beek - herbergen een bijzondere floristische waarde. Meerdere zeldzame bostypen komen voor: 

bronbossen van Goudveil-essenbos-type met onder andere reuzenpaardestaart, alluviaal bos, hyacintenrijk eiken-haagbeukenbos op de drogere 

valleiflanken. De graslandpercelen in de valleien hebben momenteel overwegend een beperkte ecologische waarde. Uit enkele proefpercelen in de 

Zuunbeekvallei en Laarbeekvallei blijkt echter dat bij een gericht natuurbeheer heel wat bijzondere plantensoorten uit de zaadbank opnieuw kunnen 

ontwikkelen.  

historische waarde 

Het 18de-eeuwse classicistische Kasteel van Budingen (met kasteelhoeve) wordt omgeven door een landschappelijk park en landbouwgronden die aansluiten 

bij het Hof te Wedem. De agrarische ontginningen zijn reeds enkele duizenden jaren geleden gestart. Dit heeft een zeer sterke invloed gehad op het 

landschap, onder andere in het wegenpatroon (holle wegen), hoeves en perceel structuur. De historische continuïteit van het integrale agrarische leven en 

landschap verleent het gebied ook een historische waarde. De oorsprong van tal van (vierkants)hoeven gaat vermoedelijk terug tot in de middeleeuwen. De 

oudste vermelding van de voorloper van de imposante vierkantshoeve Bree-eik dateert uit 1172. Ook de voorloper van Hof te Wedem stamt vermoedelijk uit 

die periode. 

Het hydrografisch stelsel, met het ermee samenhangende patroon van valleien en interfluvia structureert het landschap zeer sterk. Het opgaande groen 

maakt van de valleien groene schermen in het landschap.  

De bodemgebruikspatronen zijn ontstaan vanuit een agrarische logica: akkers op de vruchtbare heuvelruggen, weilanden en bos in de nattere valleien, 

compacte dorpen buiten overstromingsgevaar maar toch in de nabijheid van de valleigraslanden, boomgaarden nabij de dorpen.  

De grote kasteeldomeinen vormen afzonderlijke compartimenten, die als een extra landschappelijke laag bovenop het agrarische landschap liggen. De 

opvallend rechte begrenzing (bosrand, dreven) van het kasteeldomein van Budingen en Gaasbeek staan in contrast met de vloeiende vormen in het 

landbouwlandschap. 
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4.4.1.2  Beschrijving landschap op microniveau  

Het plangebied ligt in een landschap dat als halfopen te typeren is. De tabel op volgende bladzijde somt de meest kenmerkende gesloten en open 

landschapselementen rond het plangebied op. 

Tabel 1: opsomming van meest kenmerkende landschapselementen rondom het plangebied  

Gesloten landschapselementen open landschapselementen 

Bebouwing politie, aannemersbedrijf, recyclagepark en de aanpalende beplanting akkers en weilanden 

Bebouwing langs Brabantbaan (vrijstaande hoeves of tot woning omgebouwde hoeve grasveld waar helikopters opstijgen 

Bomenrijen of houtwallen, o.a. langs Brabantbaan  

Boomgaarden, kleine bosjes of aanplanten  

Bebouwing langs Pepingensesteenweg  

 

Overige elementen die het landschap mee bepalen zijn de hoogspanningslijn die over het plangebied loopt en de zendmast van de VRT ten noordoosten.  

 Het plangebied ligt hoger dan de omgeving waardoor er vanaf het plangebied een goed zicht is op de omgeving. Vanaf de omgeving naar het plangebied 

is het zicht beperkt: 

 vanaf de Brabantbaan omdat deze weg in het landschap is ingesneden 

 vanaf een aarden weg ten noorden door de aanwezigheid van bosjes, solitaire bomen en aanplanten tussen deze weg en plangebied 

 vanaf de Tricotstraat door aanwezige aanplanten 

 vanaf Pepingensesteenweg door aanwezige gebouwen en boomgaarden. 

4.4.2  Bouwkundig erfgoed 

Volgens het vaststelling besluit van de Ankerplaats liggen in het deelgebied stroomgebied van de Ketelbeek 3 gebouwen die zijn opgenomen zijn in de 
inventaris en zijn vastgesteld als bouwkundig erfgoed en 6 gebouwen met erfgoedwaarde die niet in vastgelegd.  
 Het rattenkasteeltje, dit is een overblijfsel van het oude kasteel van Rullingen, op de hoek van de Bosveldbaan en Victor Maloustraat 
 Een langgestrekte hoeve uit begin 20ste eeuw langs de Victor Maloustraat 
 het aaneengesloten hoevecomplex rond de vorige hoeve 
 Gesloten hoeve hof ter Heide 
 Het Nieuw kasteel van Rukkelingen 
 Hoeve hof Ter Wedem (ten westen plangebied) 
 De VRT zendmast (niet vastgesteld, wel in inventaris) 
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Juist buiten de Ankerplaats, in omgeving plangebied (2 km zone) 
 Het pachthof Mechelsgat in het landelijk woongebied ten zuiden, dit is het meest nabije bouwkundig erfgoed 
 Een semi-gesloten hoevecomplex, 
 de herberg in de Oude Smis van Mekingen en een Hoevecomplex langs de Victor Maloustraat 

Het park van het Nieuw Kasteel van Rukkelingen is opgenomen in de inventaris van historische tuinen en parken. 

 
Foto 1: plangebied vanaf het oosten, toegangsweg 
naar recyclagepark  

 
Foto 2 genomen vanaf locatie ten ZW van plangebied  

 
Foto 3: hoogstamboomgaard in de omgeving  

4.4.3  Archeologie 

Het plangebied ligt in locatie 165413 van de centraal archeologische inventaris. In deze ruimte zone tussen Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw en Halle was in de 

17de eeuw een Frans legerkamp aanwezig. In mei 1691 belegerde de maarschalk van Luxemburg de stad Halle. Het vaststellingenbesluit vermeld voor het 

deelgebied 7 van de ankerplaats ook de aanwezigheid van volgende archeologische sites.  

 Site Hof te Rukkelingen (ook Hof ter Bruggen genoemd) uit de 16e eeuw, de site heeft een walgracht en een kasteel of motte 

 Site van het Hof ter (Over)Straeten, nu Hof ter Heide met laatmiddeleeuws archeologisch erfgoed 

 Kapel Ter Rukkelingen was een laatmiddeleeuwse, nu verdwenen kapel. In droge periodes is op de locatie ervan nog te herkennen als een rechthoekige 

plek. Bouwelementen van de kapel of het kerkhof zijn verwerkt in omgevende woningen. 
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Figuur 11: kaart met het onroerend erfgoed van in de omgeving van het plangebied (geoportaal Onroerend Erfgoed) 
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4.5  Beschrijving natuurwaarden / biodiversiteit  

De biologische waarderingskaart geeft twee 

biologische zones aan het plangebied. Het noordelijke 

perceel en de westelijke helft van het zuidelijke 

perceel is volgen de BWK een permanent, 

soortenarm grasland met (restanten) van 

hoogstamboomgaard (code BWK hp + kj)– biologisch 

minder waardevol (het grasland) met waardevolle 

elementen (de hoogstamboomgaard). De oostelijke 

helft van het zuidelijke perceel typeert de BWK versie 

2 als bebouwing in agrarische omgeving, code ur en 

biologisch minder waardevol. Uit de figuur blijkt dat 

de begrenzing niet exact overeenkomt met deze op 

luchtfoto. Deze zone zou iets groter ingetekend 

moeten worden. De kartering gebeurde op basis van 

de interpretatie van orthofoto’s. Welke luchtfoto 

gebruik werd stond niet in de metadata van de BWK.  

