
Masterplan voor Halle
Halle speelt zi jn troeven uit
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De steden staan weer volop in de belangstelling. Het 
ruimtelijke beleid is erop gericht de steden aantrekkelijker 
te maken als aangename woon- en werkomgevingen. De 
provincie vlaams-Brabant en de stad Halle trekken samen 
aan de kar om dit waar te maken.

De provincie en de stad tekenden samen een visie uit voor 
de toekomst van Halle als stad in de regio. Waar willen we 
de nieuwe inwoners een plaats in de stad geven? Hoe kan 
de mobiliteit verbeterd worden? Welke rol neemt Halle 
als stad in de regio op? en vooral, hoe kunnen we Halle 
als aantrekkelijkere en leefbare stad verder uitbouwen?

Die toekomstvisie willen we realiseren door een aantal 
‘strategische projecten’ op de rails te zetten. Dat zijn gro-
te projecten die op hun beurt bestaan uit meerdere klei-
nere acties of deelprojecten binnen een bepaald gebied. 
We noemen ze ‘strategisch’ omdat ze een serieuze duw 
in de rug betekenen voor de ontwikkeling van de stad in 
haar geheel.

Deze brochure zet een aantal strategische projec-
ten extra in de kijker.
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TOekOmsTvIsIe  
vOOr Halle De provincie heeft de opdracht de steden ‘af te bakenen’. 

een stedelijk gebied afbakenen betekent een grens trek-
ken aan het verder uitdeinen van de stad: tot hier en liefst 
niet verder. De open ruimte buiten en tussen de steden 
blijft zo beter bewaard.

De provincie pakt zo een afbakeningsproces aan door 
eerst een gezamenlijke toekomstvisie uit te tekenen. Deze 
visie wordt dan onderzocht op haar effecten op het milieu 

in een zogenaamde milieu-effectenrapport (plan-Mer). 
ten slotte worden dan herbestemmingen omgezet in een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Die toekomstvisie omzetten in beleid en concrete acties 
is het werk van de komende jaren. om tot realisaties te 
komen willen we samen met de inwoners, projectontwik-
kelaars of de verschillende overheden concrete projecten 
opzetten en realiseren. 

afbakeNINgsprOces - van visie naar actie
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Halle is een levendige stad met wonen, werken en een 
goed aanbod aan handel, diensten en stedelijke voorzie-
ningen. Dit wordt als grote troef ervaren, samen met de 
ligging in een prachtig en gevarieerd open landschap. De 
nabijheid van het Brusselse vormt een aanvulling op de 
eigen rol. een grote troef, maar tegelijkertijd ook een be-
dreiging.
De aantrekkingskracht van en druk vanuit het Brusselse 
hebben geleid tot nieuwe grootschalige infrastructuur, 
sterke woonontwikkeling, nieuwe logistieke bedrijfsont-
wikkelingen, en toenemende verkeerscongestie. De op-
eenvolgende ontwikkelingen hebben geleid tot ruimtelijk 
kwaliteitsverlies. 

Dé uitdagingen voor Halle zijn om het openbaar domein 
kwalitatief te verbeteren, in te zetten op alternatieven 
voor het autoverkeer, de huidige weginfrastructuur te 
optimaliseren én de rol van Halle als stad in de regio te 
handhaven door een extra aanbod te realiseren naar wo-
nen, werken en voorzieningen.

De toekomstvisie uitgetekend in de kaart probeert een 
antwoord te geven op de geschetste uitdagingen. De le-
gende van deze kaart omvat als het ware de programma-
elementen van het stedelijk gebied beleid voor Halle.

De volledige visienota kan u downloaden en lezen op de 
website www.vlaamsbrabant.be/afbakeninghalle.

Wat HouDt Deze TOekOmsTvIsIe in?
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Wat zijn de ruimtelijke uitdagingen voor de 
stad Halle?

