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PLAN+ organiseerde in samenwerking met SPACE-LAB
een charette. Deze charette was een gevolg van de
nood aan meer ontwerp-detail die naar boven kwam
tijdens de publieke raadpleging.
De charette bestond uit 3 intensieve sessies waar we
op zoek gingen naar een goede inrichting van de
directe stationsomgeving.
Op basis van de input van de laatste charette-sessie
werd een aanbevelingsrapport geschreven (zie titel
“Aanbevelingsrapport” pag. 5). Dit aanbevelingsrapport
werd naar alle deelnemers gestuurd ter voorbereiding
van het overleg ter afsluiting van de charette, welke
plaats vond op 11 maart 2020.
Het overleg bestond uit 2 delen. In deel 1 werd het
aanbevelingsrapport besproken en werd aan de
deelnemers gevraagd of zij konden instemmen met de
resultaten of alsnog bemerkingen hadden. (zie titel
“Bespreking aanbevelingsrapport” pag. 25). In deze
bespreking overlopen we de gemaakte bemerkingen.
In deel 2 namen de bouwpromotoren het woord. Zij
gaven ons meer inzicht in hoe zij ‘de charette’ hebben
geïnterpreteerd en hiermee zijn omgegaan. De
bouwpromotoren hebben een voorzet gedaan en
hebben een visueel-vormelijk inzicht gegeven in hun
ideeën.
Het aanbevelingsrapport (dit document) wordt
meegenomen in de volgende stappen van het RUPproces waarbij we terug naar het gehele gebied van
het RUP kijken.
Er wordt een scopingnota opgemaakt met
mobiliteitstoets.
Daarnaast
wordt
door
de
ontwikkelaars het ontwerpend onderzoek rond de
directe stationsomgeving verdergezet.
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VERLOOP

“

Samen op weg naar
een aangename
stationsomgeving

”
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VERLOOP

De charette bestond uit 3 intensieve
sessies waar we op zoek gingen naar een
goede inrichting van de directe
stationsomgeving.
Tijdens de charette zijn we creatief aan de
slag gegaan met een kleine groep mensen.
De groep bestond uit 3 verschillende
partijen
namelijk
de
belangrijke
grondeigenaars,
de
betrokken
administratie en een delegatie van
verschillende buurtbewoners.
Om de charette behapbaar te maken,
werd het projectgebied afgebakend tot de
directe stationsomgeving (zie figuur).
AANBEVELINGSRAPPORT
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Sessie 1 – 9 oktober 2019

Sessie 2 – 23 oktober 2019

Sessie 3 – 20 november 2019

Deze workshop was erop gericht om de ruimtelijke
potenties van de onmiddellijke stationsomgeving te
verkennen. Dit betekent dat er onderzocht werd
welke delen van de stationsomgeving afgebroken
kunnen of moeten worden en hoeveel bebouwing en
programma er terug bij kan. Daarbij werd stapsgewijs
gewerkt.

Deze workshop had tot doel om vanuit het
densiteitsonderzoek van werksessie 1 bepaalde
ontwikkelingsprincipes en randvoorwaarden voor de
ontwikkeling te distilleren die gebruikt kunnen
worden als kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen
rond de stationsomgeving.

Deze workshop had tot doel om een aantal
ontwikkelingsprincipes vast te leggen en de
randvoorwaarden
voor
de
toekomstige
herstructurering van de stationsomgeving te bepalen.
Ze bouwde verder op de eerste en tweede workshop.

Deze workshop wou vooral de mogelijkheden van de
projectsite aftasten en op die manier een antwoord
bieden aan de optie om de stationsomgeving te
herstructureren.
Het gaat er immers om een omgeving te creëren die
beter georganiseerd is, waar er ruimte is voor de
overstap van de trein naar andere vervoersvormen
(met een positieve discriminatie voor zachte
vervoersvormen) en waar het ruimtegebruik
geoptimaliseerd wordt zodat er (terug) voldoende
ruimte is voor groen en recreatie. Het uiteindelijke
doel is een aangename stationsbuurt te ontwikkelen
op schaal van de gemeente en de positie van de
gemeente in de nabijheid van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
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Aan de hand van post-its werd feedback gegeven op
het densiteitsonderzoek van werksessie 1. De
standpunten werden verdeeld in “wat kan?”, “wat
kan mits” en “wat kan niet?”.

