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De POM Vlaams-Brabant wordt nauw betrokken bij het opstellen 
van de nieuwe provinciale Visienota Ruimte en meer specifiek bij 
de opmaak van een ruimtelijk-economische agenda. Die werking 
verloopt binnen een samenwerking van de provincie met ook 
andere actoren, zoals het departement Ruimte Vlaanderen en het 
Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Administratie. 

Een van de aandachtsgebieden die hierbij naar voor kwam, is 
het noordelijke gebied rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Momenteel werkt de provincie reeds mee aan de opmaak van een 
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.O.P.) Noordrand waarbij 
gefocust wordt op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisies in de 
noordrand. De Noordrand wordt gekenmerkt door een groot aantal 
diverse soorten bedrijvenzones gaande van verouderde gewezen 
industriële sites tot eerder recente zones waar kantoorontwikkelingen 
en tertiaire activiteiten plaatsvinden. Tal van deze gebieden kennen 
een niet-optimale aanwending van de ruimte (door zowel verouderde, 
leegstaande bedrijfsruimten als door verouderde en niet langer 
functionele openbare infrastructuur). 

Met de voorliggende onderzoeksopdracht wil de POM - in 
samenwerking en afstemming met de vermelde administraties - een 
nieuwe visie en aanpak uitgewerkt zien om van deze verouderde 
bedrijvenzones terug actieve, wervende gebieden te maken. Via 
zowel ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van functionele 
invulling (al dan niet verweving van functies) als via onderzoek naar 
de praktische/financiële haalbaarheid van deze nieuwe gemengde 
functies moet een nieuwe ontwikkelingsvisie voor dergelijke 
gebieden duidelijk worden. 

Deze ontwikkelingsvisies kunnen vervolgens worden overgenomen 
in de verdere uitwerking van de Visienota Ruimte van de Provincie.

Er worden 3 gebieden exemplarisch naar voor geschoven: 
- Buda in de verouderde bedrijvenzone van Vilvoorde
- Keiberg in de kantoorachtige omgeving in Machelen-Zaventem
- Weiveld in Zaventem met IKEA en andere grootschalige detailhandel

In deze presentatie vindt u de resultaten van het onderzoek rond 
de Keiberg. Deze resultaten zijn niet aan de deputatie voorgelegd 
en weerspiegelen dus geenszins een standpunt van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
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PROCESPRINCIPES

WERKEN NAAR CONVERGENTIE

De korte termijn van de studie en de specifieke vraag om na te 
denken over nieuwe vormen van verwevenheid of segmentatie op 
verouderde of verouderende bedrijvenzones zet ons aan om het 
klassieke procesverloop om te draaien en ook hierin vernieuwend te 
zijn. Klassiek gezien verlopen heel veel studies volgens een lineair 
patroon, waarbij een lange analysefase gevolgd wordt door een 
visiefase, om tenslotte te eindigen met enkele concrete voorstellen 
voor de realisatie. Deze voorstellen vertrekken dan vanuit een analyse 
van WAT MAG op deze plaats gerealiseerd worden rekening houdend 
met de randvoorwaarden. In deze studie willen we vertrekken vanuit 
WAT KAN en van daaruit dan gaan kijken hoe dit gerealiseerd kan 
worden of met welke randvoorwaarden of beperkingen verder 
rekening gehouden moet worden zodat deze beide insteken stap 
voor stap dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Waar bij 
aanvang een grote discrepantie zal bestaan tussen WAT KAN aan 
de ene kant en WAT MAG aan de andere kant, willen we deze door 
het onderzoekstraject stap voor stap naar elkaar laten toegroeien. 
Dit betekent dat we zoeken hoe de ene insteek bevruchtend en 
inspirerend kan zijn voor de andere een vice versa en dat we de 
verschillen tussen beiden trachten te overbruggen. Op deze manier  
laten we op het eerste gezicht uiteenlopende ideeën naar elkaar toe 
evolueren. Om ervoor te zorgen dat er na dit convergentieproces 
toch voldoende vernieuwende ideeën overblijven, is het belangrijk 
om bij aanvang van de studie met een zo open mogelijke blik naar 
de opdracht te kijken en de mogelijkheden tot verweving en/of 
segmentatie zo breed mogelijk in te vullen.
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WERKEN MET SCENARIO’S

Om de verschillende mogelijkheden af te tasten, werken we 
met ontwikkelingsscenario’s. Deze scenario’s geven telkens een 
verweving met één of meerdere verschillende activiteiten of functies 
weer. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden of een bepaalde 
zone volledig met residentiële functies gemengd kan worden of 
misschien zelfs helemaal kan omgevormd worden tot een stedelijk 
woongebied. Maar ook recreatie, (klein)handel, voorzieningen, 
andere economische activiteiten en/of ecosysteemdiensten kunnen 
in elk van de scenario’s in meerdere of mindere mate aanwezig zijn.

De bedoeling van de scenario’s is om aan de hand van een aantal 
extremere scenario’s verschillende ontwikkelingsmogelijkheden 
tegelijkertijd af te toetsen en op hun haalbaarheid te onderzoeken. 
Dit in tegenstelling tot de klassieke aanpak, waarbij vanuit één 
ontwerp wordt gewerkt en waarbij de heersende reacties dit ontwerp 
beetje bij beetje bijsturen. Het werken met verschillende scenario’s 
heeft als voordeel dat in één beweging verschillende invullingen 
gelijktijdig getoetst kunnen worden. De individuele reacties van 
alle betrokkenen worden zo op elk afzonderlijk scenario zichtbaar. 
Dit vereenvoudigt het zoeken naar een haalbaar compromis tussen 
ogenschijnlijk moeilijk verenigbare standpunten. 

Door overleg en verder onderzoek worden uit deze verschillende 
scenario’s één of meerdere voorkeursscenario’s bepaald. Het 
voorkeursscenario kan samenvallen met één van de verschillende 
scenario’s, maar meestal zal een combinatie ontstaan van elementen 
uit de verschillende scenario’s. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat een 
volledige residentiële invulling voor de Keiberg niet gewenst is, maar 
dat een gedeeltelijke woonontwikkeling, op de rand van Woluweveld 
wel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, mits er rekening 
wordt gehouden met een ingroening van de naastgelegen zone.
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ONDERZOEKSGEBIED

SCENARIO’S

SYNTHESESCENARIO
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De toekomst is onzeker. We beschikken vandaag wel over prognoses 
die ons bijvoorbeeld vertellen dat we in deze regio een groei van de 
bevolking mogen verwachten van 250.000 à 500.000 personen tegen 
2050, maar zekerheid daarover hebben we niet. Hiernaast bestaan 
er nog andere maatschappelijke ontwikkelingen die zeer bepalend 
kunnen zijn voor de gehele regio. Wij opteren voor een open en ruime 
blik om mogelijke maatschappelijke evoluties in beeld te brengen.

Hierdoor zijn we in staat om bepaalde dynamieken, in verband 
met deze ontwikkelingen, ook beter ruimtelijk te sturen. We stellen 
volgende dynamieken voorop voor deze regio:

- ‐ de regio als plek om te wonen
- ‐ de regio als plek om te werken
- ‐ de regio als centrum voor zijn omliggende regio
- ‐ de regio als een internationale magneet
- ‐ een regio die in beweging is
- ‐ de regio die ademt en zuurstof geeft

Het plannen in onzekerheid hoeven we niet als een nadeel te zien. 
Maar het vraagt wel een zekere alertheid. Dus parallel aan het 
ontwerpend onderzoek wordt ook gefocust op de dynamieken van 
de regio. Niet met het oog op exacte prognoses, maar in functie van 
het bepalen van de bandbreedte van de mogelijke ontwikkeling(en). 

PLANNEN IN ONZEKERHEID
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R0A201SPOORLIJN
BRUSSEL - LEUVEN

ZAVENTEMDIEGEM LUCHTHAVEN

SINT STEVENS 
WOLUWE

WOLUWEVELDNATO WOLUWELAAN R22
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KEIBERG

De Keiberg is gelegen op het grondgebied van de gemeenten 
Machelen en Zaventem. De grens tussen de beide gemeenten 
wordt bepaald door een heuvelrug en is vandaag nog duidelijk op 
de luchtfoto herkenbaar. De Keiberg is van de residentiële omgeving 
afgesneden door de verschillende infrastructuurlijnen (R0, A201, 
Woluwelaan, spoorlijn Leuven-Brussel) en vormt haast een eiland 
op zich. De ontwikkeling van de Keiberg is sterk gerelateerd aan 
de ligging van deze infrastructuren en aan de nabijheid van de 
luchthaven en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Ten zuidwesten van de Keiberg bevindt zich het Woluweveld, één 
van de laatste grote open ruimte gehelen aan de binnenzijde van 
de Ring. Het is een open licht golvend plateau met een overwegend 
landbouwgebruik. De Woluwevallei bevindt zich ten oosten van 
de Keiberg. Deze vallei is grotendeels verhard en gebruikt voor de 
aanleg van de Woluwelaan (R22). Enkel ten zuiden van afrit 4 is een 
stukje van de voormalige Woluwevallei nog herkenbaar.
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De huidige bebouwing is van zeer recente datum. De eerste 
economische ontwikkelingen in deze omgeving  dateren nog maar 
van de jaren ’70. De Keiberg zelf werd eind jaren ’80 aangelegd. Het 
gebied kende de laatste 100 jaar echter een gigantische evolutie van 
een dorpje langs de Woluwevallei op ruime afstand van Brussel tot 
de huidige hyperdynamische stedelijke ontwikkeling die gepaard 
gaat met de omgeving van een internationale luchthaven en een 
internationaal knooppunt van verkeerswegen en spoorlijnen. 

We geven daarom op de volgende pagina’s een overzicht van de 
ruimtelijke evolutie van de projectzone en zijn omgeving. Veel van 
de historische elementen zijn vandaag misschien niet meer aanwezig 
maar zijn toch nog merkbaar op het terrein en hebben hoe dan ook 
de ruimtelijke ontwikkelingen gestuurd. 