Uit een terreinbezoek blijkt dat de beschrijving van de 

BWK niet correct is. Het grasland binnen het plangebied 

is niet bemest en is daardoor soortenrijker dan het grasland in het weiland ten westen. Tussen de lage grassen is veel mos aanwezig en groeien madeliefjes, 

kleine klaversoorten, hoornbloem, kruipende boterbloem. Er stonden ook verschillende kleine paddenstoelen. Deze zijn niet op naam gebracht maar zijn 

vermoedelijk wel alleen aanwezig in het grasland van de helihaven en gebonden aan voedselarme permanente graslanden. 

De percelen die aan het plangebied grenzen zijn biologisch minder waardevol. Het zijn landbouwpercelen in gebruik als akker of weiland. Biologisch 

waardevollere percelen In de omgeving zijn percelen met nog goed ontwikkelde boomgaarden omzoomd met meidoornhagen (groen gearceerde zone ten 

oosten) of sleedoornhagen (de groene zone ten noorden); bomenrijen met wilg (code kbs) of met gemengd loofhout en soms een (veedrink)poel (kn). In de 

vallei van de Wedembosbeek (linkerzijde op de figuur) komen biologisch waardevolle populieren aanplanten (lhi), moerasspirearuigte met moesdistel (hfc) en 

een zeer waardevol elzenbroekbos (code va) voor. 

Figuur 12: aanduiding van het plangebied op de biologische waarderingskaart  
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Tijdens een terreinbezoek op 12 maart 2017 nam ik verschillende diersoorten van landbouwgebied met kleine landschapselementen, aanplanten en 

boomgaarden waar in en rond het plangebied: groene specht, heggemus, winterkoning, zanglijster, grote lijster, tjiftjaf, zwarte kraai, kauw, houtduif, Turkse 

tortel, haas, mol, wilde eend in een bronbeekje 

 

   
Foto 4: het grasveld waar de helikopters opstijgen bevat veel molshopen, veel mos en er groeien kleine paddenstoelen in die mogelijk zeldzaam zijn 

Zoals beschreven in § 3.2op p. 10 ligt het plangebied op ruime afstand (bijna 2 km) van een habitatrichtlijngebied. Het doelstellingenrapport duidt 9 

noodzakelijke inspanningen aan om de gestelde instandhoudingsdoelen voor het habitatrichtlijngebied “Hallerbos” te behalen. De inspanningen in vetjes zijn 

mogelijk van toepassing op het nabije deelgebied van de Zuunbeekvallei. 

1. kwaliteitsverbeterende maatregelen om soortenrijke oude boskernen te versterken 

2. uitbreiding van habitat door omvorming van naaldhoutaanplanten en populierenaanplanten 

3. bosuitbreiding in de vallei 

4. ontwikkelen van 2 kernzones “Brabantse heide” 

5. uitbreiding van permanente graslandhabitats (typisch landschap met kleine landschapselementen van de streek) 

6. werken aan de waterloop – meanderende beken terug in het landschap 

7. bufferzones in het valleilandschap (dit is de 25 m zone langs de smalle delen van het habitatrichtlijngebied) 

8. versterken van het netwerk van kleine landschapselementen, van belang voor kamsalamander, wespendief en vleermuizen 

9. reddingsmaatregelen vliegend hert. 
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4.6  Menseli jk gebruik van het plangebied 

4.6.1  Functies 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Samen met de 

werkplaatsen en opslagplaats van de gemeente, het 

recyclagepark en de gebouwen van de lokale 

politiezone en de woonkorrel vormt het een kleine 

bebouwde kern in het landbouwlandschap. In het 

bebouwde deel domineert de werkfunctie (politie, 

werk- en opslagplaats gemeente) en de woonfunctie 

(ten zuiden Pepingensesteenweg). 

In 2015 (Figuur 13) werd op de percelen ten oosten en 
westen maïs geteeld. De landbouwpercelen ten 
noorden zijn weilanden.  

4.6.2  Mobiliteit  –  bereikbaarheidsprofiel  

Het plangebied moet bereikbaar zijn voor werknemers, 

leveranciers, helikopterpiloten en helikopters. Een 

beschrijving van de bereikbaarheid te voet is weinig 

relevant. Werknemers komen ofwel per fiets, ofwel per 

wagen.  

4.6.2.1  Bereikbaarheid per fiets  

Het plangebied is bereikbaar via Pepingensesteenweg vanuit het centrum van Sint-Pieters-Leeuw en via de Sint-Pieters-Leeuw steenweg vanuit Halle. Deze 

wegen zijn voorzien van een dubbelrichtingsfietspad op de zuidzijde. De Pepingensesteenweg is een functionele fietsroute waar fietsinfrastructuur aanwezig 

is maar niet conform de voorschriften van het vademecum fietsvoorzieningen (Figuur 15). 

 

 

Figuur 13: landbouwteelten rond het plangebied in 2015  
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4.6.2.2  bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Er ligt een bushalte op de Pepingensesteenweg aan de toegangsweg naar het politiekantoor. Dit is op een kleine 400 m van het helikopterbedrijf. De 

wandeltijd is 4 à 5 minuten. Op deze locatie haltert buslijn 145 Pepingen-Sint-Pieters-Leeuw-Brussel (Figuur 16). 

4.6.2.3  Bereikbaarheid voor personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens  

Het plangebied is bereikbaar vanaf de Brabantsebaan, 

langs dezelfde toegangsweg als het kantoor van lokale 

politie Zennevallei en de rode kruisafdeling. Het 

plangebied is ook bereikbaar langs de toegangsweg 

van het gemeentelijk recyclagepark en de werk- en 

opslagplaatsen van de gemeente. Dit is alleen mogelijk 

tijdens de reguliere openingsuren van deze diensten. 

(Figuur 14). 

4.6.2.4  Bereikbaarheid voor helikopters  

Voor helikopters is het plangebied bereikbaar vanuit 

verschillende richtingen. Vanaf de onderhoudsloods 

vliegen helikopters op lage hoogte naar het 

opstijgplatform. Pas daar stijgt de helikopter met vol 

vermogen tot kruishoogte, tot boven de nabije 

hoogspanningslijn.  

4.6.2.5  Parkeren 

Rond het helikopterbedrijf is een ruime verharde oppervlakte aanwezig met ruimte voor zeker 30 parkeerplaatsen. 

Figuur 14: bereikbaarheid van het plangebied en omliggende gemeenschapsdiensten  
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Figuur 15: ligging plangebied op kaart functioneel fietsroutenetwerk 

 
Figuur 16: netkaart De Lijn van het plangebied (rode cirkel) 

 

4.6.2.6  Mobiliteitsprofiel zone -eigen functies  

Op de site Brabantpoort van de lokale politie werken 118 medewerkers. 

Het gemeentelijk recyclagepark heeft op jaarbasis ruim 28.000 bezoekers (28.150 in 2015 en 28.123 in 2016). Dit zijn gemiddeld 540 bezoekers per week en 

gemiddeld 90 per dag (6d week). Daarnaast zijn er op jaarbasis 500-550 ledigingen van containers wat neerkomt op 1000 – 1100 vrachtwagenbewegingen per 

jaar. Dit zijn 20-22 vrachtwagenbewegingen per week en 4-6 per dag (5 dagen week). 

4.6.3  Ruimteli jke veiligheid  

In een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen gelegen. 
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5 Toets aan regelgeving milieueffectrapportage  

5.1  Valt het voorgenomen plan onder het toepassingsgebied  

De regelgeving milieueffectrapportage (en veiligheidsrapportage) wordt geregeld in Titel IV van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, afgekort 

DABM, van 5 april 1995 en latere wijzigingen. Artikelen 4.2.1 en 4.2.2 beschrijven het toepassingsgebied voor milieueffectrapportage over plannen en 

programma’s. Volgens artikel 4.2.1 valt ieder plan of programma dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project onder het 

toepassingsgebied. Een gemeentelijk RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning en valt zo onder de definitie. 