Er worden 10 ontwikkelingsprincipes voorgelegd:

1) Auto ontsluiting van de site en omgeving
2) Ontsluiting van de site en omgeving met het
openbaar vervoer
3) Ontsluiting zachte weggebruikers van de site en
omgeving
4) Station Dilbeek als attractiepool
5) Verschillende ontwikkeling noord / zuid
6) Verschillende voorzieningen op schaal van de
omgeving
7) Gedifferentieerde woonprogrammatie
8) Verschillende pleinsferen noord vs zuid
9) Groenverbindingen doorheen de projectsite
10) Verschillende bouwhoogtes / bouwlagen
De deelnemers geven feedback op de voorgestelde
ontwikkelingsprincipes en leggen randvoorwaarden
op bij de principes waar ze niet akkoord mee gaan.
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VERWERKING

“

Creativity takes
courage.

”

Henri Matisse

Op basis van de input van de laatste charette-sessie worden
de ontwikkelingsprincipes herschreven en figuratief
aangepast waar nodig.
Over 2 ontwikkelingsprincipes (principe 7 en 10) is nog geen
overeenstemming bij de deelnemers. Er werd nog geen
consensus bereikt op vlak van (bouw)programma en de
verdeling ervan, over de woontypologie alsook het aantal
bouwlagen. Bijgevolg kunnen we stellen dat de globale visie
op punt staat, maar dat het visueel-vormelijk aspect nog
onduidelijk is.
De ontwikkelaars worden daarom gevraagd om gezamenlijk
dit visueel-vormelijk aspect uit te klaren.
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1
AUTO ONTSLUITING VAN DE SITE EN OMGEVING
De Dansaertlaan vormt de aansluiting van de site met
de R0/Brussel en het centrum van Dilbeek. De
Stationsstraat wordt geknipt tussen de Wolsemstraat
en de Dansaertlaan en vervangen door verkeersluwe
stationspleinen aan beide zijden van de spoorweg.
Autoverkeer van noord naar zuid rijdt via de
Wolsemstraat langsheen de campus Odisee via een te
verbreden of te ontdubbelen tunnel onder de
spoorlijn naar de Dansaertlaan.
Om het verkeerluw karakter van het zuidelijk plein te
garanderen is het wenselijk het huidig tracé voor
mechanisch verkeer van de Lang Haagstraat aan te
passen. Het knippen of enkel een lokale doorgang
naar de kiss & ride van het stationsplein zijn de beste
opties. De inrichting van de Lange Haagstraat is een
onderdeel van de globale ontsluiting van de
Wolsemwijk en wordt gecombineerd met de
inrichting van de Kauwenlaan en Zuurweidelaan.
De toekomstige ontwikkeling dient rekening te
houden met een behoefte aan 150 parkeerplaatsen
voor langparkeren. Daarnaast dient er ook rekening te
worden gehouden met nieuwe stationgerelateerde
vervoersmodi zoals deelfietsen, deel auto’s,….
We onderzoeken of het langparkeren kan ontsloten
worden via de Wolsemstraat (ten noorden en zuiden
van de spoorlijn) of ondergronds onder de nieuwe
ontwikkeling.
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2
ONTSLUITING VAN DE SITE EN OMGEVING
MET OPENBAAR VERVOER
Het RUP heeft tot doel de stationsomgeving van
Dilbeek te laten evolueren tot een innovatief
MOBIPUNT. Het treinaanbod zal toenemen, met
langere en meer treinen tot gevolg. Daarnaast wordt
voorzien in een vlotte en comfortabele overstap naar
andere modi (bussen, (deel)fiets, (deel)wagen, ...).
Het knippen van de Stationsstraat heeft een beperkte
impact op de ontsluiting met het openbaar vervoer
van de site en de omgeving.
De meeste buslijnen blijven via de Dansaertlaan rijden
en behouden hun halte op de hoek van de
Dansaertlaan en de Stationsstraat. Door het
verkeersluwe karakter wordt de afstand van 125m
tussen de halte en het station aangenamer en
verbetert m.a.w. de kwaliteit van de overstap.
Enkel buslijn 136 tussen Alsemberg en GrootBijgaarden zal niet ter hoogte van de projectsite een
aangepaste route nemen. Bussen vanaf de
Dansaertlaan draaien af naar de Wolsemstraat en
passeren op die manier de Odisee Campus. Er komt
een nieuwe halte tegenover de campus die aansluit
op het noordelijk stationsplein. Door het
verkeersluwe karakter is de afstand van 145m geen