Dirk Pieters - We willen Halle behouden en versterken 
als een leefbare handels-, toeristische en woonstad. Dit 
betekent dat we moeten inzetten op het verfraaien en 
inrichten van pleinen en openbaar domein en te investe-
ren in mobiliteitsoplossingen. We hebben goede hoop 
dat het herinrichten van de a8 hierin een sleutelrol kan 
spelen. Door een heraanleg van de a8 zal er minder 
sluipverkeer door de stad rijden, het veiliger rijden zijn 
en duidelijke toegangen tot de stad gerealiseerd wor-
den. We hopen dat de vlaamse regering volgend jaar 
een positieve beslissing neemt in dit project. 
samen met de provincie zetten we onze schouders ach-
ter een aantal stadvernieuwingsprojecten. nederhem 
is het eerste grote stadvernieuwingsproject waar mo-
menteel de eerste woningen gebouwd worden, ook het 
porject arkenvest kan een nieuwe impuls geven aan het 
stadscentrum. in 2014 starten de provincie en de stad 
nieuwe projecten op voor bijvoorbeeld de omgeving 
van het possozplein en slingerweg of de oude stadsma-
gazijnen. Dit zijn locaties dichtbij het stadscentrum die 
verfraaid kunnen worden en waar nieuwe woningen en 
voorzieningen een plaats kunnen krijgen.

Waarom is er een masterplan nodig?

Julien Dekeyser - De dag van vandaag heerst er in 
vlaanderen en in onze provincie een planningscredo. 
voor alles en nog wat moet een plan worden gemaakt. 
vaak komt het niet tot concrete realisaties op het ter-
rein. Het ruimtelijk structuurplan vlaanderen legt de 
provincie op het kleinstedelijk gebied Halle af te ba-
kenen. De provincie trekt een grens rond het stedelijk 
gebied. en zorgt op sommige locaties voor een bestem-
mingswijziging om meer werk- en woonmogelijkheden 
in het stedelijk gebied te garanderen voor de toekomst.
Maar toch. van stadsplanning kan men met de afbake-
ning op zich nog niet echt spreken. als gedeputeerde 
wou ik een stap verder gaan door zelf mee te sleutelen 
aan de effectieve uitvoering van het plan en de realisa-
tie op het terrein. Dat wil zeggen: de toekomstvisie die 
we uittekenden, omzetten in concrete acties.
De opvolging van de uitvoering van die acties is een 
verantwoordelijkheid van de provincie én de stad.

Waar komt het geld vandaan in deze  
crisistijden om projecten te realiseren?

Dirk Pieters - De stad Halle moet net zoals alle bestu-
ren besparen en slimmer omgaan met haar middelen. 
Dit betekent dat we duidelijk onze prioriteiten moeten 

kiezen waarin we investeren als overheid. voor andere 
projecten zullen we allicht wat meer samenwerking op-
zoeken met private projectontwikkelaars.
Daarnaast rekenen we ook op subsidies en ondersteuning 
van hogere overheden.

Julien Dekeyser - ja, dat beaam ik. Daarom dat we als 
provincie de stad willen ondersteunen in het opzetten van 
de strategische projecten van het masterplan. De midde-
len bundelen kan tot betere en meer resultaten leiden. 
ik denk ook dat we moeten proberen samen met de pri-
vate sector, de inwoners en de overheden projecten te 
realiseren, hand in hand. De tijd dat de overheid het wel 
allemaal financiert is achter de rug. We moeten slimmer 
investeren en samenwerkingsverbanden opzetten. 

Heeft de burger hier iets in te zeggen?

Julien Dekeyser - uiteraard. als provinciebestuur vin-
den we het belangrijk om de mening van de burger over 
een project te horen. Het blijft voor ons niet bij het louter 
reageren op gegeven informatie; wat neerkomt op een 
eenrichtingsverkeer van de overheid. in onze strategische 
projecten zoeken we de omwonenden en betrokkenen 
op en organiseren we werk- of brainstormsessies. via een 
digitale nieuwsbrief of een uitnodigingsbrief in de bus 
proberen we een zo breed mogelijk publiek te betrekken. 

uiteindelijk hebben de omwonenden de beste kennis van 
het terrein omdat ze er wonen, werken en recreëren. op 
het einde van de rit moet er natuurlijk een beslissing val-
len waarvan we hopen dat die het beste aansluit op de 
noden van de omwonenden en de beleidsdoelstellingen. 