Voor drie soorten plannen of programma’s opgesomd in artikel 4.2.2 wordt een uitzondering gemaakt: 

1° een plan of programma dat uitsluitend bestemd is voor nationale defensie – dit is niet het geval; 

2° een financieel of begrotingsplan en –programma – dit is niet het geval; 

3° plan of programma dat wordt medegefinancierd in het kader van de EG verordening betreffende structuurfondsen (verordening 1260/1999) en de EG-

verordening betreffende plattelandsontwikkeling (Verordening 1257/1999) – dit is ook niet het geval. 

Het voorgenomen plan gemeentelijk RUP “Helihaven Sint-Pieters-Leeuw” heeft tot doel om bestemmingswijzigingen door te voeren in een plangebied met 

een oppervlakte van 1,58 ha grenzend aan een terrein voor een lokaal bedrijf en een landelijk woongebied. 

Op basis van het voorgenomen plan kunnen vergunningen worden aangevraagd voor o.a. ondergrondse brandstoftanks en onderhoudsloods voor 

helikopters. Deze kunnen volgens de vigerende bestemming agrarisch gebied niet vergund worden. Het gRUP zal zo de een basis vormen voor toekomstige 

vergunningsaanvragen voor ontwikkelingen in de het plangebied. Het valt niet onder één van de uitzonderingen en valt dus onder het toepassingsgebied. 

5.2  Is het plan van rechtswege plan -MER plichtig?  

Volgens de regelgeving is een plan of programma van rechtswege plan-mer plichtig indien het beantwoord aan volgende criteria: 

1° Het vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project uit bijlage I, II van het project-mer besluit (besluit van de Vlaamse regering 

van 10 december 2004) of voor een project van bijlage III van dat besluit (wijziging DABM van 1 maart 2013); 

en/of 

2° Voor het plan is de opmaak van een passende beoordeling vereist; 

en 

3° Het betreft GEEN kleine wijziging noch heeft het betrekking op een klein gebied op lokaal niveau; 
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en 

4° Het plan heeft betrekking op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, (openbaar) vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 

toerisme, ruimtelijke ordening of grondgebruik.  

Het voorgenomen plan voldoet aan het 1ste en het laatste criterium maar niet aan de overige twee. 

1° Het voorgenomen plan vormt een kader voor een project dat valt onder rubriek 10a van bijlage III: ‘Industrieterreinontwikkeling (projecten die niet onder 

bijlage II vallen)” of 10d van bijlage III “aanleg van vliegvelden (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)”. 

 Het voorgenomen plan beantwoordt aan de eerste voorwaarde. 

 

2° Het voorgenomen plan heeft geen invloed op de doelstellingen en kenmerken van de vogel- en habitatrichtlijngebieden in de omgeving waarvan de 

kortste afstand tot een deelgebied ca. 1.700 m bedraagt. Tussen het plangebied en de speciale beschermingszones liggen landbouwgebieden en een 

lokale weg. De habitatten en soorten in de Zuunbeekvallei kunnen geen effecten ondervinden van de uitbating van een helikopterbedrijf met beperkte 

vliegbewegingen (1 à 2 per dag maximaal). 

 Het voorgenomen plan beantwoordt niet aan de tweede voorwaarde. 

 

3° Het voorgenomen plan regelt de bestemming van een klein gebied op lokaal niveau: 

a. de totale oppervlakte van het voorgenomen plan bedraagt ca. 1,58 ha wat klein is 

b. het bedrijf is van lokaal belang voor de tewerkstelling en de effecten zijn merkbaar op lokaal niveau 

 Het voorgenomen plan beantwoordt niet aan de derde voorwaarde. Het bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau 

 

4° het voorgenomen plan heeft betrekking op de ruimtelijke ordening. 

 Het voorgenomen plan beantwoordt aan de vierde voorwaarde. 

 

Besluit plan-mer-plicht 

Omdat het voorgenomen plan gemeentelijk RUP “Helihaven Sint-Pieters-Leeuw ” het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau is het niet van 

rechtswege plan-mer-plichtig. Een onderzoek naar mer of plan-mer-screening moet nagaan of het voorgenomen plan aanzienlijke milieueffecten kan 

genereren. Indien dat het geval is, moet een plan-MER worden opgesteld. 
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6 Effectbespreking en beoordeling 
6.1  Scoping effecten 

Uit de beschrijving van het voorgenomen plan en de ruimtebalans blijkt dat  

1) In een deel van het plangebied bebouwing mogelijk wordt van bedrijfsgebouwen. Nu is in het volledige plangebied bebouwing voor agrarische 

doeleinden toegestaan, mits de landschappelijke waarde niet verstoord wordt 

2) In dit zuidelijke deel kunnen bedrijfsactiviteiten voor het onderhoud van helikopters worden toegelaten. Dit betekent dat vergunning kan worden 

afgeleverd voor installaties die daarvoor nodig zijn. 

3) Het noordelijke deel van het plangebied niet meer bebouwd kan worden 

De tabel hieronder geeft per milieucompartiment aan welke effecten kunnen optreden  

Milieucompartiment Effectgroep bespreking Beoordeling op planniveau 

bodem wijziging fysische 
bodemkenmerken 

bebouwing kan resulteren in effecten op de fysische bodemkenmerken, het 
vigerende gewestplan sluit dit niet uit. Het RUP laat bouw van gebouwen toe 
zodat de kans op bebouwing sterk stijgt. De activiteit gebeurt op een droge 
bodem die veel voorkomt in de omgeving.  

geen aanzienlijk effect op 
bodemfysische kenmerken 

bodem en 
grondwater 

wijziging 
bodemkwaliteit 

een helikopterbedrijf waar dagelijks helikopters worden onderhouden 
produceert meer afvalproducten dan een agrarisch bedrijf. De regelgeving 
van het bodemdecreet en Vlarebo voorkomt in belangrijke mate dat er 
bijkomende bodemverontreiniging kan optreden. Het grondwater is weinig 
kwetsbaar voor verontreiniging vanwege de kleiige deklaag. 

geen aanzienlijk effect op de 
kwaliteit van bodem en 
grondwater 

water effecten op de 
waterkringloop 

de gewestelijke verordening betreffende het gebruik, de infiltratie en 
vertraagde afvoer van hemelwater is van kracht, hierdoor worden negatieve 
effecten van bebouwing en verharding gemilderd, de oppervlakte waar 
verharding en bebouwing toegelaten is wordt beperkt. Ten opzichte van de 
bestaande feitelijke toestand zal de verhardingsgraad afnemen. In het 
plangebied is ruimte aanwezig om de nodige buffermaatregelen te nemen. 

In agrarisch gebied is bebouwing ook toegelaten. De kans dat op deze locatie 
aan boerderij zou ontwikkelen is echter laag, vanwege verschillende 
boerderijen in de omgeving. 

Geen aanzienlijk effect op 
waterkringloop 
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Milieucompartiment Effectgroep bespreking Beoordeling op planniveau 

water kwaliteit 
oppervlaktewater 

Het plangebied ligt in een collectief te zuiveren zone. Er is alleen sanitair 
afvalwater. Dat kan ter plaatse gezuiverd worden. Overig afval en afvalwater 
wordt opgevangen en afgevoerd. 

Geen aanzienlijk effect op 
oppervlaktewaterkwaliteit 

 

geluid wegverkeer het wegverkeer dat HeliService Belgium nv aantrekt is een fractie van het 
verkeer dat momenteel op de Pepingensesteenweg aanwezig is. Uit het 
mobiliteitsprofiel van lokale politie en recyclagepark blijkt dat deze 
activiteiten volgende verkeersstromen genereren 

 recyclagepark 90 bezoekers per dag => 180 voertuigbewegingen 
 recyclagepark 4 -6 vrachtwagenbewegingen 
 lokale politie 94 verplaatsingen werknemers per dag => 188 

voertuigbewegingen per dag 
 totaal circa 388 voertuigbewegingen personenwagens en 4 – 6 

voertuigbewegingen vrachtwagens per werkdag naar plangebied of 
onmiddellijke omgeving.  