hindernis voor een kwaliteitsvolle overstap.
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ONTSLUITING ZACHTE WEGGEBRUIKER
VAN DE SITE EN OMGEVING
De non-stop fietsverbinding tussen Ternat en
Dilbeek/Brussel wordt voorzien aan de noordzijde van
de spoorlijn 50 Brussel-Aalst via Ternat. Deze
verbinding verknoopt ter hoogte van de
stationsomgeving met een aantal lokale fietsroutes
zodat de stationsomgeving op een veilige en
comfortabele manier voor fietsers bereikbaar is. Er
worden hiervoor aanliggende fietspaden voorzien
langsheen de Dansaertlaan, de Stationsstraat en de
Hendrik Placestraat. Het westelijk deel van de
Wolsemstraat en het noordelijk deel van de Lange
Haagstraat worden ingericht als zone 30 of eventueel
als fietsstraat.
We voorzien zowel aan de noord- als aan de zuidzijde
van het station comfortabele en veilige overdekte
fietsenstallingen.
Het bestaande stationsgebouw dat niet meer gebruikt
wordt door de NMBS kan een andere invulling krijgen
(bv. horeca in combinatie met een fietspunt).
Er wordt, indien technisch haalbaar, een voldoende
brede (> 6m) fiets- en voetgangersverbinding onder
de sporen voorzien om het noordelijk en zuidelijk
stationsplein vlot en comfortabel met elkaar te
verbinden.
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STATION DILBEEK ALS ONTMOETINGSPLEK
De stationsomgeving van Dilbeek speelt een
belangrijke rol in de multimodale ontsluiting van
Dilbeek en omgeving. Daarnaast zijn er vandaag al
enkele lokale (politie, scholen, ... ) en regionale
activiteiten (o.a. Odisee Campus) gehuisvest.
De huidige configuratie van de stationsomgeving is
echter niet echt aangenaam en comfortabel,
waardoor pendelaars en bezoekers liever de auto
nemen. Willen we het gebruik van de alternatieven
voor de auto aanmoedigen dan moeten we ook
ingrijpen in de kwaliteit van de overstap en de
stationsomgeving aangenaam en levendig maken.
We zien de stationsomgeving dan ook als een
ontmoetingsplek waar enerzijds een vlotte en
comfortabele
overstap
tussen
verschillende
vervoersmodi mogelijk is en maximaal ondersteund
wordt. Anderzijds zien we de stationsomgeving ook
als een kwalitatieve verblijfsruimte waar pendelaars,
bewoners, werknemers en bezoekers elkaar kunnen
ontmoeten, en de ruimte vinden om allerlei
activiteiten uit te oefenen.
We beschouwen de stationsomgeving van Dilbeek
dan ook als een ontmoetingsplek voor lokale en
regionale activiteiten die gekoppeld zijn aan de
ontsluitingsmogelijkheden van de site (in de eerste
plaats voor het openbaar vervoer en de fiets) en in
verhouding staan met de schaal en de kwaliteiten van
de omliggende woonomgeving.
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5
VERSCHILLENDE ONTWIKKELING NOORD / ZUID
We zien een gedifferentieerde ontwikkeling van de
site waarbij de zone ten noorden van de spoorlijn
andere potenties en kwaliteiten heeft dan de zone
ten zuiden van de spoorlijn.
Het noordelijk gedeelte vormt een overgangszone
naar de groene vallei van de Steenvoordbeek. Het is
de plek waar onder andere de Hogeschool Odisee is
gelegen. We zien deze omgeving als een soort
campus, d.w.z. een groene omgeving met daarin
verschillende eerder vrijgelegen gebouwen. De
groene omgeving heeft daarbij een belangrijke
structurerende werking.
Het zuidelijk gedeelte sluit aan bij een wat
fijnmazigere ruimtelijke structuur met enkele
centrumfuncties zoals politie en kerk langsheen de
Dansaertlaan. We zien de ontwikkelingen hier dan
ook meer als de ontwikkeling van een dorpsstructuur
met gesloten of halfopen bebouwing die pleinen en
straten afbakenen. De omgeving is dus iets steniger
en wat meer verhard. Toch moet ook hier ruimte zijn
voor voldoende (hoogstammig) groen.
Het centrum van de ontwikkelingen wordt gevormd
door de treinhalte. Dit betekent dat dichter bij het
station een wat densere bebouwing mogelijk is en
meer personeelsintensieve activiteiten voorzien
kunnen worden.