Deze lezing van de historische ontwikkeling van het terrein is daarom 
essentieel om een goed inzicht te krijgen in de ruimtelijke organisatie 
van de projectzone en zijn omgeving. 

HISTORISCHE ONTWIKKELING
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1873

Op deze kaart is nog duidelijk de kronkelende 
loop van de Woluwevallei zichtbaar. Langsheen 
de waterloop waren kleine dorpen en gehuchtjes 
gesitueerd op de flanken van de vallei. De 
hogere delen werden voor landbouw gebruikt. 
De kruising van voetwegen op Woluweveld was 
toentertijd een belangrijk knooppunt tussen de 
verschillende dorpen. In 1866 werd de spoorlijn 
tussen Brussel en Leuven aangelegd, met een 
station ter hoogte van Diegem en een station ter 
hoogte van Zaventem. 
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1904

De ontwikkelingen blijven zich hoofdzakelijk 
situeren in de vallei. De rode wegen markeren 
wegen met verharding. De Diegemstraat verbindt 
de verschillende dorpen op de noordflank van 
de Woluwevallei met elkaar. De Fabrieksstraat 
verbindt de eerste industriële ontwikkelingen 
in de Woluwevallei met het dorpscentrum van 
Zaventem, ter hoogte van het huidige stadspark. 
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1939

De residentiële en industriële ontwikkelingen 
zorgen voor een forse groei van Zaventem en 
Diegem. De ontwikkeling blijft in de Woluwevallei 
waar ook de verschillende industriële sites 
gesitueerd zijn. De aan- en afvoer van water voor 
koeling of verwerking in het bedrijfsproces is 
dan ook nog essentieel. Woluweveld en Keiberg 
blijven onbebouwd. 
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1969

Met de wereldtentoonstelling wil België zich van zijn 
meest vooruitstrevende kant laten zien. Heel wat 
nieuwe infrastructuurwerken worden aangelegd, 
zo ook het noordelijk deel van de Woluwevallei 
(Diegem tot Machelen). Ook de verbinding naar 
de nieuw ontwikkelde luchthaven ten noorden van 
Zaventem naar Brussel (de huidige A201) wordt 
aangelegd. Deze kruist de open ruimte tussen 
Zaventem en Brussel en de vroegere Aerodrome ter 
hoogte van het kerkhof van Brussel/Schaarbeek, 
waar nu de NATO is gevestigd. Ter hoogte van het 
station van Diegem zien we de eerste economische 
ontwikkelingen in het projectgebied. 
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1989 

De aanleg van de R0 met het knooppunt Zaventem 
en de op- en afritten aan de Henneaulaan zijn 
voltooid. De volledige Woluwevallei is verdwenen 
onder de R0 en de R22 (Woluwelaan). Enkel in de 
oksel tussen de aansluiting van de R22 met de R0 
blijft een stukje van de Woluwe zichtbaar, samen 
met een bufferbekken. Op grondgebied Machelen 
is het hele projectgebied al fors volgebouwd met 
de bedrijvenzone 'De Kleet' aan beide zijden van 
de A201. Op het grondgebied Zaventem blijft de 
Keiberg nog ongeschonden.
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1999

De Keiberg is nu volledig bebouwd. Merk het 
verschil in bebouwingsdensiteit en typologie op 
tussen de gemeente Zaventem en Machelen. 
De schaal van de gebouwen in de nieuwe 
kantorenzone is kleiner en de gebouwen staan 
dichter bij elkaar dan in het noordelijk gedeelte op 
het grondgebied van de gemeente Machelen. 
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Het studiegebied bestaat duidelijk uit 2 verschillende structuren. Aan 
de ene zijde Diegem-Zuid op het grondgebied van Machelen, aan de 
andere zijde de Keiberg op het grondgebied van Zaventem. 

In Diegem is de schaal van de kantoorgebouwen grootschaliger 
en krijgen deze over het algemeen het voorkomen van glazen 
kantoorpaleizen. Ze herbergen meestal enkele internationale 
headquarters en een amalgaam van grotere en kleinere bedrijven 
in de tertiaire en quartaire sector. Tussen de nieuwere gebouwen 
vinden we nog de eerste bedrijfsgebouwen van eind jaren ’60 en ’70 
die meer op productie en opslag gericht zijn en meestal een kleinere 
bouwhoogte hebben en geen ondergrondse parking. We vinden deze 
vooral in 2e bouworde ten opzichte van de A201, met name in de 
Kouterveldstraat. Tussen het station van Diegem en de A201 is de 
verouderde bedrijvenzone 'De Kleet' enkele jaren geleden volledig 
gesaneerd en worden nu stap voor stap nieuwe kantoorgebouwen en 
enkele hotels gebouwd. De zuidoostelijke zone van het gebied, naast 
de J.F. Kennedylaan, wordt nog verder ontwikkeld. Het studiebureau 
BUUR is daarvoor een onderzoek gestart voor de opmaak van een 
masterplan. 

Op het grondgebied van de gemeente Zaventem is de schaal en de 
structuur van de gebouwen anders. We vinden hier eerder kleinere 
kantoorgebouwen terug in een kleinere perceelstructuur. De 
vergelijking met een soort bedrijfs- of kantoren verkaveling is hier 
snel gemaakt. Er is één centrale ontsluitingsweg, de Excelsiorlaan 
die alle bedrijven ontsluit naar de Hector Henneaulaan en vandaar 
ofwel in oostelijke richting naar oprit 4 van de snelweg (R0), ofwel 
in noordwestelijke richting naar de A201 via de nieuw aangelegde 
ontsluitingsweg. De gebouwen aan de buitenste schil zijn, 
uitgezonderd deze die palen aan de R0, bijna allemaal op een identieke 
manier opgebouwd. Een voorbouw van 2 verdiepingen hoog met er 
achter een eenlagig bouwvolume. Tussen de gebouwen bevinden 
zich afwisselend groene zones en parkeerzones. De groene zones 
worden intensief gebruikt tijdens de middagpauze. De vele houten 
picknickbanken die er terug te vinden zijn, zijn hiervan getuige. De 
Excelsiorlaan heeft door de laanbeplanting en de groene voorzones 
een vrij aangenaam groen karakter gekregen. Door zijn eenheid in 
gebouwen en groene tussenzones heeft deze zone een interessante 
typologie. De rijweg is echter overgedimensioneerd.

De buitenschil aan de oostzijde is meer amorf en wordt gekenmerkt 
door een veelheid aan architecturale stijlen met verschillende 
oplossingen om het parkeren in de voorzone aan te pakken.

 RUIMTELIJKE ANALYSE
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De binnenzone van de Excelsiorlaan is meer amorf bebouwd in 
verschillende bouwstijlen. Van bovenuit lijkt er een overzichtelijke 
structuur gerealiseerd met quasi evenwijdige gebouwen. Op 
grondniveau valt deze echter vrijwel volledig weg, niet in het minst 
omdat de buitenruimte bijna volledig gedomineerd wordt door de 
parkeerzones voor de gebouwen die op een eerder ongestructureerde 
wijze in elkaar overlopen.

De zone ten zuiden van de Hector Henneaulaan is van een iets latere 
datum en kent aan de westzijde een gelijkaardige typologie als de 
gebouwen ten noorden van de Hennaulaan. Aan de oostzijde tegen 
de snelweg aan zijn 2 complexen opgericht die meer aansluiten bij 
de kantoorkastelen, zoals we die kennen op het grondgebied van de 
gemeente Machelen. 

Het projectgebied vormt een eiland in de omgeving en wordt door 
de omliggende infrastructuur afgesneden van het omliggende 
verstedelijkte weefsel. Er werd bij de planning van de verschillende 
bedrijvenzones een poging gedaan om de bedrijven in te bedden 
in een groene omgeving. We vinden dit ook terug in de namen die 
aan de kantoorparken worden gegeven. De bedrijvenzone sluit zich 
echter volledig af van de naastliggende open ruimtes en zoekt er 
geen verbinding mee. Integendeel, ze ziet deze op termijn meer als 
mogelijke uitbreidingszones dan als een te bewaren kwaliteit.



46

GEWESTPLAN

LEGENDE

Gebied voor luchthavengerelateerde 
kantoren en diensten
 
Bufferzone

Reservatiedienstbaarheidsgebieden
Aan te leggen snelverkeerswegen

Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 
(KB.07.03.1977) ligt het gehele gebied in een zone 
voor luchthaven gerelateerde kantoren en bedrijven. 
Rondom is een groene bufferzone voorzien. 
Woluweveld is aangeduid als agrarisch gebied 
met ecologische waarde. Vanaf de A201 zijn er 2 
reservatiestroken voorzien naar de Grensstraat/ 
Hector Henneaulaan. 
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HOOGTEMODEL

LEGENDE

Hooggelegen (58m)

Laaggelegen (26m)

Het verschil tussen het hoogplateau en de 
Woluwevallei met zijn zachte noordelijke flanken 
is duidelijk merkbaar. Keiberg en Diegem-Zuid 
zijn allebei de hoogst gelegen zones en uitlopers 
van het open plateau rond de NATO. Tussen 
beide merken we een inzinking ter hoogte van 
de Kouterveldstraat. Deze inzinking maakt een 
verbinding tussen Woluweveld en de Woluwevallei 
en maakt de klim uit de Woluwevallei naar het 
plateau minder steil. Dit verklaart ook de ligging van 
de historische verbindingen over het Woluweveld 
naar Brussel en de omliggende dorpen. 
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LEGENDE

GRB: Watergang

Mogelijk overstromingsgevoelig

Effectief overstromingsgevoelig

In het studiegebied zijn er verschillende zones 
die mogelijk overstromingsgevoelig zijn. 
De meest aanwezige structuur daarbij is de 
mogelijk overstromingsgevoelige as die vanuit 
het Woluweveld vertrekt en verder in het laagst 
gelegen deel tussen de Keiberg en de A201 naar het 
Noordoosten toeloopt.

OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID



49

BIOLOGISCHE WAARDERING

Op de biologische waarderingskaart zijn 
hoofdzakelijk de bufferzones langs de 
verkeerswegen ingekleurd als biologisch waardevol. 
Enkel de buffervijver in de oksel van de kruising van 
de R22 met de R0 is aangeduid als biologisch zeer 
waardevol alsook de holle weg in het midden van 
het Woluweveld. Deze laatste maakt deel uit van 
een groter open ruimte geheel. 

LEGENDE

Biologisch zeer waardevol

Biologisch waardevol

Complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen
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WEGENIS & SPOORWEGEN

Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer 
dense bovenlokale verkeersinfrastructuur, met 
de R0, de A201 en de R22 die hier op een korte 
afstand bij elkaar komen, en een complexe 
uitwisselingsstructuur. Van west naar oost raast 
de spoorlijn Brussel-Leuven dwars doorheen het 
gebied met 2 haltes, beiden bediend op IC niveau 
richting Brussel en Doornik en op niveau van het 
GEN in de richting van Leuven, Eigenbrakel en ’s 
Gravenbrakel. De zone is dus ogenschijnlijk goed 
bediend, ook met openbaar vervoer, ware het niet 
dat de afstand vanaf de Keiberg tot aan de stations 
net te groot en vooral zeer onaangenaam is om vlot 
te voet te overbruggen. De meeste werknemers 
kiezen dan ook voor de (bedrijfs)wagen. 

LEGENDE

R0, A201 en R22
Secundaire ontsluiting
Spoorlijn
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VERKEERSHINDER

In het beeld geven we de typerende situatie voor 
een donderdagavond rond 16:00. Dit beeld geeft 
duidelijk aan hoe de hele omgeving van de Keiberg 
kreunt onder een verzadiging van het wegverkeer. 
De opeenvolgende weefbewegingen op de R0 
zorgen voor een volledige saturatie van de R0 
met als gevolg dat alle toevoerwegen eveneens 
vastlopen.  In de praktijk zien we dat werknemers 
die de Keiberg verlaten soms meer dan 15 minuten 
moeten aanschuiven om de Henneaulaan en de 
oprit naar de R0 te bereiken. Elke bijkomende 
vierkante meter kantoor of bedrijfsactiviteit 
versterkt deze verkeershinder op piekmomenten.

LEGENDE

geen hinder

lichte hinder

ernstige hinder

stilstaand verkeer
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FIETSROUTES

De non-stop fietsroute vanuit Leuven langsheen 
de spoorlijn stopt in Zaventem ter hoogte van het 
station. Van daaruit loopt de route vandaag door 
het stadscentrum door tot aan de Henneaulaan 
en de Grensstraat. De route volgt ofwel verder de 
Woluwevallei (parallel met de R22) ofwel gaat ze 
over de R0 naar Diegem. Vanaf de Henneaulaan 
is er een aansluiting via de Lambroekstraat dwars 
door het Woluweveld richting begraafplaats van 
Schaarbeek, ofwel parallel aan de A201. De provincie 
plant nu om de non-stop fietsroute door te trekken 
langs de spoorlijn over de R0 en via de berm op de 
grens tussen Machelen en Zaventem.

LEGENDE

Bestaand bovenlokaal fietstraject
Gepland bovenlokaal fietstraject



53

BUSLIJNEN

Langsheen de zone lopen verschillende buslijnen 
die de verbinding maken tussen de luchthaven 
en Brussel, Vilvoorde of Mechelen. Aan halte 
Henneaulaan stoppen volgende buslijnen :

272 : Zaventem Luchthaven - Brussel
282 : Zaventem Luchthaven - Mechelen
471 : Zaventem Luchthaven - Brussel Noord (snelbus 
vanaf NATO) 
620 : Zaventem Luchthaven - Anderlecht Erasmus
621 : Zaventem Luchthaven - Vilvoorde Station

De bussen mikken duidelijk op pendelaars 
van en naar de luchthaven en de omliggende 
tewerkstellingsgebieden.

LEGENDE

Zaventem Luchthaven - Vilvoorde Station
Zaventem Luchthaven - Mechelen
Zaventem Luchthaven - Brussel Noord
Zaventem Luchthaven - Brussel
Leuven - Herent - Kortenberg - Zaventem - Cargo
Roodebeek - Zaventem - Cargo
Vilvoorde - Diegem - Zaventem
Zaventem Luchthaven - Anderlecht Erasmus
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TRAMLIJNEN

In het kader van het Brabantnet worden er 3 
tramlijnen in de Noordrand uitgebouwd. Tramlijn 2 
maakt een verbinding tussen de luchthaven en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de A201. Om de 
spaghettiknoop van de kruising tussen de R0 en de 
A201 te vermijden, loopt de tramlijn over de R0 op 
een eigen brug in het verlengde van de Leonardo 
Da Vincilaan. Dit tracé is ondertussen bevestigd. 
Tramlijn 3 verbindt de luchthaven van Zaventem 
tangentieel met Diegem, Vilvoorde, Heizel tot 
het Universitair Ziekenhuis van Jette. Binnen het 
projectgebied volgt deze de Woluwelaan tot aan de 
luchthaven. Op termijn zal deze tram doorgetrokken 
worden tot in Tervuren. Het traject wordt nog verder 
onderzocht.

LEGENDE

Toekomstig tracé tramlijn
Mogelijk toekomstig tracé concentrische 
tramlijn rond Brussel
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SPORTIEVE LOOPROUTES

Op basis van de gegevens, die de STRAVA App 
voor recreatieve lopers bijhoudt, krijgen we zicht op 
de gebieden die sterk recreatief gebruikt worden. 
Wat opvalt is de donkere kleur voor de routes 
door het zuidelijk deel van het Woluweveld. Maar 
ook de linken vanaf de Henneaulaan naar het 
Woluweveld. Ook opvallend is de route vanaf het 
station van Zaventem in zuidelijke richting naar de 
Woluwevallei en van daaruit naar het Woluweveld. 
Het duidt het belang van deze open ruimte voor de 
omgeving duidelijk aan. 

LEGENDE

Lage intensiteit
Zeer hoge intensiteit 



56

GELUIDSBELASTING AUTO

Kijken we naar het autoverkeer dan valt op dat 
vooral de R0 en de A201 dieprood gekleurd zijn en 
een gemiddelde geluidsbelasting kennen van meer 
dan 65 dB. Opvallend is echter dat de Keiberg door 
zijn hogere ligging en zijn omsluitende bebouwing 
zeer lage scores laat optekenen, ondanks de nabije 
ligging van de snelweg. Deze waarden liggen 
(gevoelig) beter dan de geluidsbelasting voor 
Sint-Stevens-Woluwe en de woonzone rond het 
Bloemenveld en de Kleine en Grote Daalstraat. 
Langsheen de A201 dringt de geluidsbelasting veel 
verder de omgeving in. 

LEGENDE

55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

70-74 dB

>= 75 dB
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GELUIDSBELASTING SPOOR

Ook de geluidsbelasting van de spoorlijn geeft, 
buiten de meest noordelijke zone, op zich geen 
echte geluidshinder op de projectzone. Opvallend 
is dat de geluidsbelasting ter hoogte van de 
Kouterveldstraat duidelijk dieper de zone indringt 
dan in de rest van het gebied. Dit is het gevolg van 
de diepere ligging ten opzichte van de omgeving. 

LEGENDE

55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

70-74 dB

>= 75 dB
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GELUIDSBELASTING VLIEGTUIG

De geluidsbelasting ten gevolge van het vliegverkeer 
treft wel de gehele Keiberg. Maar deze is gelijk tot 
beter dan deze voor het centrum van Zaventem (55-
59 dB) en duidelijk beter dan deze voor het centrum 
van Diegem (65-69dB). 

LEGENDE

55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

70-74 dB

>= 75 dB
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BEDRIJVENTERREINEN - PERCELEN

LEGENDE

Onbebouwd/braakliggende grond 

Onbebouwd/braakliggende grond  - 
aangeboden

Bebouwd - economische functie 

Bebouwd - economische functie - 
aangeboden

De inventaris van de POM toont de intensieve 
bedrijvigheid in deze regio. We onderscheiden 3 
zones. Diegem-Zuid, het gebied tussen de A201 
en het station van Diegem. Dit gebied is zo’n 22 ha 
groot. Het gehele gebied tussen de A201, de Hector 
Henneaulaan en de R0 is zo’n 48ha groot. Het gebied 
ten zuiden van de Hector Henneaulaan is zo’n 19 ha 
groot. Enkel binnen het projectgebied gaat het nu 
al om bijna 90ha bedrijvenzone.  We stellen vast 
dat er tussen de paarse zones nog groene vlekken 
overblijven. In Diegem zuid en het zuidelijk deel 
van de 3e zone is dit het meest opvallend. Ook in 
de middenzone staan er verschillende kavels als 
braakliggend gebied ingekleurd.
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Op basis van de beschikbare gegevens in het 
kadaster hebben we getracht een zicht te krijgen 
op de eigenaarsstructuur in het gebied. Het valt op 
dat de meeste panden en gronden niet in eigendom 
zijn van het bedrijf dat er gevestigd is. Veelal zijn de 
gebouwen in handen van vastgoedvennootschappen 
of investeringsfondsen. Deze beschikken soms 
over meerdere percelen in het gebied, niet steeds 
aansluitend. Treffend is het feit dat verschillende 
banken of hun dochtermaatschappijen hier 
eigendommen hebben liggen. Vooral de westzijde 
van de Excelsiorlaan blijkt gegeerd te zijn voor enkele 
grotere spelers. Het middengebied is verdeeld in vele 
vastgoedfondsen. 
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Groen immobiliën
Blauw bank / verzekering / beleggingsfondsen
Rood stopgezet / in vereffening