INTervIeW Met geDeputeerDe julien Dekeyser en BurgeMeester Dirk pieters
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sTraTegIscHe  
prOjecTeN 

Het masterplan bundelt de voornaamste acties en strate-
gische projecten om de toekomstvisie te realiseren. om-
dat ze zo complex zijn en bestaan uit verschillende deel-
acties en deelprojecten, vragen de strategische projecten 
om een goede coördinatie. De provincie neemt in veel 
gevallen de regisseursrol op zich en brengt alle betrokken 
besturen en organisaties rond de tafel. 
We hebben de voornaamste projecten thematisch gebun-
deld in ‘stadvernieuwing, mobiliteit en werken’.

De volledige nota van het masterplan kan u inkijken op 
www.vlaamsbrabant.be/afbakeninghalle. 
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sTaDsverNIeUWINg: 
Halle staat voor de uitdaging om ook in de toekomst aan-
trekkelijk te blijven als handels-, horeca en toeristisch cen-
trum. De sfeer en aanblik van de publieke ruimte speelt 
hierin een belangrijke rol. enkele projecten zetten in op 
deze stadsvernieuwing: het verbeteren van de kwalitei-
ten van het openbaar domein én gericht een nieuw aan-
bod aan wonen en voorzieningen ontwikkelen. 

sTaDsONTWIkkelINgeN aan De zenne, neDerHeM, 
noorDelijke toegang, possozplein-slingerWeg
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staDsontWikkelingen aan De ZeNNe
De provincie wil een snelle en veilige fietsverbinding reali-
seren tussen het station van Halle en de regionale bedrij-
venterreinen Wilgenveld en Dassenveld. Momenteel is de 
route naar de bedrijventerreinen onveilig en onduidelijk. 
Dit kan beter.
een nieuwe fietsverbinding kan een duidelijke identiteit 
geven aan de zuidelijke stadsrand. in de projectzone zijn 
een aantal gefragmenteerde en weinig aantrekkelijke 
ruimten aanwezig. Denken we bijvoorbeeld aan de stads-
magazijnen. Dit kan in de toekomst een plek zijn waar het 
aangenaam wonen en vertoeven is aan de zenne en het 
kanaal. Het project zal onderzoeken welke identiteit en 
welk programma er kan gerealiseerd worden. De omwo-
nenden zullen nauw betrokken worden in dit onderzoek.

WaNNeer:  
start onderzoek voorjaar 2014

WaT:  
onderzoek naar fietsverbinding en  
nieuwe stadsontwikkelingen

Trekker:  
provincie vlaams-Brabant in  
samenwerking met stad Halle
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NeDerHem - De nieuWe staDspoort

De stad Halle wil de braakliggende terreinen en verlaten 
industrieterreinen op een boogscheut van het stadscen-
trum ontwikkelen als een aantrekkelijke woonzone voor 
320 nieuwe woningen. Door de ligging aan het station, 
nabij het stadscentrum en het zicht op het kanaal en de 
zenne zijn alle voorwaarden vervuld voor een nieuw brui-
send stuk Halle. Het nieuwe stadsdeel biedt ook ruimte 
voor het zwembad, een zone voor gemeenschapsvoor-
zieningen en een parkeergebouw voor het station. De 
zenne zal voor een stuk weer open gelegd worden. Wa-
ter fleurt het stadsleven op.