AANBEVELINGSRAPPORT
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VERSCHILLENDE VOORZIENINGEN
OP SCHAAL VAN DE OMGEVING
Aan de noordzijde mikken we meer op
ondersteunende activiteiten die gelieerd zijn aan de
locatie langsheen de spoorlijn en de aanwezigheid van
de Odisee Campus. Zo denken we hier onder meer
aan de mogelijkheid van een broodjeszaak of een
koffiebar in functie van de pendelaars en studenten
van de campus. Bij de campus zien we ook kleine
kantoortjes voor telewerk, co-work-plekken of andere
kantoor gerelateerde activiteiten (al dan niet in
samenwerking met de Odisee campus).
De activiteiten aan de zuidzijde ondersteunen het
dorpse karakter en zijn dus eerder lokaal gericht.
Naast de politie die zijn diensten samenbrengt in 1
gebouw (±3.000m²) zien we hier ook andere publieke
voorzieningen als post(punt) en bank(automaat).
Daarnaast is er ruimte voor kindercrèche, apotheek of
wassalon en handel (bakker, slager, krantenwinkel of
buurtsupermarkt) en/of horeca (café, brasserie,
resto). We zien tenslotte hier ook ruimte voor lokale
bedrijven die op zoek zijn naar een ruimte voor
kantoor of kleine maakbedrijven.
Het stationsgebouw kan als fietspunt ontwikkeld
worden, als horeca of als een combinatie van beide.
Met daarnaast een toeristisch infopunt.
We leggen geen minimale en maximale oppervlaktes
vast. Het is wel belangrijk dat de voorzieningen in
verhouding staan tot de behoeften van de buurt en
geen extra verkeer aantrekken uit de ruime
omgeving.