1 Avsar, Melkan & Berge 
2 Gemeente Zaventem 
3 Kerkfabriek Parochie Sint-Martinus - Zaventem 
4 Nv Belgacom    communicatie
5 OCMW Zaventem 
6 Iverlek     energiedistributie
7 Meag Munich Kapital Anlage Geselschaft Gmbh beleggingsfonds
8 Vandenbranden Jurgen 
9 Allelia     Verhuur en exploitatie vastgoed
10 AXA Belgium    verzekeringsmaatschappij
11 Vennootschap Babemo    Verhuur en exploitatie vastgoed
12 Vennootschap Befimmo   vastgoedbeleggingsmaatschappij
13 Vennootschap Belco Flanders   Immobiliën, kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen
14 Cofinimmo     vastgoedbeleggingsmaatschappij
15 Vennootschap Comada    Hotels
16 Vennootschap Coor Brussels Office  Gebouwenbeheer
17 De Etablissementen R.o.v.a.   Immobiliën, andere
18 Double Digit Immo    Verhuur en exploitatie vastgoed
19 Eirvast     Immobiliën residentieel
20 Fidea     Advieskantoor / consultancy
21 Foxaco     Immobiliën andere
22 Geoffice     Informatica en software pakketten
23 Heijmans Vastgoed    Projectontwikkeling
24 Hertz Belgium    Verhuur van auto’s en andere transportmiddelen
25 Hl Zaventem    Immobiliën andere
26 Immo Quinto    Immobiliën andere
27 Immo Keiberg    Verhuur en exploitatie vastgoed
28 ING Lease Belgium    Leasing (machines, werktuigen en vastgoed) 
29 KBC verzekeringen    Verzekeringsmaatschappij
30  Keiberg 401    Bemiddeling bij aankoop onroerende goederen
31 Keiberg City / Keiberg Estate   In vereffening / stopgezet
32 Keiberg Office Building Investment   In vereffening / stopgezet
33 Konica Minolta    Computers, kantoormachines en kopieerapparaten
34 Keiberg Properties Investment   In vereffening / stopgezet
35 Kotenco NV    Informaticadiensten en software
36 Lease Plan Management   Leasing (auto’s en lichte bestelwagens) 
37 Merrion Property Group   Immobiliën, kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen
38 Minerva Real Estate    Verhuur en exploitatie vastgoed
39 Pharma Nord Export    Voedingssupplementen en kruidenpreparaten
40 Phoenix Contact    Elektrische en elektronische apparaten
41 Prifast Real Estat    Bemiddeling bij de aankoop van onroerend goed
42 Ravago Finance    Holding
43 Ruson     Telecommunicatie
44 SA d’Etudes et de Propriete Immobiliere  Immobiliën, andere
45 Schafer Shop International   Kantoormeubilair
46 SV Patrimonia    Verzekeringen
47 Tanabe Europ    Groothandel in Farmaceutische producten
48 Tycoons Immo    Bemiddeling bij aankoop onroerende goederen
49 Aanvullende pensioenen van ING België  Verzekeringsfonds
50 Albert Delattre vzw    Vereniging gepensioneerde rijkswachters
51 Federatie van de elektriciteit en de electronica  Bedrijfs- en werkgeversorganisatie
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55%

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

Tot slot stellen we vast dat er op het terrein veel gebouwen of delen 
van gebouwen te huur of te koop worden aangeboden. Er is sprake 
van 55% effectieve leegstand. Zelfs in een zeer dynamische en 
volatiele markt, zoals de kantoren business, zijn dat frappante en 
verontrustende cijfers. Naast de leegstand moet er ook rekening 
gehouden worden met onderpresterend rendement. Behoorlijk wat 
kantoren worden immers verhuurd voor lage prijzen of verhuurd met 
één of meerdere maanden gratis huur om de gebouwen toch maar 
bezet te krijgen.
Ook het feit dat één gebouw in handen is van verschillende 
eigenaars (meestal via vastgoedmakelaars of vastgoedfondsen) 
maakt het niet makkelijk om een correct beeld te krijgen over de 
leegstand en het mogelijke rendement. We merken wel dat enkele 
vastgoedontwikkelaars ondertussen hun activiteiten hebben moeten 
stopzetten en dat de meeste bedrijven die in de Keiberg actief zijn, 
geen positieve cijfers op hun handelsbalans kunnen voorleggen.
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De bestemming "zone voor luchthaven gerelateerde kantoren en 
bedrijven" maakt dat de zone een sterke relatie onderhoudt met 
de dynamiek van de luchthaven. Hierdoor vinden we in de zone 
een aantal internationale headquarters en allerlei ondersteunende 
bedrijven. Het is echter ook een markt die zeer volatiel is en zeer snel 
veranderingen ondergaat. Het feit dat vele bedrijven geen eigenaar 
zijn van de gebouwen die ze bezetten, maar gebruik maken van 
gebouwen die via vastgoedfondsen worden beheerd, maakt dat ze 
zeer snel kunnen verhuizen naar een voor hen meer geschikte locatie. 

Vandaag stellen we vast dat 55% van de bedrijfsgebouwen leeg 
staat. Dit is een enorm hoog cijfer en moet waarschijnlijk nog 
verder worden bijgesteld als we ook de verdoken leegstand zouden 
meetellen (gehuurde oppervlakte wordt onderbenut omwille van een 
lager personeelsbestand of wordt onder de marktprijs gehuurd om 
toch maar inkomsten te genereren). Het feit dat vastgoedfondsen 
eigenaar zijn van deze gebouwen maakt het niet eenvoudig om 
nieuwe impulsen te genereren. De fondsen worden immers beheerd 
door grote bank- of verzekeringsmaatschappijen die hoofdzakelijk 
geïnteresseerd zijn in het rendement en minder bekommerd zijn om 
het gebouw en zijn omgeving als aangename werkplek.  We zien 
wel dat er zeer snel een verschuiving optreedt in het marktaanbod 
door de concurrentie die uitgaat van nieuwe kantoorlocaties met 
een uitgebreider aanbod aan voorzieningen of imago. Hierdoor 
worden ook de vastgoedspelers verplicht om sneller in te spelen op 
wijzigende trends in de kantoormarkt. 

Eén van de belangrijkste knelpunten die een vernieuwing van het 
marktaanbod in de weg staat, is de bereikbaarheid / toegankelijkheid 
van de Keiberg. De zone is op sommige momenten van de dag moeilijk 
of nauwelijks te bereiken door de hoge graad van verkeershinder, met 
lange wachttijden tot gevolg. Er zijn bovendien weinig volwaardige 
alternatieven voor de auto. De 2 treinstations liggen net iets te ver via de 
huidige wegen om een vlotte en aangename voetgangersverbinding 
mogelijk te maken. De bus kent dezelfde ontsluitingsproblemen als 
de auto en is dan ook geen echt alternatief. 

CONCLUSIE RUIMTELIJKE ANALYSE
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Willen we zoeken naar oplossingen voor deze situatie dan zullen we 
moeten focussen op een verbeterde multimodale ontsluiting. Het 
voorstel om 2 nieuwe tramlijnen door of langs het gebied te brengen is 
alleszins een goede aanzet, al denken we dat er goed moet nagedacht 
worden over de exacte locatie van de tramhaltes en de relatie met het 
onderliggende uit te bouwen voet- en fietspadennetwerk. 

Een ander knelpunt is de moeilijke relatie met de open ruimte. De 
Woluwevallei die enkele decennia terug nog een natuurlijke leefader 
was, is vandaag de drager van de belangrijkste gewestwegen 
waardoor het natuurlijk watersysteem vervangen is door een stelsel 
van kokers en overstorten. De resterende open ruimte gebieden zijn 
snippers in een sterk bebouwde maar ook sterke gefragmenteerde 
ruimte. De steeds groeiende vraag naar bedrijfsterreinen in deze 
omgeving maakt dat de open ruimte eerder beschouwd wordt 
als potentieel te ontwikkelen gebied, dan als structurerende en 
kwalitatieve open ruimte. Woluweveld is tot op vandaag de enige 
zone die zijn karakter als open ruimte nog voldoende heeft kunnen 
bewaren. Maar we merken dat ook hier aan alle randen wordt 
geknaagd (o.a. NATO, ...) Toch is deze open ruimte belangrijk, al was 
het maar om een rustpunt te kunnen bieden in een hyperdynamische 
en internationaal georiënteerde omgeving, waar werknemers en 
bewoners even op adem kunnen komen. 
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Voor de toekomstige ontwikkelingen wordt  gewerkt met een 
aftastend onderzoek. Daarbij worden een aantal scenario's uitgewerkt 
die de mogelijkheden op het vlak van de ruimtelijke morfologie en 
het toekomstig programma voor de site trachten te distilleren uit vele 
varianten. Het is een iteratief en ontwerpend onderzoek waarbij de 
preliminaire voorstellen, door confrontatie met adviesverlenende 
instanties, stakeholders en opdrachtgever, tot nieuwe inzichten 
leiden en nieuwe of verder ontwikkelde scenario's opbrengen.  

Er wordt parallel gewerkt op 2 sporen. 
- Spoor 1 onderzoekt de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
- Spoor 2 onderzoekt de mogelijkheden op het vlak van programma

We trekken bewust de ruimtelijke morfologie en het mogelijke 
programma  uit elkaar omdat er niet noodzakelijk een overeenkomst 
tussen beide moet zijn. We stellen immers vast dat de ruimtelijke 
morfologie in vele gevallen langer meegaat dan de activiteiten 
waarvoor de gebouwen oorspronkelijk zijn neergezet. Denken we 
maar aan het gemak waarop in voormalige havenlocaties de oude 
loften ingericht worden als trendy woon- en kantoorlocaties. 

Voor het type gebouwen op de Keiberg lijkt dit een moeilijkere 
opgave omdat we niet meteen veel referenties hebben die aantonen 
dat dit soort kantoorgebouwen een 2e of 3e leven kunnen hebben 
als woning, werkplaats of horecazaak. Er is bovendien nog geen 
nostalgische reflex die maakt dat we ons willen vereenzelvigen met 
het type gebouwen dat we in deze omgeving terugvinden. Maar wat 
niet is, kan nog komen. Denken we maar aan de gretigheid waarmee 
vandaag de jaren '70 terug in de belangstelling komen. 