Vanaf een toename van het verkeer met 25% is een uitgebreider onderzoek 
van het geluidsklimaat nodig volgens de handleiding stadsontwikkeling. 
HeliService Belgium genereert circa 20 voertuigbewegingen van 
personenwagens. Dit is minder dan het actuele aantal verkeersbewegingen 
van naburige bedrijven en veel minder dan 25% van het totale verkeer op 
Pepingensesteenweg en Brabantbaan met veel doorgaand verkeer op 
Pepingensesteenweg 

het plan veroorzaakt geen 
aanzienlijk geluidseffect van 
het wegverkeer 

luchtverkeer In de planologische referentie kan er geen helikopterbedrijf aanwezig zijn en 
is er sporadisch luchtverkeer hoorbaar: 

 opstijgende vliegtuigen vanuit Zaventem 
 overvliegende helikopters 
 Het voorgenomen plan schept een kader voor de exploitatie van een 

bestaand bedrijf dat helikopters onderhoudt. Dit betekent 
vliegbewegingen van 1 tot 2 helikopters per dag. Door de uitbreiding 
ontstaat ruimte voor ontvangst van helikopters met 4 rotorbladen. Het 
brongeluid van 4-bladige rotors is lager dan dat van 2-bladige. Dit is een 

 

 

 

 

 

doordat helikoptervluchten 
beperkt zijn tot maximaal 1 
per dag, er geen 
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Milieucompartiment Effectgroep bespreking Beoordeling op planniveau 

beperkt positief effect van het voorgenomen plan ten opzichten van de 
bestaande feitelijke toestand. 

 Vanwege het lage aantal vluchten is analyse op basis van het Lden 
moeilijk. Op basis van het brongeluid en de afname van geluidsdruk van 
de afstand (minimale afname met 6 dB(A) bij verdubbeling afstand) kan 
een idee worden gekregen van het geluidsniveau op bepaalde afstanden. 
De resulterende geluidsniveaus zijn overschattingen omdat de invloed 
van bodem, lucht, gebouwen op de afname van het geluidsniveau niet in 
rekening worden gebracht. 
 op 30 m 100 – 105 dB(A) 
 op 60 m 94 – 99 dB(A) 
 op 120 m 88 – 93 dB(A) 
 op 240 m 82 – 87 dB(A) 
 op 480 m 76 – 81 dB(A) 

 Op meer dan 500 m zal het geluidsniveau gelijk zijn aan of lager dan 80 
dB(A). 80 dB(A) is het geluidsniveau dat in sommige indelingsschalen van 
geluid als grens van hinderlijk geluid wordt beschouwd 

 4 woningen langs de Brabantlaan ten westen en 2 langs de toegangsweg 
naar het recyclagepark liggen tussen 120 en 240 m de zones waar 
helikopters vliegen in het plangebied of waar ze opstijgen. 

 5 woningen ten noordwesten langs Brabantbaan en 5 ten oosten langs 
Pepingensesteenweg liggen binnen 240 m en 480 m van de zones waar 
helikopters vliegen in het plangebied of waar ze opstijgen. 

 het landelijk woongebied ten zuiden ligt grotendeels op 400 m maar ligt 
achter het politiegebouw dat het geluid van de helikopters die naar het 
platform vliegen sterk zal dempen. Een klein aantal woningen in het 
landelijk woongebied aan de zuidzijde van de Pepingensesteenweg, o.a. 
deze ten westen van de Brabantbaan liggen echter niet in de 
geluidsschaduw van een gebouw. 

 Er liggen ca. 22 woningen/boerderijen binnen 500 m van het heliplatform 
welke niet in geluidsschaduw van politiegebouw liggen. Door de 

nachtvluchten zijn en door de 
landelijke ligging een klein 
percentage woningen van de 
gemeente binnen 500 m van 
het opstijgplatform liggen, 
wordt het geluid van 
luchtverkeer als niet 
aanzienlijk beschouwd op 
planniveau. 

Het is aangeraden om bij 
vergunningsaanvragen 
geluidscontourenkaart op te 
stellen.  
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Milieucompartiment Effectgroep bespreking Beoordeling op planniveau 

landelijke omgeving is dit een beperkt aantal woningen van de gemeente. 
 Het bedrijf heeft geen nachtvluchten. Het plan veroorzaakt daardoor 

geen toename van het Lnight op planniveau. 

geluid wijziging normering 
Vlarem 

Door de uitbreiding van de zone voor bedrijvigheid, kan de Vlarem II 
milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht (§1 op p. 50) ter hoogte van 
sommige woningen in de omgeving wijzigen. Meer bepaald zal de grootte van 
gebied 3 toenemen en de grootte van gebied 1 afnemen. Hierdoor zal een 
boerderij op 545 m ten N van bestemming bedrijvigheid volgens het BPA 
Callewaert, gebiedscategorie 1, door het voorgenomen plan wijzigen naar 
gebiedscategorie 3. De afstand tot de gebouwen van HeliService Belgium nv 
bedraagt 464 m en is dus kleiner dan 500 m (Figuur 17). 

Deze wijziging betekent dat de milieukwaliteitsnorm met 10 dB(A) toeneemt. 
Dit wil nog niet zeggen dat het geluidsdrukniveau in die mate zal toenemen. 
Het voorgenomen plan zal dat niet veroorzaken: 
 geen nachtelijke activiteiten in het plangebied 
 maximaal 1 of 2 helikopters tijdens de dagperiode, dit geluid is in de 

feitelijke (zonevreemde) situatie al aanwezig 

Nieuwe geluidsproducerende activiteiten kunnen in het plangebied niet 
vestigen. Het voorgenomen plan wil een bestaand, historisch gegroeid maar 
zonevreemd gelegen bedrijf een geëigende bestemming geven. Het schept 
geen kader voor vestiging van een ander bedrijf. 

de wijziging in 
milieukwaliteitsnorm geluid in 
open lucht voor 1 boerderij is 
niet aanzienlijk om volgende 
redenen: 

 het voorgenomen plan 
laat geen nieuwe 
geluidsproducerende 
activiteiten, naast de 
reeds aanwezige zone 
vreemde activiteiten, toe 

 het bedrijf heeft geen 
activiteit tijdens de 
nachtperiode  

 er is nauwelijks activiteit 
tijdens zon- en feestdagen 
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Figuur 17: afstanden tussen bedrijvigheid in huidige planologische situatie (zwart) en toekomstige planologische situatie van het voorge nomen plan (rood) 
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Milieucompartiment Effectgroep bespreking Beoordeling op planniveau 

lucht  Ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand is er geen toename in het 
aantal voertuigbewegingen en is de toename van luchtemissies beperkt tot 
deze voor verwarming van een bijkomend gebouw. De actuele luchtkwaliteit 
is goed. Emissies van een bijkomend gebouw dat aan strenge energienormen 
moet voldoen zijn te beperkt om te kunnen resulteren in een aanzienlijk 
effect op de luchtkwaliteit. Deze zal niet wijzigen.  

ten opzichte van de planologische toestand is er een toename van 
voertuigbewegingen met 

 1 à 2 helikopters per dag, max. 730 per jaar 
 ca. 20 voertuigbewegingen van personenwagens of lichte vrachtwagens 

(bestelwagens) per dag 
 Er is een afname van het aantal bewegingen van tractoren en 

landbouwmachines (10 à 20 per jaar).  

Deze toename valt ruim binnen de drempels die de handleiding 
stadsontwikkeling bepaalt en waarboven aanzienlijke effecten op de 
luchtkwaliteit niet uitgesloten zijn. De relevante drempel bedraagt 1.600 
personenwagens per dag in zone goede luchtkwaliteit en weinig bebouwing. 