AANBEVELINGSRAPPORT
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7
GEDIFFERENTIEERDE WOONPROGRAMMATIE
De oppervlakte van de projectsite bedraagt ± 4,75ha.
Dit is inclusief de zone rond Odisee (± 2ha) die
vandaag volgens het gewestplan als bedrijvenzone is
bestemd. We streven voor het gehele gebied naar
een gemengde bestemming en rekenen die zone dan
ook mee tot de voor woningen ontwikkelbare
oppervlakte. We rekenen met een densiteit van ± 25
à 30 won/ha. Dit is een densiteit die overeenkomt
met de densiteit van een dorpskern in niet
verstedelijkte omgevingen. Op die manier komen we
aan een bijkomend programma van een 120 à 150
wooneenheden.
In het concept van een verschillende benadering
tussen noord en zuid, lijkt het aangewezen om een
groter aandeel van de nieuwe wooneenheden aan de
zuidzijde te voorzien en ook qua typologie zien we dat
de zuidzijde meer appartementen kan verdragen. Bij
de zuidzijde wordt ook de kop Lange
Haagstraat/Stationsstraat gerekend, evenals de
bestaande
wooneenheden
langsheen
de
Dansaertlaan.
We willen echter aan de ontwikkelaars de
mogelijkheid bieden om zelf voorstellen over de
invulling te formuleren waarbij ze visueel aantonen
hoe ze de wooneenheden wensen in te planten en
daarbij aangeven welke aantallen en verhoudingen
tussen
grondgebonden
wooneenheden
en
appartementen ze willen voorzien. De ontwikkelaars
worden gevraagd om gezamenlijk het visueelvormelijk aspect uit te klaren.
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8
VERSCHILLENDE PLEINSFEREN NOORD vs ZUID
Het zuidelijk plein krijgt een meer intiem karakter met
duidelijk wanden aan de oost- en zuidzijde. Aan de
westzijde wordt de wand gevormd door de
hoogstammige bomen die het begin van de dreef
markeren naar het Kasteel Van Wolsem. Op die
manier ontstaat een groen dorpsplein als voorloper
naar het station met het te bewaren stationsgebouw
dat een nieuwe eerder recreatieve functie krijgt.
De noordzijde kent een duidelijk aflopend reliëf in de
richting van de Wolsemstraat. Op die manier ontstaat
er de spoorlijn 50 en de halte Dilbeek een open zicht
in de richting van de groene Steenvoordbeekvallei.
Een open zichtrelatie die we in de ontwikkeling van de
stationsomgeving willen bewaren en versterken. Het
noordelijk plein heeft dan ook eerder een groen en
open karakter. Er zijn geen harde grenzen tussen
gevels en plein. Het is een groene campus met daarin
losse (meestal wat grootschaligere) gebouwen. Een
fijnmazige padenstructuur loopt tussen de gebouwen
heen en verbindt ze. De noordzijde van het plein
wordt mee gevormd door de bestaande
hoogstammige bomen langsheen de Wolsemstraat.
Tussen beide pleinen in ligt de fiets- en
voetgangerstunnel onder de spoorwegen. Deze maakt
integraal deel uit van het pleinontwerp en is een
kwalitatieve en aangename publieke ruimte tussen
het noordelijk en zuidelijk plein.
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9
GROENVERBINDINGEN DOORHEEN DE PROJECTSITE
We willen de projectsite een groen karakter geven en
het aanwezige groen in de omgeving doortrekken tot
aan de halte zelf. Het is als het ware een visitekaartje
voor de gemeente waarmee ze zich van haar beste
zijde laat zien.
Aan de noordzijde vertaalt zich dit in een aantal
groene verbindingen in de richting van :
• (1) de Steenvoordbeekvallei
• (2) de parkzone ten oosten van Odisee
• (3) open ruimte ten westen van de Wolsemstraat
(inclusief paardenweide)
De spoorlijn zelf zien we eveneens als een belangrijke
groene verbinding, zeker het talud tussen de spoorlijn
zelf (met de fietssnelweg) en de lager gelegen
gebieden er langs heen. Aan de zuidzijde vormt het
Kasteel Van Wolsem een belangrijk groengebied dat
via de dreef doorloopt tot aan het vernieuwde
stationsplein.
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10
VERSCHILLENDE BOUWHOOGTES
In
een
stationsomgeving
waar
meer
(personeels)intensieve activiteiten voorzien worden,
kunnen enkele hogere bouwvolumes toegelaten
worden om van daaruit af te bouwen naar de
omgeving. Onder “hogere bouwvolumes” wordt
verstaan, hoger bouwen t.o.v. de reeds bestaande
bebouwing in de omgeving.
Hoger bouwen is voor deze omgeving niet nieuw. Zo
heeft een van de bestaande gebouwen van Odisee
(zie foto) een hoogte van +/- 20m. De hoogte van dit
gebouw willen we laten fungeren als maatstaf voor
toekomstige landmarks. Dit wil zeggen dat niet alle
bouwvolumes dezelfde hoogte mogen hebben als het
gebouw van Odisee maar dat een aantal
bouwvolumes deze hoogte aanhouden waardoor een
spel ontstaat tussen lagere en hogere volumes.

Op de hoek van de Dansaertlaan en de Stationstraat
wordt een landmark voorzien. Richting station wordt
deze hoogte afgebouwd om aansluiting te vinden bij
het stationsgebouw.
AANBEVELINGSRAPPORT

Er wordt een driedubbele wand aan het zuidelijk
stationsplein voorzien met onderaan een sokkel met
tertiaire functies. De driedubbele wand bestaat uit
een oostelijke pleinwand op de huidige locatie van
politie en Schietse, een middelste pleinwand op de
hoek van de Stationsstraat en de Lange Haagstraat en
een westelijke pleinwand tussen de Lange Haagstraat
en de parkzone. Qua bouwhoogte wordt gestreefd
naar interessante visueel-vormelijk interactie tussen
de landmark en het bestaande stationsgebouw.

Vanuit de charette is de behoefte geformuleerd dat er
meer visueel-vormelijke inzichten noodzakelijk zijn om
dit behapbaar te maken. Daarom worden de
ontwikkelaars gevraagd om gezamenlijk het visueelvormelijk aspect uit te klaren.