Het is bovendien niet omdat de voorbeelden vandaag nog niet of 
nauwelijks beschikbaar zijn dat deze omvorming niet mogelijk zou 
zijn of geen boeiende resultaten zou kunnen opleveren. De vraag die 
zich stelt is of dit vooral het gevolg is van technische beperkingen 
of dat we op dit moment nog geen feeling hebben met dit type 
gebouwen en omgeving en er daarom nog niet bij stilgestaan hebben 
op welke manier een nieuw programma dit gebouwenpatrimonium 
zou kunnen doen herleven.

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
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De ontwikkelingsmogelijkheden op beide sporen worden besproken 
met verschillende stakeholders en met de opdrachtgever. Dit levert 
boeiende discussies op en geeft aanleiding tot diepere inzichten in 
de mogelijkheden en potenties van de site. 

Beide sporen worden ook met elkaar geconfronteerd, waarbij 
wordt nagegaan welke ontwikkelingen op ruimtelijk vlak het beste 
de verschillende activiteiten zouden kunnen ondersteunen. Uit 
die confrontatie volgt een verdere verfijning en kan een soort 
voorkeursscenario gedistilleerd worden, dat verder in deze bundel 
gepresenteerd wordt. Het voorkeursscenario combineert het beste 
uit de verschillende scenario's en voegt daar nieuwe elementen aan 
toe vanuit de kennis en de voeling die het ontwerpteam stap voor 
stap met het terrein heeft opgebouwd. Het is dan ook een nieuw 
scenario. 

Ook het voorkeursscenario is geen te nemen of te laten piste maar wil 
vooral bijdragen aan de discussie over de toekomstige ontwikkeling 
van de site en wil daarvoor enkele randvoorwaarden naar voor 
schuiven. Randvoorwaarden die aangewezen of noodzakelijk zijn om 
het gebied nieuwe impulsen te geven en de huidige problemen van 
leegstand en achteruitgang het hoofd te bieden.  
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In het spoor van de ruimtelijke morfologie onderzoeken we op 
welke manier de bestaande ruimtelijke morfologie veranderingen 
kan ondergaan en wat daarvan de consequenties zouden zijn op de 
kwaliteit van de ruimte en voor de ruimtelijke organisatie. 

Op het eerste zicht lijkt de bestaande morfologie geen of nauwelijks 
andere ontwikkelingsmogelijkheden toe te staan. De meeste terreinen 
zijn immers bebouwd en de overheersende typologie van vrijstaande 
kantoorgebouwen lijkt zich enkel maar verder te kunnen zetten op de 
nog vrijliggende kavels.  

Gezien de schaal van de projectzone en de overheersende typologie 
is het onderzoek naar de ruimtelijke morfologie dan ook vooral op 
een meer stedenbouwkundig schaalniveau gezocht en werden wat 
extremere ontwikkelingen naar voor geschoven. Het zijn denkpistes 
die tot doel hebben om de discussie los te weken en mensen aan het 
denken te zetten. 

We hebben voor de Keiberg vier scenario’s onderzocht, met name : 

- (1) central park
- (2) stedelijk platform
- (3) ontpitten 
- (4) kleinschalige reorganisatie

Het zijn allemaal scenario's die bewust de geëikte paden verlaten en 
de betrokken stakeholders en adviserende instanties uitdagen om de 
discussie aan te gaan en een mening te verkondigen. Een methodiek 
die gezien de soms felle reacties op sommige voorstellen succesvol 
is gebleken.  

ONDERZOEK RUIMTELIJKE MORFOLOGIE
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In dit scenario wordt de R0 overbouwd en de stedelijke 
kern van Zaventem over de snelweg doorgetrokken 
tot aan de Keiberg. De stedelijke dynamiek kan op die 
manier doorlopen tot in de Keiberg. Bovendien zorgt 
het overbouwen van de ring ervoor dat de overlast van 
fijn stof en visuele hinder verminderen. De overkapping 
biedt ook mogelijkheden om de R0 te herdenken en in te 
zetten op een verdere scheiding van de verkeersstromen. 
Daarbij wordt gestreefd naar een betere in- en 
uitweefzone tussen de verschillende gewestwegen. 
Ook het openbaar vervoer krijgt in dit scenario een 
betere oplossing door de tangentiële tramlijn vanaf 
Jette naar Tervuren via deze nieuwe overkapping te 
laten lopen, waardoor ze meteen ook voor het stedelijk 
gebied tussen het station van Zaventem en de ring een 
ontsluitingsoplossing kan bieden.

STEDELIJK PLATFORM

In dit scenario onderzoeken we hoe de open ruimte van 
het Woluweveld de bedrijvenzone kan indringen. We 
verwijderen alle bebouwing tussen de Kouterveldstraat 
en het talud op de grens tussen Machelen en Zaventem. 
Daardoor ontstaat er een langgerekte parkzone. Deze 
parkzone brengt een verblijfskwaliteit in het gebied 
en kan aanleiding geven om andere programma’s 
langsheen de parkzone te creëren. We vertalen dit 
in hogere gebouwen langsheen de randen van de 
parkzone die zicht geven op deze centrale parkzone. 
De ingreep creëert ook een langgerekte wateropvang. 
Die is nodig, gezien de mogelijke wateroverlast in het 
gebied, zeker ter hoogte van de inzinking langsheen de 
Kouterveldstraat.

CENTRAL PARK
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In het laatste scenario gaan we fijnmaziger te werk 
en wordt eerder op niveau van één of enkele kavels 
ingegrepen. De eigenaars krijgen de toestemming om 
hoger te bouwen mits ze een deel van de bestaande 
bebouwing wegnemen en vervangen door een 
kwalitatieve open of openbare ruimte. De totale 
bruto vloeroppervlakte wordt per kavel of in groepjes 
van enkele kavels vergroot op voorwaarde dat de 
semi-publieke ruimte wordt opgewaardeerd. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een groene ruimte of het 
voorzien van een ondergrondse parking. We streven 
met deze ingrepen naar een fijnmazig netwerk van 
groene publieke verbindingen tussen de gebouwen 
waardoor bijvoorbeeld de afstand tot aan de openbare 
vervoersknooppunten verkleind kan worden.

KLEINSCHALIGE REORGANISATIE

In dit scenario verwijderen we stap voor stap de 
gebouwen in het middenveld van de Excelsiorlaan. Dit 
gebied kent vandaag immers de laagste verblijfskwaliteit 
en een hoge leegstand. In de plaats richten we één groot 
gebouwencomplex op dat qua bruto vloeroppervlakte 
minimaal gelijk is aan de huidige bebouwing, maar door 
deze samen te brengen in 1 gebouw met een ruime 
sokkel en één of meerdere slanke torens, houden we 
plaats open voor een schitterend verblijfsgebied. Het 
verblijfsgebied trekt de kwaliteiten van de groenstructuur 
langsheen de Excelsiorlaan door en creëert een zone 
waardoor de Keiberg een campusaanzicht krijgt met 
een duidelijke centrale trekker. De schaal van de ingreep 
is niet vreemd in deze omgeving en is vergelijkbaar met 
de ingrepen die gebeurd zijn op het bedrijventerrein 'De 
Kleet' of die van verschillende headquarters langsheen 
de A201.

ONTPITTEN
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Naast de uitwerking van een aantal ruimtelijke scenario's, worden ook 
de mogelijke scenario's voor de samenstelling van het programma op 
de site toegelicht. Daarbij wordt gefocust op de mogelijkheden om 
via het verweven van nieuwe activiteiten de site nieuw leven in te 
blazen. 

We erkennen 3 mogelijke verwevingsstrategieën. 

- (1) verbreding 
In dit scenario gaan we er vanuit dat we zoeken naar activiteiten die 
een rechtstreeks relatie hebben met de economische activiteiten 
op de site maar niet onmiddellijk als economische activiteit worden 
beschouwd. We denken hierbij aan een aantal voorzieningen zoals 
broodjeszaken, horeca-activiteiten, maar ook infrastructuur voor een 
verbeterde multimodale mobiliteit of energieproductie. 

- (2) verstedelijking
In dit scenario trekken we alle registers open en is in principe 
elke activiteit toegelaten inclusief recreatie, handel en wonen. De 
bedrijvenzone verwordt op die manier tot een verstedelijkt gebied 
waar wonen, werken, recreëren en zich ontspannen naast elkaar 
voorkomen en elkaar ondersteunen.

- (3) duurzame transitie
In dit scenario is de omslag naar een duurzame zone met eigen 
energieproductie, met eigen waterzuivering en recyclage, met een 
sterke relatie tussen de bebouwde en onbebouwde ruimte de trigger 
voor een vernieuwende impuls voor de bedrijvenzone. 

Het zijn zeer brede onderzoekspistes die ons in de gesprekken 
met stakeholders en adviserende instanties inzicht moeten geven 
in de haalbaarheid en de wenselijkheid van bepaalde vormen van 
verweving en de mogelijke randvoorwaarden die hieraan gesteld 
worden.  

ONDERZOEK PROGRAMMA
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SYNTHESE

Het ruimtelijk onderzoek en de mogelijkheden tot verweving worden 
tegenover elkaar geplaatst. Bij elk ruimtelijk scenario werd nagegaan 
in welke mate dit een bepaalde vorm van verweving ondersteunt. Hoe 
beter het programma en het ruimtelijk scenario op elkaar inspelen en 
elkaar ondersteunen, hoe groter het bolletje. Hoe minder hoe kleiner. 

De differentiatie van de economie is in alle geschetste ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk. Bij het scenario 'kleinschalige herorganisatie' 
zien we de beste kansen. Immers de aanvullende programma's 
veronderstellen slechts minimale ingrepen in de bebouwde ruimte en 
kunnen veelal zonder zware investeringen uitgebouwd worden. 