WaNNeer:  
oplevering fase 1 woonproject 2014, 
aanleg zwembad in 2014

WaT:  
stadvernieuwingsproject met ruimte 
voor wonen, zwembad en zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen

Trekker:  
stad Halle
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oMgeving van pOssOZpleIN eN slINgerWeg
De omgeving rond de slingerweg en langs het kanaal is 
een opeenvolgende grote onbebouwde ruimte, groten-
deels in gebruik als parkeerterreinen en ruigten. Deze 
omgeving sluit direct aan bij het historische stadscen-
trum, de zenne en het kanaal en bepaalt mee het beeld 
dat bezoekers, gebruikers en bewoners van Halle mee-
krijgen. De ruimte wordt sterk gedomineerd door gepar-
keerde wagens en weginfrastructuur en heeft een peri-
feer karakter, hoewel ze in de binnenstad ligt. 

Hier zou de binnenstad kunnen versterkt worden met 
aangename pleinen met daar rond enkele stedelijke voor-
zieningen. Het bestaande aanbod aan sport- en spelvoor-
zieningen kan zo versterkt worden. 

WaNNeer:  
start project 2014

WaT:  
onderzoek naar parkeren en  
stadvernieuwing

Trekker:  
stad Halle in samenwerking  
met provincie vlaams-Brabant
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oMgeving WelkOmsTlaaN 
Momenteel zijn zowel de nijvelsesteenweg/st.-rochus-
straat als de Welkomstlaan belangrijke invalswegen naar 
de stationsomgeving en binnenstad. langs beide assen 
moet het verkeer zijn weg zoeken door dicht bebouwd 
(woon)weefsel. De herinrichting van de a8 voorziet een 
nieuwe knoop van de Welkomstlaan met de ring om 
Brussel (r0) waardoor de Welkomstlaan naar alle richtin-
gen op de r0 aansluit en de belangrijkste toegangsroute
zal vormen. Het project van de a8 spreekt zich niet uit 
hoe het verkeer van de Welkomstlaan verder moet naar 
het station, naar de nieuwe geplande stadswijk neder-
hem en naar de (parkings) aan de binnenstad. Blijft dit 
door dicht bebouwd stedelijk weefsel gaan?

aan de kop van Welkomstlaan komen de automobilisten
toe in wat een achterzijde van de stad lijkt. Deze locatie
is nabij het station, vormt een openbaar vervoersknoop-
punt, én is verbonden met de hoofdwegen. Hoewel er 
geen concrete vragen gekend zijn, lijkt dit een geschikte 
locatie voor grootschalige stedelijke voorzieningen zo-
als bijvoorbeeld een school of rusthuis. Door de nodige 
ruimte te reserveren, kan worden ingespeeld op de trend 
van schaalvergroting en kunnen zulke voorzieningen toch 
in het stedelijke weefsel en nabij het stadscentrum wor-
den gehouden.

WaNNeer:  
start project 2015

WaT:  
inrichtend onderzoek naar programma en 
ruimtelijke randvoorwaarden en mobiliteit 

Trekker:  
provincie vlaams-Brabant in samenwerking 
met de stad Halle 
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mObIlITeIT eN  
bereIkbaarHeID Hoewel de autoweg a8 met zijn vier rijstroken het karak-

ter heeft van een autosnelweg, zijn er in Halle langs deze 
weg drie kruispunten met verkeerslichten (aan de Halle-
weg, de nijvelsesteenweg en de rodenemweg) en vier 
aansluitingen met lokale wegen. Die zeven kruispunten 
zorgen voor verkeersonveilige situaties en remmen het 
verkeer te veel af. De a8 is toe aan een grondige herin-
richting, dat is duidelijk. 

Het huidige voorontwerp van het agentschap Wegen en 
verkeer (vlaamse overheid), voor het deel van de a8 tus-
sen de aansluiting met de ring om Brussel (r0) en het 
kanaal Brussel-charleroi, voorziet de ondertunneling van 
de a8. De bedoeling is om de a8 veiliger te maken en 
om duidelijke op- en afritten vanuit en naar de stad aan 
te leggen. 