Het achterste deel van de site Schietse vormt een
akoestische buffer. Dit kan zowel een groenbuffer zijn
als een bebouwde buffer. In dat laatste geval is de
bouwhoogte in verhouding tot de bestaande
bebouwing langs de Dansaertlaan. Er wordt
geopteerd voor het gebruik van geluidsabsorberend
materiaal.
Aan de noordoostzijde aansluitend bij de campus
Odisee, zien we een cluster van kleinkorrelige
volumes die qua bouwhoogte aansluiting zoeken bij
de bebouwing langs de Wolsemstraat. In deze
noordelijke zone kunnen een aantal hogere
bouwvolumes worden voorzien die qua bouwhoogte
aansluiten bij de hoogte van het bestaande
hoofdgebouw van Odisee. Om het campus gevoel te
bewaren is het noodzakelijk de voldoende lucht en
licht tussen de ontworpen volumes te voorzien. In
tegenstelling tot de zuidelijk stationspleinwanden die
gesloten zijn, zullen de pleinwanden aan het
noordelijk plein transparant zijn. Gelet op het
hoogteverschil met de sporen is een verhoogd,
tweede maaiveld een ontwerpend uitgangspunt.
19

AANBEVELINGSRAPPORT

20

AANBEVELINGEN

“

It’s not hard to make
decisions when you
know what your
values are.

”

Roy E. Disney
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Over de meeste van de ontwikkelingsprincipes is
overeenstemming. Over principe 7 en 10 wordt meer
duidelijkheid gevraagd. Deze taak wordt weggezet bij
de grondeigenaars.
Klassiek gezien verlopen veel studies volgens een
lineair patroon waarbij een lange analysefase gevolgd
wordt door een ontwerpend onderzoek om tenslotte
te
eindigen
met
enkele
concrete
(beleids)aanbevelingen voor de realisatie. Deze
charette is immers fase #3 van het RUP
Stationsomgeving Dilbeek (zie naaststaand schema). In
dit RUP willen we ambitieuzer werken en de zaken
meer in elkaar schuiven.
Wij bevelen daarom aan in twee sporen te werken na
deze charette:
(1) Opmaak van de Scopingsnota
(2) Verderzetten van het ontwerpend onderzoek
Op die manier wordt er parallel inhoudelijk en
ruimtelijk onderzoek verricht en dit binnen het verhaal
van coproductie en participatie. Op die wijze ontstaat
een kader waaraan toekomstbeelden van alle
ruimtelijke actoren en de achterliggende waarden op
objectieve wijze getoetst en afgewogen kunnen
worden.

We zien het nog meer als een slimme wijze
waarbinnen deze preliminaire ideeën uitgediept
kunnen worden en op hun haalbaarheid kunnen
onderzocht worden.

AANBEVELINGSRAPPORT
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#1. Opmaak van de scopingsnota
Als we de ruimtelijke kencijfers van de startnota
vergelijken met de ruimtelijke cijfers die voortvloeien
uit de ontwikkelingsprincipes van de charette, komen
we uit op naastliggende tabel.
Hieruit kunnen we concluderen dat er een substantiële
daling is van de ruimtelijke cijfers.

De geschatte totale vloeroppervlakte is daarbij gedaald
van 36.700m² naar 31.600m² in absolute cijfers.
Het handels- en dienstenprogramma wordt zeer sterk
gereduceerd van 18.350m² naar 15.000m².
Het maximum aantal woongelegenheden is gedaald
van 225 naar maximum 150.
Ten slotte heeft de charette gezorgd voor een shift van
noord naar zuid. Wat voornamelijk te wijten is aan de
actieve rol die de politie heeft opgenomen.

STARTNOTA
CHARETTE

De naaststaande cijfers worden als nieuw maximum
beschouwd en zijn de input voor de opmaak van de
scopingnota. De scopingsnota verwerkt immers alle
adviezen en inspraakreacties in functie van
effectenonderzoeken. Het is evident dat een bijstelling
van het programma naar beneden de effecten minder
uitgesproken zullen maken.

NOORDKANT

AANBEVELINGSRAPPORT

ZUIDKANT

Odisee

Royer

Politie en Schietse

EGW (125m²/won)

0

0

0

MGW (100m²/won)

0

12.500m² (#160)

5.850m² (#65)

Voorzieningen & handel

8.000m²

7.500m²

2.200m² + 650m²

Totale vloeropp.