De verstedelijking lukt het beste in het geval van het scenario 'stedelijk 
platform'. Dit scenario kiest er namelijk voor om de barrière van de R0 
tussen het centrum van Zaventem en de Keiberg op te heffen door er 
letterlijk overheen te bouwen. Bij de andere scenario's blijft de Keiberg 
te veel een eiland om als echte multifunctionele stedelijke kern te 
kunnen functioneren. Het versterken van de link met Zaventem dorp 
over de R0 is dan ook een belangrijke randvoorwaarde om andere 
activiteiten in de Keiberg in te brengen. 

De duurzame transitie komt het beste tot zijn recht in de scenario's 
'central park' en 'ontpitten'. Beide scenario's kiezen er immers voor om 
een belangrijke open ruimte in te brengen in de Keiberg en deze ook 
in te zetten als een meerwaarde voor de omgeving maar ook voor 
duurzame wateropvang en -recyclage.
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Een belangrijke randvoorwaarde om uit de vicieuze cirkel te breken, 
is de wijze waarop een alternatief wordt geboden voor de ontsluiting 
van de zone. Niet alleen zal er daarom gezocht moeten worden naar 
meer duurzame en multimodale ontsluitingsmogelijkheden. Het zal 
ook een zaak zijn om in het programma voor de Keiberg op zoek 
te gaan naar activiteiten die het klassieke 9 tot 5 patroon kunnen 
doorbreken. 

We zien vandaag immers 2 stevige pieken in de verkeersstromen, met 
name de ochtend- en de avondspits als alle werknemers met de auto 
op de bedrijvenzone toekomen of deze verlaten. Over de middag is er 
een stroom naar de ondersteunende voorzieningen (broodjeszaak, 
snackbar, superette aan het tankstation, ...). We kunnen dit doorbreken 
door de rol van de Keiberg gedeeltelijk te herdenken. 

Vandaag is de Keiberg een zeer monofunctionele kantoorzone 
met enkele oudere werk- en opslagplaatsen. Hiertussen vinden we 
verschillende hotels of apparthotels die enerzijds mikken op reizigers 
van en naar de luchthaven maar duidelijk ook mikken op de langere 
verblijven van expats die voor enkele weken, maanden of zelfs jaren 
al dan niet permanent in de omgeving werkzaam zijn en die zo dicht 
mogelijk bij het werk en de luchthaven willen zijn. 

We willen dit expat wonen sterker verweven in de zone en een 
hogere verblijfskwaliteit geven. Hierdoor krijgen ondersteunende 
voorzieningen, zoals restaurants, supermarktjes, maar ook fitness 
en wellness centra een betere spreiding van hun klanten en wordt 
investeren in een langzaam verkeersnetwerk tussen de gebouwen 
interessant. Deze expats stellen ook steeds meer eisen aan de 
omgeving waar ze wonen en werken. En in plaats van ze samen 
met de andere pendelaars naar het hippe centrum van Brussel 
te laten afzakken of naar de residentiële buitenwijken, is het een 
duurzamere optie om ze een aangename verblijfsomgeving te geven 
waar wonen, werken en ontspannen steeds meer in elkaar overgaan. 
Dit veronderstelt het inbrengen van een ruimtelijke kwaliteit met 
onder andere mogelijkheden om te verpozen of te werken in een 
aangename groene omgeving.

DE ROL VAN KEIBERG
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De connectie naar de hoofdstad en de luchthaven blijft belangrijk 
maar de hedendaagse internationale werknemers zoeken steeds 
meer duurzame alternatieven op zoals een vlot openbaar vervoer 
(tram of light rail) of vlotte en veilige fietsroutes. De zeer dichte 
nabijheid van het Woluweveld is een meerwaarde en moet zeker 
sterker uitgespeeld worden. 

Daarnaast zien we een interessante potentie voor de verdere 
uitbouw van datacenters in de omgeving. Niet alleen is data zowat 
het nieuwe goud en komt er hieromtrent de jongste jaren een nieuwe 
economie tot stand, datacenters draaien ook 24/7. De omgeving 
van de Keiberg herbergt vandaag al enkele kleinere datacenters 
en technologiebedrijven en is vooral ook goed geconnecteerd via 
glasvezelkabels met de hoofdstad en het buitenland. Al blijft Brussel, 
in vergelijking met de omringende belangrijke steden Frankfurt, 
London, Amsterdam en Parijs, nog wat achter wat betreft haar belang 
als internetstad.  

Datacenters hebben enkele nadelen: een ongelooflijke energie-
consumptie en een probleem van warmte overschotten. We zouden 
deze nadelen willen omdraaien in opportuniteiten door enerzijds 
sterk te investeren in kleinschalige duurzame energieproductie 
en anderzijds de uitbouw van een warmtenet met de warmte 
overschotten van het datacenter.  

Dit warmtenet kan nieuwe of vernieuwde kantoren, kleinschalige 
hoogtechnologische labo's en werkplaatsen en temperatuurgevoelige 
opslagplaatsen (pharma, hightech apparatuur, ... ) bedienen alsook 
de ondersteunende voorzieningen en woningen voor expats. Op 
termijn kan de zone verder uitgroeien tot een meer multifunctionele 
zone waar de grens tussen wonen, werken en recreëren stap voor 
stap vervaagt en waar ook andere meer stedelijke voorzieningen op 
termijn een onderdak kunnen vinden. 
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RUIMTELIJKE PRINCIPES

Uit de 4 testscenario's die we uitgewerkt hebben als tools voor het 
onderzoek en uit de reacties van de verschillende betrokken partijen, 
hebben we 6 ruimtelijke principes gedistilleerd. Deze gebruiken we 
als houvast bij het uitwerken van een synthesescenario. De principes 
zijn vandaag specifiek voor de Keiberg ontwikkeld, maar kunnen 
zeker ook als inspiratie dienen bij de herontwikkeling van andere 
gelijkaardige zones. 

Naar een multimodale bereikbaarheid 
Verschillende transportmodi moeten mogelijk zijn om de site te 
bereiken. De huidige unimodale autobereikbaarheid gecombineerd 
met een zeer hoge verkeersdruk uit de omgeving maken dat de site 
vandaag, zeker tijdens de spitsuren, haast niet meer bereikbaar is. Door 
nieuwe modi aan te bieden, hopen we op een vlotte bereikbaarheid. 
De aanleg van de non-stop fietsroute Brussel - Leuven en de aanleg 
van 2 nieuwe tangentiële tramlijnen openen perspectieven voor een 
verbeterde multimodale ontsluiting. 

Uit het eiland breken 
De Keiberg is ingesloten door een bundel verkeersinfrastructuren. 
Door verbindingen over of onder de A201 en de R0 te voorzien voor 
fietsers en voetgangers wordt de Keiberg beter geconnnecteerd 
met zijn omgeving. Het verkleint de effectieve en psychologische 
afstand tot aan de stations Diegem en Zaventem waardoor het voor 
werknemers en bezoekers in de toekomst eenvoudiger wordt om de 
trein te nemen naar de site. 

Van boom- naar rasterstructuur 
Momenteel is er één toegangsweg die het centrale gedeelte 
van de Keiberg ontsluit. Op piekmomenten leidt dit tot grote 
verkeersproblemen. We voorzien daarom een tweede auto-
ontsluiting. Daarnaast wordt een fijnmazig netwerk van wandel- en 
fietspaden uitgebouwd. Die zorgen voor vlotte verbindingen tussen 
de gebouwen door en connecteren de gehele site met de nieuwe 
fietsroute en tramlijnen aan de rand van de Keiberg. Ze zorgen 
ook voor vlotte verbindingen naar de ruimere omgeving, zoals 
Woluweveld en het centrum van Zaventem. 



83

UIT HET EILAND BREKEN

MULTIMODALE BEREIKBAARHEID

VAN BOOM- NAAR RASTERSTRUCTUUR



84

KLEINSCHALIGE HERORGANISATIE

VERHOOGDE LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

NIEUWE CENTRALITEIT
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Kleinschalige herorganisatie 
De Keiberg bestaat uit een eerder uniform type bebouwing en uit 
een publieke ruimte met een beperkte kwaliteit. We willen deze 
ruimte aangenamer en interessanter maken door op sommige 
plaatsen toe te laten hoger te bouwen. In ruil voor deze bijkomende 
ontwikkelingsmogelijkheden dient de ontwikkelaar de totale footprint 
van de ontwikkeling te beperken en te investeren in meer kwalitatieve 
buitenruimte. Dit principe kan ook toegepast worden door meerdere 
ontwikkelaars samen waardoor een vorm van uitwisselbare rechten 
kan ontstaan. De bijkomende ontwikkelingen dienen een surplus 
op te leveren voor de ontwikkelaar, wat betekent dat het nieuwe te 
bouwen volume een factor van bijvoorbeeld 1,5 groter kan zijn dan 
het oorspronkelijke. 

Nieuwe centraliteit 
De Keiberg mist ook een duidelijk centrum of motor van de 
ontwikkelingen. Door de nu relatief lage bebouwing te hergroeperen, 
kan men compactere maar duidelijk hogere gebouwen realiseren die 
als landmark richting geven aan de omgeving. Een centrum zou ook 
de mogelijkheid geven om een aantal ondersteunende voorzieningen 
(een broodjeszaak en andere kleinere horeca, een supermarkt, ...) te 
ontwikkelen. De ontwikkeling laat ook toe om enkele grotere open 
ruimtes te realiseren, bijvoorbeeld voor de aanleg van een centraal 
park of plein of voor de aanleg van een kwalitatieve en geïntegreerde 
buffer voor hemelwater. 