Het voorontwerp wordt getest op zijn milieu-effecten en 
in de loop van 2014 wordt er in opdracht van aWv en 
het provinciebestuur een ‘provinciaal ruimtelijk uitvoe-
ringsplan’ (prup) opgemaakt. Dat laatste is nodig om-
dat er wijzigingen van de gewestplannen nodig zijn. De 
ontwerpers willen met het huidige voorontwerp ook de 
leefbaarheid van het gebied rond de a8 aanzienlijk ver-
beteren. in totaal zou er acht hectare aan parkruimte bij 
komen.

De HerinricHting van De a8

WaNNeer:  
ruimtelijk uitvoeringsplan 2014,  
uitvoering hangt af van beslissing 
vlaamse regering

WaT:  
optimalisatie a8 - infrastructuurontwerp 
door aWv, opmaak prup door provincie 

Trekker:  
administratie Wegen en verkeer,  
in samenwerking met provincie  
vlaams-Brabant
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HeT a8-prOjecT besTaaT UIT De
vOlgeNDe IN grepeN: 

1 |   De aanpassing van de knoop 
ring om Brussel (r0) en a8

2 |   een intunneling van de a8 (n203a)  
ter hoogte van sint-rochus

3 |   De aansluiting van de nijvelsesteenweg 
en de Welkomstlaan moet de binnenstad 
en de stationsomgeving vanuit het  
oosten toegankelijker maken. 

4 |   een vernieuwde nieuwe knoop van  
de a8 en de edingensesteenweg (n7),  
die de (onvolledige) op- en afritten van 
de n7 en de Bergensesteenweg (n6) 
vervangt, vormt de zuidelijke toegang 
van het stedelijk gebied; een nieuwe 
ontsluitingsweg (n7a) loopt omheen 
Dassenveld en parallel met het spoor  
naar de n7 en de n6.

5 |   een nieuwe verbinding tussen de n6 en 
de op- en afrit aan Hondzocht om de 
n6 ook zuidelijk beter toegankelijk te 
maken en de woonomgeving langs de 
Hondzochtsesteenweg (op grondgebied 
van tubeke) te ontlasten.

WelkoMstlaan
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in 2012 is de studie die 15 fietssnelwegen in en rond Brus-
sel uittekende (fiets-gen studie) afgerond. Deze fiets-
snelwegen moeten de vlaamse rand op een aangename 
en veilige manier verbinden met Brussel en zo een waar-
dig alternatief bieden voor auto of openbaar vervoer. 

eén van de prioritair te realiseren fietssnelwegen is de 
route langs het kanaal Brussel-charleroi van Halle tot 
Brussel (en verder tot vilvoorde en grimbergen). De fiets-
snelweg tussen Halle en Brussel loopt langs het jaagpad 
op de rechteroever van het kanaal charleroi-Brussel. 
Deze route bevat echter nog heel wat verbeterpunten en 
gevaarlijke punten. 

De eerste stappen in de richting van realisatie werden 
ondertussen gezet. De aansluiting van de route op het 
centrum van Halle en de andere woonkernen rond het 
kanaal krijgen daarbij extra aandacht. eén van de aanslui-
tingen die bestudeerd wordt, is de verbinding tussen de 
bedrijventerreinen ten zuiden van het centrum van Halle 
met het station van Halle en de fietssnelweg. 

fIeTs-geN en Betere FietsverBinDingen 

WaNNeer:  
2013-2018 (termijn voor het verkrijgen van 
extra subsidies vanwege het provinciebestuur 
bovenop de normale subsidies voor fietsinfra-
structuur)

WaT:  
realisatie van snelle, comfortabele en veilige 
fietssnelwegen in de rand rond Brussel

Trekker:  
provincie vlaams-Brabant in samenwerking 
met de stad Halle en Waterwegen &  
zeekanaal (W&z)
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er zijn langsheen de Bergensesteenweg (n6) heel wat 
kleinhandelszaken gevestigd. er is een duidelijke concen-
tratie ten noorden van lembeek-dorp. Hierdoor is het 
wonen en grootschalige kleinhandel sterk vermengd.  
Dit leidt tot conflicten (schaalbreuken in de bebou-
wing, geluid van parkerende auto’s, geluid van laden en  
lossen, …). 