8.000m²

20.000m²

8.700m²

EGW (125m²/won)

0

4.500m² (#36)

3.375m² (#27)

MGW (100m²/won)

0

2.400m² (#24)

6.300m² (#63)

Voorzieningen & handel

8.000m²

3.000m²

4.000m²

Totale vloeropp.

8.000m²

9.900m²

13.675m²
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#2. Verderzetten van het Ontwerpend Onderzoek
Vanuit de buurtbewoners werd de behoefte
geformuleerd dat er meer visueel-vormelijke inzichten
noodzakelijk zijn omtrent bouwprogramma, typologie
en aantal bouwlagen. De buurtbewoners vertrekken
vanuit de vraag wat mag?. De grondeigenaars
vertrekken eerder vanuit de vraag wat kan?
Op dit moment bestaat er nog een te grote
discrepantie tussen wat kan en wat mag.
De ontwikkelaars worden daarom gevraagd om
gezamenlijk dit visueel-vormelijk aspect verder uit te
klaren. Door het verderzetten van het ontwerpend
onderzoek worden de inzichten over de inrichting en
het programma stap voor stap verfijnd en bijgeschaafd.
De beide insteken moeten zo dichter bij elkaar komen.
Deze iteratie zal worden afgerond voorafgaand aan de
opmaak van het voorontwerp RUP.

Charette

Aanbevelingsrapport

Ontwerpend
onderzoek

Voorontwerp

Ontwerp

PARTICIPATIE
RUP

1

AANBEVELINGSRAPPORT

2

3
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BESPREKING AANBEVELINGSRAPPORT

AANBEVELINGSRAPPORT

25

BEMERKING 1
Het rapport hanteert een ontwerpdichtheid van 25 à
30 won/ha op voor de directe stationsomgeving (het
studiegebied van de charette). Dit geeft een
onduidelijkheid aangezien het terrein van Odisee ook
in rekening wordt gebracht. Op het gebied van Odisee
zullen geen woningen voorzien worden waardoor de
dichtheid op de site Royer en Schietse hoger zal liggen.
Daarnaast wordt de bezorgdheid geuit dat 120 à 150
nieuwe woningen zorgt voor extra mensen.

zulks niet doen en dus percelen dienstig voor handel
en diensten uitsluiten (Odisee, politie, stationsplein,
Royer,…) zou er een veel hogere dichtheid moeten
genomen worden.

BEMERKING 3
Het rapport voorziet dat een van de bestaande
gebouwen van Odisee (hoogte +/-20m) fungeert als
maatstaf
voor
toekomstige
landmarks.
De
buurtbewoners kunnen zich dit niet visualiseren en
maken daarnaast de bedenking dat het niet zo is
omdat het gebouw van Odisee deze hoogte heeft, dat
er in de omgeving nog enkele landmarks mogen
worden voorzien van deze hoogte.

Reactie
Dilbeek zal een verdere bevolkingsgroei kennen. Dat is
een vaststaand feit waar het beleid van Dilbeek moet
mee omgaan. Het is voor de gemeente niet wenselijk
deze groei uit te spreiden in de nog landelijke
gebieden, maar deze op een kwalitatieve wijze te
voorzien in de nabijheid van op mobiliteitsvlak
interessante gebieden zoals stationsomgevingen. Het
RUP Stationsomgeving wordt opgemaakt met dat
specifieke doel .
In die zin is het logisch dat het studiegebied van de
charette als referentieoppervlakte wordt gebruikt, dus
inclusief het terrein van Odisee en het onbebouwde
deel van Royer. In de charette hebben we daar een
generieke ontwerpdichtheid voor gehanteerd van 25 à
30 won/ha. Dit is een dichtheid die voor deze buurt
reeds bestaat, zoals te zien is op onderstaand kaartje.
De dichtheden worden over grote gehelen genomen
(bouwblokken) en niet op individuele percelen of
groepen van percelen.
Daarom is het niet onrealistisch om de bouwblokken
van de stationsomgeving ook naar deze dichtheid te
brengen als ‘verantwoorde dichtheid’ . Zouden we
AANBEVELINGSRAPPORT

Indien we de bebouwing van Odisee buiten
beschouwing laten komt het er op neer dat er circa
10.000m²
(oppervlakte
Royer
en
Schietse)
voorzieningen en handel weg gaat en 7.000m²
(oppervlakte Royer en Schietse) mag bijkomen.