Naar een verhoogde landschappelijke integratie 
De Keiberg sluit zich volledig af van de open ruimte waarin ze 
ontwikkeld is. De open ruimte van Woluweveld ligt echter letterlijk 
aan de achterzijde maar wordt haast niet betrokken bij de kantoren. 
Nochtans is het aangewezen om in een drukke business omgeving 
als de Keiberg ook ruimte te voorzien waar even ontspannen kan 
worden, waar tijd is voor sport / fitness en waar het citaat 'een 
gezonde geest in een gezond lichaam' toegepast kan worden. Het 
kan een manier zijn om burn-out en stress te voorkomen en draagt 
alleszins bij aan de verhoogde ruimtelijke kwaliteit en ecologische 
opwaardering van de publieke ruimte. Dit straalt bijgevolg ook af op 
de kwaliteit van de werkomgeving. 
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VOORKEURSSCENARIO

Het synthesescenario tracht de ruimtelijke principes die hiervoor kort 
werden toegelicht te vertalen in een kwalitatief ruimtelijk masterplan 
voor de site. 

De uitbouw van de non-stop-fietsroute vanaf het station Zaventem 
naar Brussel dwars door de Keiberg en de aanleg van 2 tramlijnen  
vanaf de luchthaven naar Brussel en Tervuren zorgen voor een 
verhoogde multimodale bereikbaarheid van de Keiberg site. Ook 
de omgeving profiteert van deze verhoogde bereikbaarheid door 
het aanleggen van een voetgangers- en fietsersbrug over de R0 in 
de richting van Zaventem en een brede tunnel onder de A201 voor 
de connectie met het dorp en station van Diegem. Om een vlotte 
connectie te kunnen realiseren, wordt het hoogteverschil op de site 
opgevangen door een fietshelling, zodat er een quasi recht op rechte 
verbinding ontstaat tussen de Keiberg en de stations in Zaventem 
en Diegem. 

Centraal in de zone rond de Excelsiorlaan wordt de bestaande 
bebouwing in één grote operatie vervangen door een nieuwbouw met 
een stevige sokkel en een torengebouw. Ondanks de hogere bruto 
verkoopbare oppervlakte wordt de footprint van de ontwikkeling 
kleiner en ontstaat er plaats voor een centrale open ruimte die 
dienst kan doen als ontmoetingsplek maar ook plaats voor water- en 
energieberging. Dit soort grootschalige operaties is niet vreemd in 
deze omgeving en is op schaal van de verschillende headquarters die 
zich in de omgeving hebben gevestigd. 

Voor de zone eromheen wordt via een kleinschalige herorganisatie 
een kwaliteitsverhoging en schaalvergroting doorgevoerd. De 
huidige gebouwen met 1 à 2 bouwlagen kunnen daarbij gevoelig in 
de hoogte uitbouwen op voorwaarde dat ze een hogere kwalitatieve 
publieke ruimte creëren rond hun gebouwen. 

Langsheen de Kouterveldstraat wordt op het gedeelte dat aansluit 
bij het Woluweveld een wadi en wateropvangbekken gecreëerd. 
Deze nieuwe open ruimte zorgt voor een duurzame opvang met 
vertraagde afvoer van het regenwater dat op de gehele site neervalt. 
Tevens creëert ze een nieuwe verblijfskwaliteit in de zone, waarrond 
een ondersteunend programma kan uitgebouwd worden met hotel, 
apparthotel, expat wonen, horeca, ... Hierdoor zullen ook nieuwe 
bedrijven zich willen liëren met deze waardevolle omgeving. 

Als compensatie voor deze open ruimte kan op de aanpalende 
gronden een hogere dichtheid gerealiseerd worden door in de 
hoogte te bouwen.
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STRATEGIE 1 : KLEINSCHALIGE HEROGRANISATIE

De hiervoor vermelde ruimtelijke principes in combinatie met het 
synthesescenario leiden naar een aantal strategieën die universeel 
toepasbaar zijn. We lichten hier 4 scenario's uit aan de hand van 
concrete voorbeelden op de Keiberg site.

Een eerste strategie is die van de kleinschalige herorganisatie, 
waarbij er op de ene plaats gebouwen worden weggenomen om 
ergens anders hoger te kunnen bouwen en een grotere ruimtelijke 
kwaliteit te kunnen realiseren op het gelijkvloers.

Op de tekening hiernaast zien we dat het gelijkvloers voornamelijk 
bestaat uit parkeerplaatsen. Door de aanleg van ondergrondse 
parkings is er veel meer groene ruimte op het gelijkvloers en ruimte 
voor activiteiten zoals bijvoorbeeld een tennisclub. De bebouwing 
zelf kan een combinatie worden van (grondgebonden) bedrijven met 
expat woningen, hotels en voorzieningen.
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STRATEGIE 2 : ONTPITTEN

Een tweede strategie is deze van het ontpitten. Het is een vorm 
van herorganisatie maar dan op grote schaal, waarbij een groep 
gebouwen wordt vervangen door een omvangrijk gebouw.

Concreet voor de Keiberg is het de bedoeling dat alle, voornamelijk 
leegstaande gebouwen die gelegen zijn in het centrale gedeelte, 
gegroepeerd worden in één gebouw dat op een andere schaal kan 
werken. 

In dit centrale gebouw willen we naast kantoren ook activiteiten 
aantrekken die het klassieke 9 tot 5 kader doorbreken. We denken 
hierbij bijvoorbeeld aan een datacenter. Dit is immers 24 op 24 en 7 
dagen op 7 bemand en actief. Data zijn een bovendien belangrijke 
added value voor de kenniseconomie en de hoeveelheid data en de 
vraag tot een goede ontsluiting nemen dag na dag toe. Het is vandaag 
dus een economisch interessante activiteit die bovendien ook een 
positief effect zou kunnen hebben op het aantrekken van nieuwe 
bedrijven. Vandaag bevinden er zich al 2 kleinere onafhankelijke 
datacentra op de site. Deze zouden in het kopgebouw gegroepeerd 
kunnen worden. 

We willen daarnaast ook niet zuiver bedrijfsmatige functies in het 
gebouw herbergen die het klassieke 9 tot 5 kader doorbreken. We 
denken daarbij aan functies zoals een hotel, kantoren, een zwembad, 
cinema, etc. Ook woningen  (voor expats) en woonondersteunende 
functies horen daar ons inziens in thuis. Bij de woonondersteunende 
functies horen kleinere detailhandelzaken zoals een krantenwinkel, 
bakker , apotheker en een kleine supermarkt. De retailfunctie wordt 
echter beperkt tot basisvoorzieningen om geen concurrentie aan te 
gaan met de detailhandel in de historische stads- en dorpskernen.  
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STRATEGIE 3 : OPENBAAR VERVOER LINKEN

De ontsluiting en bereikbaarheid van de Keiberg site is altijd al een 
pijnpunt geweest. Op piekmomenten is de enige ontsluitingsweg van 
het centrale gedeelte van de site altijd verzadigd. Naast een extra 
ontsluitingsweg om de verkeerslast te verdelen, moeten we ook 
beroep doen op alternatieve transportmogelijkheden. Hierbij spelen 
tram, bus, trein en fiets een cruciale rol. Bovendien is de verbinding 
tussen alle vervoersmogelijkheden van belang voor een vlotte 
bereikbaarheid.

De tekening hiernaast geeft een beeld van hoe verschillende openbare 
vervoersmogelijkheden gelinked kunnen zijn. Waar de voetgangers- 
en fietsbrug over de R0 toekomt op de Keiberg, ligt tevens ook 
de tramhalte. De tekening op de volgende pagina toont hoe de 
verbinding van de Keiberg, onder de A201, met het bedrijventerrein 
van Diegem en bij uitbreiding het station kan gerealiseerd worden. 
Het hoogteverschil van 7m wordt overbrugd met fietsershellingen.
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STRATEGIE 4 : UITWISSELBARE RECHTEN

Het principe van 'uitwisselbare rechten' is al een aantal keer vermeld 
onder de vorm van het 'groeperen van gebouwen in één', om zo 
meer open ruimte te creëren. Voor de Keiberg betekent dit dat we 
naast het hergroeperen van de gebouwen in het centrale gedeelte 
(zie 'ontpitten' hierboven) ook het laagste punt van de site gaan 
proberen te vrijwaren, mede omwille van de waterproblematiek die 
hiermee gepaard gaat. De gebouwen worden m.b.v. uitwisselbare 
rechten gecombineerd in één gebouw dat gelegen is langsheen de 
fietsershellingen waar het tevens connectie mee maakt. Dit laat toe 
om de vrijgekomen ruimte om te vormen tot een ecologisch gebied 
waar waterzuivering en -opvang kan plaatsvinden. Voor voetgangers 
zijn er verschillende vlonderpaden die beide zijden van de wadi 
verbinden.
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De ingrepen op de Keiberg geven de mogelijkheid om dieper in 
te gaan op een aantal duurzaamheidsprincipes. Deze zouden  
geïmplementeerd kunnen worden om de zelfvoorzienigheid van de 
Keiberg-site aanzienlijk te verhogen en bovendien minder afhankelijk 
te maken van de klassieke energiebronnen. Door zoveel mogelijk in 
te zetten op hernieuwbare en duurzame energieproductie kunnen de 
energiekosten voor zowel bedrijven als expat woningen aanzienlijk 
gedrukt worden. In de volgende schema’s worden de principes 
van elektriciteitsproductie, warmtenetten en waterzuivering verder 
uitgelicht. Deze principes kunnen bij de herontwikkeling van de 
Keiberg en omgeving, vanaf het begin, mee geïntegreerd worden in 
het ontwerp.