Volgens handleiding 
stadsontwikkeling veroorzaakt 
het voorgenomen plan geen 
aanzienlijke effecten op de 
luchtkwaliteit. 

De actuele, goede 
luchtkwaliteit zal het 
voorgenomen plan nauwelijks 
wijzigen. 

natuur / 
biodiversiteit 

direct verlies van 
natuurwaarden / 
biodiversiteit 

Deze effecten zijn beperkt vanuit twee beschouwingen: 
1) Bij een agrarisch gebruik zou het volledige plangebied vermoedelijk 

biologisch minder waardevol zijn (akker of soortenarm grasland, geen 
soortenrijk grasland aanwezig) 

2) In de bestaande feitelijke toestand is de bebouwbare zone volledig 
biologisch minder waardevol. De uitbreiding van gebouwen gebeurd op 
een reeds verharde zone in gebruik door een ander bedrijf. Een deel van 
de bestaande bebouwing / verharding krijgt een groene bestemming 

Omdat het grasveld waar helikopters opstijgen en landen zal toenemen in 
oppervlakte, kan het voorgenomen plan zelfs resulteren in een toename van 
de biologische waarden in het plangebied. Dit grasland is een toevluchtsoord 
voor soorten van voedselarmere graslanden gelegen in een voedselrijker 
landbouwgebied. De biologisch waardevolle elementen in de ruime omgeving 

geen aanzienlijk effect op 
natuur en biodiversiteit 
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van het plangebied (boomgaarden, aanplanten, smalle beekjes) blijven 
aanwezig. Het voorgenomen plan vormt er geen bedreiging voor.  

 aantasting van 
natuurwaarden 
door 
verstoringseffecten 

Relevante verstoring van het voorgenomen plan is geluidsverstoring. De 
meeste bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de gebouwen en veroorzaken 
geen belangrijke geluidsverstoring buiten.  

De helikoptervluchten gebeuren in de buitenlucht en zijn de belangrijkste 
bron van geluid van het voorgenomen plan.  

Tijdens opstijgen en landen van helikopters is er vermoedelijk een 
geluidsverstoring zijn van aanwezige dieren. De verstoring gebeurt niet 
continu maar slechts zeer beperkt tot gemiddeld 1 en maximaal 2 per dag. 
Tijdens een terreinbezoek op 12 maart bleken te verwachten soorten 
aanwezig. Dit vormt een aanwijzing dat de bestaande feitelijke toestand met 
1 – 2 vliegbewegingen van helikopters per dag geen aanzienlijke verstoring 
van de natuur veroorzaakt. Het voorgenomen plan dat het bedrijf een zone-
eigen bestemming geeft zal daarom niet resulteren in een belangrijke 
verstoring. 

 netwerkeffecten het voorgenomen plan voorziet in een ruimtelijk kwalitatieve afwerking van 
het plangebied door aanduiding van een zone voor hagen op drie zijden van 
het. De bestaande natuurverbindingen rondom het plangebied blijven 
behouden. Het grasveld rond de gebouwen van de helihaven zal uitbreiden. 
Doordat dit een onbemest grasland is, heeft het een waarde als 
toevluchtsoord voor planten en andere soorten (insecten, paddestoelen) van 
matig voedselrijke graslanden in het landbouwgebied. Hierdoor neemt de 
waarde van het plangebied voor ecologische netwerken toe. 

landschap landschappelijke 
wijzigingen 

De zonevreemde maar vergunde gebouwen zijn alleen vanuit de 
onmiddellijke omgeving, aanpalende landbouwpercelen en een woning langs 
Brabantbaan (een voormalig hoevegebouw) duidelijk in het landschap 
waarneembaar. De openheid van het landschap neemt hierdoor lokaal af. Het 
bestaande landschap is een halfopen landschap. Het voorgenomen plan 
bestendigt het halfopen karakter want in het plangebied is de niet 
bebouwbare oppervlakte groter dan de bebouwbare.  

Wanneer men vanuit de omgevende wegen, de Brabantbaan, een 

Het voorgenomen plan 
veroorzaakt geen belangrijke 
wijzigingen in de aard en 
openheid van het landschap. 
Ook de perceptie van het 
landschap wijzigt niet. 
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onverharde landbouwweg ten noorden en de Massoulaan naar het 
plangebied kijkt, vallen de gebouwen van het plangebied, bestaande en 
bijkomend, grotendeels binnen het aanwezige bebouwd volume (zone-eigen 
gelegen). Om die reden veroorzaakt het voorgenomen plan geen belangrijke 
verstoring van het open landschap. De eigenheid van het landschap met of 
zonder de helihaven is quasi gelijk. 

 bouwkundig 
erfgoed 

het voorgenomen plan tast het aanwezige bouwkundige erfgoed in de 
omgeving niet aan. De afstand tot het bouwkundig patrimonium is voldoende 
ruim om een effect te kunnen ondervinden van het voorgenomen plan. 

geen effect op bouwkundig 
erfgoed 

 archeologisch 
erfgoed 

Het plangebied behoort tot een CAI zone. Bij ingrepen in de bodem kan dit 
erfgoed een effect ondervinden. De uitbreiding gebeurt op een verharde 
oppervlakte. Dit betekent dat de bodem al tot een bepaalde diepte is 
verstoord en ook de daarin aanwezige archeologie. De voor archeologie 
interessante zone is er wel niet over de volledige dikte verstoord.  

Een archeologienota is vereist indien de toename in bebouwde oppervlakte 
groter is dan 1.000 m². 

In de bestaande planologische situatie is bijkomende bebouwing niet volledig 
uitgesloten. Het is geen bouwvrij agrarisch gebied. Het plan verhoogt wel de 
kans op bijkomende ingrepen in de bodem.  

Indien er een industriebouw plaatsvindt met paalfunderingen aan aanleg 
betonnen bodemplaat, blijven bijkomende ingrepen in de bodem beperkt tot 
de paalfunderingen.  

Het effect op de archeologie is 
niet aanzienlijk om volgende 
redenen: 

 De oppervlakte met 
toename bebouwing, en 
mogelijk bodemingrepen, 
is beperkt 

 Bij gebruik van 
paalfundering worden de 
bodemingrepen verder 
beperkt. 

Mens perceptie 
landschapswaarde
n 

Deze effectgroep hangt nauw samen met de effecten op het landschap. 
Alleen de meest nabije buren ondervinden op planniveau een effect: 

 Opstijgen van helikopters tijdens daguren, 1 tot maximaal 2  
 Een beperkte toename van de bebouwing, aansluitend aan andere 

bebouwing, in het halfopen landschap van weiden, akkers en 
boomgaarden. Deze bebouwing wordt maximaal landschappelijk 
ingekleed door groenbuffers. 

Er is geen aanzienlijk effect op 
de perceptie van het 
bestaande landschap door de 
omwonenden 

 Mobiliteit over de 
weg 

Het voorgenomen plan regulariseert een bestaand bedrijf. Het bedrijf heeft 
een beperkte mobiliteitsgeneratie ten opzichte van de bestaande mobiliteit 

De mobiliteitseffecten van het 
plangebied zijn beperkt 
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(20 voertuigbewegingen t.o.v. 388 voertuigbewegingen politie en 
recyclagepark): (gegevens opgevraagd) 

 

Ten opzichte van de feitelijke situatie veroorzaakt het voorgenomen plan 
geen toename van de mobiliteit. Op de ontsluitingswegen is er actueel geen 
overschrijding van de capaciteit. De verkeersleefbaarheid is bij respecteren 
toegelaten snelheidslimieten goed. Het voorgenomen plan veroorzaakt geen 
wijzigingen in de goede feitelijke referentie van mobiliteit 

(fietsers, voetgangers, 
openbaar vervoer en 
motorvoertuigen) 

 

mens geluidshinder dit effect is moeilijk te beoordelen en sterk persoonsgebonden. De ene die 
bv. graag helikopters (of andere vliegtuigen) ziet, zal de geluidshinder minder 
erg vinden dan iemand die liever geen helikopters in de buurt heeft. Er zijn 
ca. 22 woningen waar het geluidsniveau aan de buitengevel hoger is dan 80 
dB(A)3, hier genomen als grenswaarde voor hinderlijk geluid. Dit kan omdat 
het geluid niet continu is maar ca. 2 maal daags optreedt. De parameter Lden 
is geen goede maat vanwege het lage aantal vluchten per dag. 

het voorgenomen plan veroorzaakt geen verstoring van de nachtrust. 