Reactie:

Bron: Kadaster van de FOD Financiën / Rijksregister / provincies.incijfers.be

In deel 2 van het overleg gaven de bouwpromotoren
een voorzet en hebben zij een visueel-vormelijk inzicht
gegeven in hun ideeën. Dit ontwerpend onderzoek kan
verder gezet worden tijdens het verder verloop van het
RUP-proces.

BEMERKING 2

BEMERKING 4

Het rapport voorziet in 15.000m² voorzieningen en
handel. Hoe is men tot dit getal gekomen?

Het rapport voorziet 150 parkeerplaatsen voor
langparkeren. De buurtbewoners geven aan dat dit
niet voldoende is. Daarnaast vragen de buurtbewoners
zich af waar deze parking zal ingepland worden.

Reactie
De 15.000m² bestaat uit:
• 8000m² bestaande oppervlakte Odisee
• 3000m² nieuwe maximale oppervlakte Royer
• 4000m² nieuwe maximale oppervlakte Schietse

Reactie:
In het RUP wordt niet vastgelegd waar deze parking
moet komen. Daarnaast dient de vraag gesteld te
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worden of het wel zo wenselijk is meer
parkeerplaatsen te voorzien aan het station. Indien we
meer parkeerplaatsen voorzien, trekt dit ook meer
autoverkeer aan.
We gaan immers uit van een mind-switch wat betreft
de woon-werk verplaatsingen . We moeten meer
evenwicht zoeken en mogen niet enkel autogericht
denken. Zo zal het RUP multi-mobiliteit aanmoedigen.
Overdag is er plaats nodig voor de treinreiziger, ’s
avonds kan deze plaats ingenomen worden door de
bewoners van de buurt. Daarnaast voorziet het RUP in
mobipunten. Mobipunten zorgen ervoor dat mensen
minder nood hebben aan een auto.
Dit geldt evenzeer voor het verminderd
parkeeraanbod aan het station van Groot-Bijgaarden.
Het klopt dat dit een invloed zou kunnen hebben op
parkeren rond het station van Dilbeek. Maar of
compensatoir parkeeraanbod wenselijk is voor de
stationsomgeving van Dilbeek is maar zeer de vraag.
Als je compensatoir parkeeraanbod voorziet trekt je
ook gewoon meer verkeer aan en dat is niet wenselijk.

BEMERKING 5
Is het technisch haalbaar om een voetgangers- en
fietstunnel aan te leggen? Is het technisch haalbaar
een tunnel langs de Wolsemstraat aan te leggen?
Reactie:

Infrabel deelt mee dat dit onderzocht is en beiden
technisch haalbaar zijn.
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BEMERKING 6

Op vlak van mobiliteit worden volgende opmerkingen
gegeven:
• Het knippen van de Lange Haagstraat is niet
wenselijk. De plaatselijke bewoners willen een
lokale doorgang behouden.
• De mobiliteit moet ruimer bekeken worden dan
enkel de directe stationsomgeving.
• Voorstel: van de Placestraat een fietsstraat maken
waar zone 30 geldt.
• De trage wegen valoriseren.
Reactie:
De volgende stap in het RUP-proces is de opmaak van
een scopingnota. Aan de scopingnota hangt een
mobiliteitstoets vast. In de mobiliteitstoets wordt
bekeken wat het bestaand bereikbaarheidsprofiel is,
hoe het mobiliteitsprofiel van de verschillende
ontwikkelingen eruit ziet en wat de mobiliteitseffecten
zijn van de nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast worden
infrastructurele maatregelen opgesteld. Zo zal
bijvoorbeeld door het weghalen van de parkeervakken
in de Placestraat, ruimte vrijkomen voor het
aanleggen van een afgescheiden voetpad. Ook wordt
gezocht naar alternatieve routes voor voetgangers en
fietsers doorheen het plangebied.
We willen er wel de nadruk op vestigen dat de
mobiliteitstoets in de scopingsnota rekening houdt
met het voorgesteld ruimtelijk programma van de
charette. Dat programma is ten aanzien van de
startnota substantieel gereduceerd. We verwijzen
daarvoor specifiek naar pag. 20 van het
aanbevelingsrapport.
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in opdracht van