in de toekomst wordt er gekozen voor een duidelijke 
scheiding van wonen en grootschalige kleinhandel. 
De cluster ter noorden van lembeek-dorp wordt ver-
sterkt. in lembeek dorp moet het dorpse karakter  
primeren. ten zuiden van lembeek dorp wordt de  
beschikbare ruimte voorbehouden voor lokale bedrij-
vigheid. De zone rond de Bergensesteenweg zal in de  
toekomst bestudeerd worden en aangelegd worden als 
een groene stadstoegang. Deze ligt er verouderd bij en 
leidt tot conflictpunten. Deze kan heraangelegd worden 
als een groene stadstoegang.

bergeNsesTeeNWeg te leMBeek

WaNNeer:  
opmaak prup 2014, streefbeeld weg 2017

WaT:  
ontwikkeling kleinhandelszone,  
streefbeeld heraanleg weg 

Trekker:  
administratie Wegen en verkeer,  
stad Halle en provincie vlaams-Brabant
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WerkeN 
Het bedrijventerrein lembeek noord is al langere tijd 
bestemd als bedrijventerrein. Het is een opgespoten  
terrein dat gedeeltelijk is ingenomen. er ligt echter nog 
een grote ongebruikte oppervlakte. een deel van die  
reserve is eigendom van de waterwegbeheerder. 

Het bedrijventerrein is momenteel voorzien als water- 
gebonden bedrijventerrein. Het is technisch moeilijk om 
dit waar te maken. De vrees leeft dat het reserveren 
van het bedrijventerrein voor (louter) watergebonden 
bedrijven op korte en middellange termijn tot blijvende  
onbenutte oppervlakte aan bedrijventerrein zal leiden. 
nochtans is het op de markt brengen van deze reser-
ves één van de cruciale onderdelen van het ruimtelijk- 
economisch stedelijk gebied beleid. De provincie zal  
samen met Waterwegen en zeekanaal, de stad en de 
provinciale ontwikkelingsmaatschappij de realisatie van 
dit bedrijventerrein nastreven. 

optiMalisatie voor lembeek-NOOrD

WaNNeer:  
opmaak prup 2014, realisatietraject 
2014-2015

WaT:  
realisatie watergebonden  
bedrijventerrein  

Trekker:  
Waterwegen en zeekanaal,  
stad Halle en provincie vlaams-Brabant
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meer WeTeN? 
1 |   HeT masTerplaN

in deze folder vindt u een samenvatting van het  
masterplan. De volledige nota van het masterplan 
kan u inkijken op: 

www.halle.be/afbakeninghalle 
www.vlaamsbrabant.be/afbakeninghalle

2 |   HeT prOvINcIaal rUImTelIjk 
UITvOerINgsplaN

Het onderzoek naar de milieu-effecten (milieu- 
effectenrapport) van de provinciale planinitiatieven is 
afgerond. in het voorjaar van 2014 zal een provin-
ciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorgesteld worden. 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan verandert voor enkele 
gebieden de juridische bestemming en de steden-
bouwkundige voorschriften. 

tijdens het openbaar onderzoek, krijgt u meer  
gedetailleerde informatie en kan u ook officieel  
reageren.

De afbakeNINg vaN Halle loopt op tWee sporen:

Wie op de hoogte wenst te blijven van 
het afbakeningsproces kan dit ook via 
de nieuwsbrief. schrijf u in via  
afbakeninghalle@vlaamsbrabant.be
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(ondernemingsnummer: 0253-973-219) / november 2013.
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Info

stad Halle
oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle
tel. 02 363 22 11
info@halle.be

provincie vlaams-brabant
provincieplein 1 - 3010 leuven
www.vlaamsbrabant.be/mobielzijn

dienst ruimtelijke ordening
tel. 016-26 75 07 / fax: 016-26 75 85
ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

beleidsverantwoordelijke
julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening
tel. 016-26 70 43, fax. 016-26 70 42 
kabinet.dekeyser@vlaamsbrabant.be