Het effect wordt als niet 
aanzienlijk beschouwd 
rekening houdende met 

1) de feitelijke situatie met al 
ca. 40 jaar 
helikoptervluchten 

2) Het lage percentage 
aantal gezinswoningen 
(t.o.v. totaliteit gemeente) 
waar geluid van 
helikopters hoger is dan 
gekozen drempel 80 dB(A) 

3) Het lage aantal vluchten 
per dag (maximaal 2) 

4) Geen nachtvluchten 

mens menselijke 
veiligheid 

het voorgenomen plan zal niet resulteren in een belangrijke toename van het 
aantal helikoptervluchten. Er is geen effect van een Seveso inrichting in de 
omgeving op het plangebied 

Het plan veroorzaakt geen 
aanzienlijke effecten op de 
menselijke veiligheid 

mens werken door het voorgenomen plan zal het plangebied niet meer gebruikt kunnen 
worden door de landbouw. De omzendbrief RO/2011/01 voorziet in gepaste 
maatregelen om deze effecten te beperken. Ten opzichte van de feitelijke 
bestemming, helikopterbedrijf sinds meer dan 40 jaar, wijzigt het economisch 

geen aanzienlijke effect op de 
landbouwsector 

                                                      
3
 Inschatting op basis van brongeluid en afname geluidsniveau met afstand 
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gebruik van het plangebied niet. 

mens gezondheid Het aantal vluchten van helikopters is beperkt tot 1 à 2 maximaal. De 
vluchten gebeuren tijdens de dagperiode. Er zijn geen nachtvluchten vanaf 
het bedrijf. De nachtrust van de omwonenden wordt niet verstoord.  

Doordat vluchten beperkt zijn 
tot maximaal 2 per dag, 
gemiddeld minder dan 2, 
gebeuren tijdens de 
dagperiode zijn er geen 
aanzienlijke effecten op de 
menselijke gezondheid te 
verwachten.  

 Het voorgenomen plan veroorzaakt geen aanzienlijke effecten op mens en milieu. 

 

6.2  Klimaatreflex en duurzaamheidsaspecten 

Het voorgenomen plan geeft aan een bestaand helikopterbedrijf een geëigende bestemming zodat het de nodige vergunningen kan verkrijgen en kan 

uitbreiden om te voldoen aan hedendaagse normen en aan een schaalvergroting. Het bedrijf is een van de weinige bedrijven in Vlaanderen dat helikopters 

herstelt. Bij niet uitvoering van het plan zal het aantal helikoptervluchten in Vlaanderen nauwelijks wijzigen. De helikopters zouden hun hoofdopdrachten 

blijven uitvoeren en voor onderhoud en herstel naar andere locaties vliegen. Het al of niet van kracht worden van het voorgenomen plan zal hierdoor 

nauwelijks een effect hebben op de emissies van verbrandingsgassen door helikopters. Om dit te beperken is een goede spreiding van herstelbedrijven 

vereist. Hieraan is momenteel voldaan. Het voorgenomen plan behoud deze gewenste spreiding over het land. 

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het behoud van bestaande infrastructuur te verkiezen boven bouw van nieuwe infrastructuur op een andere locatie.  
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6.3  Aanreiken informatie watertoets  

6.3.1  Overstromingskaarten 

Een deel van het plangebied ligt in natuurlijk overstromingsgebied (). Oorzaak van de natuurlijke overstromingen is afstromend overtollig hemelwater van 

de hoger gelegen landbouwpercelen. Deze natuurlijke overstromingszone is daardoor ingetekend als overstromingsgevoelig Figuur 19). Dit betreft het 

oostelijke deel van het plangebied. Bouwvoorschriften dienen hiermee rekening te houden. 

 
Figuur 18: natuurlijke en recente overstromingsgebieden 

 
Figuur 19: overstromingsgevoelige gebieden  

 

6.3.2  Hellingenkaart en erosiegevoeligheid  

In het plangebied komen geen noemenswaardige steile of lange hellingen voor(Figuur 20). Alleen in het oosten van het plangebied is een klein 

hoogteverschil aanwezig. Hierdoor is het plangebied nauwelijks erosiegevoelig, uitgezonderd ter hoogte van het hoogteverschil in het oosten (Figuur 21). 
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Figuur 20: hellingenkaart van het plangebied en omgeving  

 
 

 
Figuur 21: ligging plangebied op kaart van erosiegevoelige gebieden  
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6.3.3  Infi ltratie  

Het volledige plangebied is niet-infiltratiegevoelig gebied (Figuur 22). Leembodems hebben een lage infiltratiecapaciteit. Dit betekent dat 

infiltratievoorzieningen, zoals bepaalt in de verordening betreffende het gebruik, de infiltratie en vertraagde afvoer van hemelwater (oktober 2004 en 

latere wijzigingen) weinig effectief zijn en daarom niet verplicht. Bekkens voor opvang van hemelwater met vertraagde afvoer blijven wel verplicht. Deze 

kunnen infiltrerend worden uitgevoerd. 

 

6.3.4  Grondwaterstromingen  

Het plangebied ligt volledig in een zone die matig gevoelig is voor grondwaterstroming (type 2). Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie 

gebouwd wordt met een diepte van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd te worden bij de bevoegde 

adviesinstantie (VMM). Dit is niet het geval.  
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Figuur 22: ligging plangebied op kaart infiltratiegevoelige 
gebieden 

 
 

 
Figuur 23: ligging plangebied op de kaart van 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden (legende)  
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7 Samenvatting en besluit  
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw laat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gRUP) Helihaven opstellen. Met dit gRUP krijgt een bestaand bedrijf een 

zone-eigen bestemming. Het bedrijf is op de locatie al 40 jaar actief. Het grenst aan een zone-eigen bedrijf, momenteel in gebruik als politiekantoor en als 

recyclagepark. Het voorgenomen plan heeft twee doelstellingen 

1) bedrijfszekerheid geven aan Heli Service Belgium nv en 

2) de activiteiten van het bedrijf ruimtelijk beperken vanwege de ligging binnen de afbakening van het RUP open Ruimte van de gemeente. 

Het voorgenomen plan duidt aan waar in het plangebied bijkomende bebouwing mogelijk is en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Het begrenst 

zo het toekomstige gebruik van de open ruimte. Een verharding met opslag zal door het voorgenomen plan plaats maken voor een open grasveld. Dit heeft 

een natuurwaarde die groter is dan de natuurwaarde van de omringende graslanden en akkers in landbouwgebruik. 

Het voorgenomen plan bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau en is daardoor niet van rechtswege plan-mer-plichtig. Een onderzoek naar 

m.e.r. moet nagaan of het plan aanzienlijke effecten op mens of milieu kan veroorzaken. Deze screening toont aan dat dit niet het geval is. Een plan-MER 

moet niet worden opgemaakt. Hieronder volgt een samenvatting per milieucompartiment of receptor. 

Bodem 

De oppervlakte die bebouwd kan worden komt in een droge leembodem, veel voorkomend in de omgeving, en vormt een fractie van het plangebied. 

Vigerende wetgeving vormt een garantie dat er geen belangrijke bodemverontreiniging kan optreden 

Water 

Het voorgenomen plan beperkt de bebouwbare oppervlakte en oppervlakte verharding. Daardoor is in het plangebied voldoende ruimte voor de verplichte 

waterbuffering. Het sanitair afvalwater zal conform het zoneringsplan behandelt kunnen blijven worden.  

Lucht 

Het verkeer dat het voorgenomen plan zal genereren is beduidend lager dan de drempelwaarden van de handleiding stadsontwikkeling waaronder geen 

aanzienlijke effecten op de lucht kunnen optreden. 

Geluid 

Geen wijziging t.o.v. de bestaande feitelijke toestand, mogelijk lichte afname van het brongeluid van helikopters van het bedrijf.  

De toename van het wegverkeer is veel lager dan 25% van het bestaand verkeer naar de naburige politie en het recyclagepark. T.o.v. het totale verkeer, 

met doorgaand verkeer op Pepingensesteenweg, is de toename nog veel kleiner. 
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Een beperkt aantal woningen liggen in de 500 m zone, de zone waarbinnen op basis van de afname van het geluidsniveau met de afstand de als hinderlijk 

beschouwde drempelwaarde van 80 dB(A) wordt overschreden tijdens het beperkte aantal helikoptervluchten per dag van en naar de site 

Geen wijziging van de parameter Lnight, het gemiddelde geluidsniveau ’s nachts doordat het bedrijf geen nachtvluchten organiseert. Er staan geen 

traumahelikopters gestationeerd. 

Ter hoogte van 1 boerderij ten noorden van het plangebied zal de milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht wijzigen, voor de overige gebouwen in de 

omgeving wijzigt deze niet. 

Biodiversiteit 

Het voorgenomen plan vormt landbouwgebied om in zone voor bedrijvigheid en een zone voor open ruimte met gras (ifv opstijgende helikopters en 

beperking bebouwing). Het grasland is geschikt voor soorten van minder voedselrijke omstandigheden en kent de verstoring door landbouwmachines of 

vee niet. Het is zo een stapsteen voor biodiversiteit in het landbouwlandschap. De toename van gras in het plangebied is positief voor het ecologisch 

netwerk en voor oppervlakte met biologische waarde. Doordat het aantal helikoptervluchten beperkt is, zijn verstoringseffecten niet aanzienlijk. Tijdens het 

terreinbezoek waren te verwachten soorten in het plangebied en omgeving aanwezig (reeds bedrijvigheid aanwezig in feitelijke referentiesituatie). Dit is 

een aanwijzing dat er geen aanzienlijk effect van verstoring is in de huidige feitelijke toestand die hetzelfde is als de geplande toestand.  

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Het voorgenomen plan beperkt de bebouwing in het plangebied waardoor deze, wanner gezien vanuit de ruimte omgeving, zo veel mogelijk samenvalt met 

bestaande, zone-eigen gelegen bebouwing. In het omringende landbouwlandschap is ook verspreide bebouwing aanwezig. Het voorgenomen plan wijzigt 

zo weinig aan het karakter en de perceptie van het landschap. Het blijft een halfopen tot open landbouwlandschap.  

Er is geen effect op bouwkundig erfgoed. Dat ligt op ruimte afstanden 

Er is een beperkt effect op de archeologie. Over een kleine oppervlakte kan dit ondergronds landschap verstoord worden. Deze is beperkt omdat op de 

locatie van nieuwe gebouwen al verharding aanwezig is daar de bodem ooit al is verstoord, weliswaar op beperkte diepte. Bij vondsten van archeologisch 

erfgoed tijdens de werken, dient de bouwheer erop toe te zien dat deze in kaart gebracht worden wanneer behoud in situ niet mogelijk is.  

Mobiliteit 

Het voorgenomen plan genereert weinig wegverkeer. Dit bedraagt een fractie van het verkeer van en naar het recyclagepark en het politiekantoor en het 

doorgaand verkeer richting Pepingen. 

Mens 

Het plan wijzigt de landschapsperceptie beperkt. Ten opzichte van de actuele situatie verhoogt de landschapsperceptie. De oppervlakte verharding waarop 

opslag gebeurt zal immers verkleinen. 
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Tijdens het landen en opstijgen van helikopters kunnen bewoners binnen een straal van 500 m daarvan hinder ondervinden. Hoe groot deze hinder is, is 

sterk persoonsafhankelijk. 

1. Het aantal hindermomenten per dag bedraagt maximaal 2.  

2. Er zijn geen hindermomenten in de nachtperiode.  

3. Op zon- of feestdagen is er af en toe een hindermoment. Dit gebeurt niet jaarlijks. In 2015 en 2016 vond geen zondagvlucht plaats. 

4. Het aantal woningen binnen de straal van 500 m is beperkt tot 22 wegens de landelijke omgeving. Een deel ligt in de schaduw van het bedrijfsgebouw 

ten zuiden en is niet meegeteld.  

Hoewel sommige personen zich tijdens een helikopterbeweging sterk gehinderd kunnen voelen, wordt om deze 4 redenen geluidsverstoring op planniveau 

toch als niet aanzienlijk beschouwd. 

Het plan heeft geen impact op de landbouwstructuur en landbouwbedrijvigheid. Het plangebied is al meer dan 40 jaar in eigendom van hetzelfde bedrijf. 

Vanaf 40 jaar terug werd het al gebruikt voor helikoptervluchten. Sinds 1992 huurt HSB de site van de eigenaar. 

Er is geen effect op de veiligheidssituatie rond Sevesobedrijven. Deze blijft ongewijzigd. Ongelukken met helikopters zijn niet uit te sluiten, maar treden 

nauwelijks op. Het voorgenomen plan verhoogt de kans op een ongeluk met een helikopter op deze plaats doordat het vluchten aantrekt. De kans dat er 

effectief iets gebeurt, is zeer beperkt. Het totale effect op de veiligheidssituatie is zeer beperkt. 
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8 Verslag adviezen bij versie 1 van het voorgenomen plan  

8.1  Overzicht ingewonnen adviezen  

Voor deze plan-mer-screening won M-Impact, in naam van de gemeente Dilsen-Stokkem, advies in bij 10 administraties. Dat gebeurde op 27 april 2017 per 

e-mail. Rekening houdende met een ontvangstdatum (leesdatum) van 2 mei betekent dit dat de adviestermijn liep tot 1 juni 2017, ontvangst advies uiterlijk 

9 juni. Op één advies na, waren toen alle adviezen uitgebracht. In de week van 14 juni contacteerde M-Impact de administratie die nog niet reageerde per 

telefoon. Deze meldde geen advies in te dienen. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontvangstdatum en inhoud van de ontvangen adviezen. De afzonderlijke adviezen zijn in volgorde van deze tabel 

toegevoegd achteraan dit verslag. 

Tabel 2:  overzicht van de ontvangen adviezen  

Adviesinstantie ontvangst aard advies opmerkingen behandeling advies 

provinciebestuur 
Vlaams-Brabant 

16 mei 2017 het plan valt niet onder de plan-mer-
plicht volgens de provincie 

geen, inhoudelijke opmerkingen brengt 
de provincie uit in een latere fase 

niet van toepassing 

Ruimte Vlaanderen Ruimte Vlaanderen verklaarde telefonisch geen advies te formuleren 

Onroerend Erfgoed  22 mei 2017 screening toont voldoende aan dat er 
geen aanzienlijke effecten zijn 

geen niet van toepassing 

Agentschap voor 
Natuur en Bos 

3 mei 2017 ANB treedt de conclusies van de 
screening bij 

geen niet van toepassing 

Departement 
Landbouw en Visserij 

22 mei 2017 geeft te kennen geen advies in te 
dienen bij screening, wel in latere fase 
RUP 

ja, opmerkingen standaardadvies § 10.2 

Agentschap Innoveren 
& ondernemen 

2 juni 2017 geen specifieke opmerkingen of 
aandachtspunten bij het verzoek tot 
raadpleging 

geen niet van toepassing 
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8.2  Evaluatie standaardopmerkingen Landbouw en Visseri j  

1) De inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) moet voldoende 
gemotiveerd en gecompenseerd worden conform omzendbrief 
RO/2010/01/ 

plangebied volledig in HAG gelegen, voorwaarden omzendbrief zijn van 
toepassing en komen in het RUP aan bod  

2) Milderende maatregelen voor inname professioneel uitgebate 
landbouwpercelen 

er is geen inname van professioneel uitgebate landbouwpercelen 

3) De opvang van regenwater moet binnen het plangebied zelf gebeuren 
en op zodanige wijze dat de waterhuishouding van de omliggende 
landbouwgronden daar geen nadelige effecten van ondervindt 

dit is conform een geldende verordening van de Vlaamse regering, deze 
screening verwijst daarnaar en toont aan dat hieraan voldaan kan worden, 
geen extra maatregelen in het RUP nodig 

4) Alle nodige bufferzones moeten in het plangebied zelf aangelegd 
worden 

het voorgenomen plan duidt bufferzones in het plangebied aan 

5) Andere milderende maatregelen mogen de agrarische structuur niet 
aantasten, bv. bos- en natuurcompensaties 

geen milderende maatregelen nodig (bovenop verplichte maatregelen zoals 
infiltratie hemelwater e.d.) gezien het voorgenomen plan geen aanzienlijke 
effecten veroorzaakt 

6) Impact van het voorgenomen plan op de landbouw moet voldoende 
onderzocht worden, het departement kan op aanvraag een 
landbouwimpactstudie uitvoeren 

geen relevante impact op landbouw, het bedrijf exploiteert al sinds jaren 
“70 op die locatie naast akkers en weilanden met koeien 

 

 



gemeentelijk RUP “Helihaven Sint-Pieters-Leeuw”  onderzoek naar m.e.r. 

juni 2017   M-IMPACT 

 
53 

DE ADVIEZEN 
De ontvangen adviezen worden in volgorde van de tabel op de volgende bladen toegevoegd









 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw kenmerk  ons kenmerk   bijlagen 

uw mailbericht van 27/04/2017 ANB/SVO/2017/208100/VB    

vragen naar/e-mail  telefoonnummer   datum 

Sandro Van Opdenbosch 016 66 63 11   2 mei 2017 
aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be 

 
 
 
 
Betreft:  Advies plan-MER-screening 
 

Onderwerp 

Screeningsnota plan-MER-plicht in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Helihaven’ in de 
gemeenten Sint-Pieters-Leeuw.  

 
Datum van ontvangst 
27 april 2017 

Situering 

Het RUP situeert zich ten noordoosten van het kruispunt Pepingsesteenweg/Brabantsebaan in Sint-Pieters-
Leeuw. 

Aanvrager 

Naam 

Adres  

Gemeentebestuur  
Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Ruimtelijke bestemming 

Het plangebied van het RUP is overeenkomstig het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (K.B. 7 maart 1977) 
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Het plangebied is niet gelegen binnen de afbakening van een speciale beschermingszone noch binnen VEN-
gebied. Er bevinden zich geen VEN- of SBZ-gebieden in de ruime omgeving. 

Biologische waarderingskaart 

Op de biologische waarderingskaart is het plangebied biologisch minder waardevol. 

  

Vlaamse overheid 

Adviezen en Vergunningen 

Vlaams-Brabant en Limburg 

Diestsepoort 6 bus 75 

3000 LEUVEN 

 

T 016 66 63 00 

aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be 

 

 
M-Impact   
t.a.v. de heer Wouter Beyen 

Stationsstraat 50 bus 3 
3910 NEERPELT 
 



 

 
 

 
 

 

Rechtsgrond 

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 

- Artikel 4.2.5. decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid  
- Artikel 3, 3° besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage 

over plannen en programma's 

Bespreking MER screening (discipline Fauna Flora) 

Heliservice Belgium (HSB) is gevestigd op een locatie ten noordoosten van het kruispunt 
Pepingsesteenweg/Brabantsebaan in Sint-Pieters-Leeuw. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud van 
helikopters. De toestellen worden voor het onderhoud ingevlogen naar het bedrijf. Er zijn zo 1 à 2 vluchten per 
dag. Vanaf deze locatie worden sinds de jaren ‘70 al helikoptervluchten uitgevoerd. Bij de opmaak van het 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (7.03.1977) werden deze percelen echter ingekleurd als landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied.  

Omdat deze bestemming het onmogelijk maakt om in de toekomst vergunningen toe te kennen aan het 
bedrijf voor uitbreiding van haar gebouwen gaat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw over tot de opmaak van het 
specifiek RUP Helihaven. Dit plan zal aan de percelen waar het zonevreemde bedrijf HSB is gevestigd een 
geëigende bestemming geven. Het voorgenomen plan legt de perimeter van bebouwing vast en beperkt de 
oppervlakte buitenverharding. De delen aan de zijde van het landbouwgebied krijgen een groene bestemming. 
Langs drie zijden duidt het plangebied een zone voor lage hagen aan ifv landschappelijke inkleding. 

Op basis van het ingediend dossier is het Agentschap voor Natuur en Bos van oordeel dat de vermelde 
activiteit geen significant negatieve effecten heeft op natuurwaarden in het algemeen, noch op 
natuurgebieden die in uitvoering van het gewestelijk beleid als prioritair te beschermen beschouwd worden. 
Het ANB treedt dan ook de conclusies van de screening voor de discipline fauna en flora bij.  

Conclusie 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat er voldoende werd aangetoond dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten op aanwezige natuurwaarden zullen veroorzaakt worden en gaat akkoord met de inhoud van 
de screeningsnota. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Voor Katia Nagels, afwezig 

Adjunct-directeur adviezen en vergunningen Vlaams-Brabant & Limburg 

 

 

 

 

i.o. Sara Heerinckx 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

27/4/2017 SCRPL17202  / 

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum 

ellen.vandongen@vlaio.be  02/553.09.72 31/5/2017 

 

 

Betreft: Verzoek tot raadpleging i.k.v. plan of programma: RUP Helihaven Sint-Pieters-Leeuw 
 

 

Geachte, 

 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen ontving uw verzoek tot raadpleging in verband met het 

bovenvermelde plan of programma. 

 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft geen specifieke opmerkingen of 

aandachtspunten in verband met dit plan of programma in het kader van de procedure ‘verzoek tot 

raadpleging’ zoals voorzien in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene maatregelen inzake 

milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s. 

 

Uiteraard behoudt het Agentschap Innoveren en Ondernemen haar eventuele advies- of 

bezwaarmogelijkheden in het kader van andere procedurestappen die gezet worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Ellen Van Dongen 

Beleidsmedewerker 

Koning Albert II-laan 35 bus 12 

1030 Brussel 

T 0800 20 555 

info@vlaio.be 

www.vlaio.be 

m-impact 

t.a.v. Wouter Beyen 

Stationsstraat 50 bus 3 

3910 Neerpelt 
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Bijlage: Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95) 

Gebied overdag ‘s avonds ’s nachts 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden niet vermeld in 

punt 3 of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebieden voor ambachtelijke 

bedrijven en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning  
50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen en ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 
60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in 

bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld 
45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde 

ontginningsgebieden tijdens ontginning 
55 50 45 

10. Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de 

hoogste richtwaarde van toepassing. 

   Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur 

   Avond:  van 19.00 tot 22.00 uur 

   Nacht:  van 22.00 tot 07.00 uur 

 



 

 

M-IMPACT 

Maatschappelijke zetel 

Stationsstraat 50 bus 3 

B 3910 Neerpelt 

Contact 

Wouter Beyen 

Tel.: 011 666 765 

GSM: 0474 696 317 

e-mail: wouter@m-impact.be 
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