DUURZAAMHEID
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ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Verschillende energiebronnen kunnen aangewend worden voor 
de productie van elektriciteit. We denken aan : (1) windenergie 
via kleine windturbines in en op de toren van het kopgebouw, (2)  
zonne-energie met zonnepanelen op het dak van het kopgebouw 
en de omliggende gebouwen, (3) biomassa uit de zuivering van 
grijs en zwart water centraal op de campus en (4) kinetische 
energie geproduceerd door de auto’s op de R0, waarvoor gepland 
wordt dat die op korte termijn heraangelegd zou worden. 
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DATACENTER

WARMTENET

In het kopgebouw wordt ondergronds een datacenter voorzien. Deze 
activiteit draait 24/7 en produceert veel warmte. Deze warmte zou via 
een warmtenet aangewend kunnen worden voor de verwarming van het 
kopgebouw en de omliggende gebouwen. Bij een warmte-overschot 
in de zomer kan men deze geothermisch opslaan. Bij warmte-tekort in 
de winter, kan deze weer door het warmtenet gestuurd worden. Een 
andere mogelijkheid is om de warme lucht in een luchtkanaal te laten 
stijgen in de toren en via microturbines elektriciteit te produceren. 
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DATACENTER

BIOMASSA

WATERZUIVERING

In het ontwerp van het campusmodel is centraal een rietveld/
wadi voorzien. Dit rietveld staat in voor de zuivering van het grijs 
(en zwart) water van het kopgebouw alsook van  de omliggende 
gebouwen. Hierna kan het gezuiverde water opnieuw gebruikt 
worden. Tegelijkertijd produceert het rietveld ook biomassa die kan 
aangewend worden voor de elektriciteitsproductie van de site. Het 
rietveld kan gecombineerd worden met een opvangbassin voor 
regenwater en kan eventueel zelfs fungeren als een natuurlijke 
zwemvijver.
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NAAR REALISATIE

In dit hoofdstuk focussen we op de verdere stappen die zouden kunnen 
leiden naar de realisatie van het vooropgestelde voorkeursscenario. 

We onderscheiden daarbij verschillende aspecten. In eerste instantie 
focussen we op een verbeterde multimodaliteit van en naar de zone.  
We bepalen welke werken noodzakelijk zijn en wie daarvoor de 
verantwoordelijkheid draagt. 

Daarnaast kijken we, vanuit het aspect vastgoed, naar het 
voorkeursscenario en bekijken we of de voorstellen financieel 
haalbaar zijn en hoe we de betrokken eigenaars kunnen overtuigen. 

Als laatste bekijken we hoe we vanuit de klassieke ruimtelijke 
instrumenten een impact kunnen hebben op de gewenste 
ontwikkeling van de site en een maximale flexibiliteit kunnen 
behouden in functie van onverwachte ontwikkelingen. 
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Een eerste belangrijke randvoorwaarde om in de site een 
nieuwe dynamiek te brengen, is een verbeterde multimodale 
bereikbaarheid. Daarin heeft elk beleidsniveau een belangrijke 
verantwoordelijkheid, maar dragen ook de betrokken bedrijfsleiders 
en de vastgoedbeheerders hun steentje bij. 

Op federaal niveau ligt een verantwoordelijkheid om in het kader van 
de uitbouw van het Gewestelijk Express Net rond Brussel de stations 
Zaventem en Diegem optimaal te blijven bedienen. 

Op regionaal niveau draagt de Vlaamse Overheid de 
verantwoordelijkheid voor de aanleg van de tramlijn tussen de 
Luchthaven en het centrum van Brussel langsheen de A201, Leopold 
III laan. De plannen hiervoor zijn getekend. Het is nu enkel nog 
wachten op de uitvoering. 

Voor de tangentiële tramlijn van Tervuren naar Jette is het traject 
tussen de Luchthaven en Jette min of meer vastgelegd en worden de 
plannen verder geconcretiseerd. Voor het gedeelte van de luchthaven 
naar Tervuren wordt nog verder onderzoek gevoerd. Het voorstel om 
de tram langsheen de R0 te laten lopen met een voet- en fietsbrug naar 
het centrum van Zaventem werd nog niet in de haalbaarheidsstudie 
onderzocht, maar past wel in de onderzoeksperimeter die bepaald 
werd. Het is dus belangrijk om hiervoor zo spoedig mogelijk een 
overleg te plannen met De Lijn, maar ook met MIVB en de TEC om 
af te stemmen op het aansluitend en ondersteunend OV-netwerk dat 
zij beheren.

De weefbewegingen en de problemen die daaruit voortvloeien 
moeten met de Administratie Wegen en Verkeer opgenomen worden. 
Na lang onderzoek werden een aantal beslissingen in dit dossier 
genomen en werd er beslist om het doorgaand verkeer van het lokale 
verkeer op de R0 te scheiden. De resultaten voor de herinrichting van 
de ring worden gepresenteerd op www.werkenaandering.be. 

Er is echter nog ruimte voor aanvullende visies. Bij de heraanleg dient 
immers grondig onderzocht te worden hoe de aansluiting gebeurt 
tussen de Henneaulaan, de R0 en de R22 (Woluwelaan). De vraag 
kan gesteld worden of een rechtstreekse aansluiting op de R0 of de 
parallelwegen op de R0 hier gecreëerd moet worden of dat deze niet 
beter worden afgehandeld langs de A201. 

In datzelfde kader dient nagedacht te worden over de huidige 
fietsverbinding over de R0 langs de Henneaulaan.

MULTIMODALE ONTSLUITING
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Indien de verbinding hier behouden blijft, zal het fietsverkeer steeds 
het afslaand verkeer van en naar de R0 of zijn parallelwegen moeten 
kruisen met telkens levensgevaarlijke situaties. Om die reden lijkt 
het meer aangewezen om na te denken over een meer noordelijk 
gelegen parallelle route die tevens zou zorgen voor een brug over de 
R0 voor de nieuwe tram tussen de luchthaven en Tervuren. Dit zou 
een 2e kruising kunnen vormen naast de geplande route parallel aan 
de spoorlijn. 

De provincie draagt de verantwoordelijkheid voor de uitbouw van 
het bovenlokale fietsroutenetwerk en is op dit moment bezig met 
de realisatie van het fietspad op de grens tussen Machelen en 
Zaventem. Belangrijk is dat de route niet alleen snel en ongestoord 
kan lopen. Ook de kwaliteit van de aantakpunten is belangrijk. In 
dat kader stellen we voor om na te denken over de te overbruggen 
hoogteverschillen tussen de fietsroute, de Excelsiorlaan (+/- 5m 
hoger) en de Kouterveldstraat (+/- 7m lager). 
 
Beide gemeenten dragen op hun beurt de verantwoordelijkheid om 
het  openbaar domein zo in te richten dat er korte relaties bestaan 
tussen de nieuwe tramhaltes en de bedrijvenzone. We denken 
daarbij in de eerste plaats aan een soort hoofdas voor voetgangers 
en fietsers die loopt vanaf het station van Diegem onder de A201 (met 
kruising aan de tramhalte), de fietsroute op de grens tussen beide 
gemeenten kruist en aansluiting geeft op de centrale groene ruimte 
en het nieuwe kopgebouw. De route loopt van daaruit verder naar de 
tramhalte op de lijn Luchthaven - Tervuren en met een brug over de 
R0 door tot aan het station van Zaventem. 

Maar heel dit systeem van nieuwe connecties heeft weinig zin als 
niet ook de bedrijfsleiders van de betrokken bedrijven inspanningen 
leveren en de politiek van bedrijfswagens herzien en overstappen op 
een soort mobiliteitsbudget waarmee de werknemers zelf kunnen 
kiezen hoe ze de dagelijkse pendel van en naar het werk willen 
maken. 

En tenslotte dragen ook de vastgoedbeheerders een 
verantwoordelijkheid in de wijze waarop ze parkings aanbieden aan 
hun klanten. Het huidige beleid van goedkoop bovengronds parkeren 
dient doorbroken te worden. Maar het simpelweg vervangen door 
een groot aandeel ondergronds parkeren is niet het juiste antwoord. 
Door slim in te spelen op de mogelijkheden van een verbeterde 
multimodaliteit kan de ontwikkelaar kosten besparen (minder 
parkings aanleggen, fietsenstallingen i.p.v. ondergrondse parkings, ...) 
en toch een antwoord bieden aan de marktvragen die er vandaag en 
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De site 'Keiberg’ past vandaag in het segment van het ‘kantorenpark’.  
In termen van vastgoedwaarde gaan we hier uit van een huur van ca. 
€130-€ 180 per m2 bruto-vloeroppervlakte, per jaar als grootte-orde.

Het kantorenpark is op zijn retour. Grote delen van het patrimonium 
zijn verouderd en niet meer up-to-date. Het park kent een belangrijk 
bereikbaarheidsprobleem. Een en ander resulteert in lage huurprijzen 
(€75-€110) en een hoge leegstand. De combinatie van leegstand en 
lage huurprijzen geeft een situatie van dalende vastgoedwaarde 
waarbij een herontwikkeling in beeld komt.  Het status quo kan verder 
doorbroken worden door incentives van buitenaf, verbetering van de 
bereikbaarheid, investeringen in het openbaar domein, wijzigingen in 
de planologische kaders, ...

Dit proces van dalende huurwaarden en dus dalende vastgoed-
waarden kan cijfermatig als volgt in beeld worden gebracht. 

INVOEGEN TABEL 1

De restwaarde uitgedrukt in prijs per m2 benadert het niveau van de 
grondwaarde. Vanuit dat perspectief komt een herontwikkeling in 
beeld. Dit betekent dat vanaf dat punt het interessanter kan zijn om 
het gebouw af te breken of grondig te renoveren en zo te mikken 
op een hogere jaarhuur dan de hogere onderhoudskosten te blijven 
betalen. Natuurlijk betekent dit het nemen van een bepaald risico 
en het vrijmaken van een nieuw investeringskapitaal wat niet elke 
vastgoedbeheerder zal willen doen. Indien echter de oppervlakte na 
ontwikkeling substantieel groter is dan ervoor (en er een duidelijk 
marktpotentieel is) wordt het te behalen rendement interessanter.

HAALBARE FINANCIËLE ONTWIKKELING
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Renovatie binnen het bestaande volume

De stapsgewijze renovatie van individuele gebouwen op het terrein 
is de meest voor de hand liggende stap in de hierboven geschetste 
cyclus. Wellicht worden de oudste gebouwen daarbij eerst aangepakt. 
De huidige eigenaar mist een aantal jaren (lage) huur, heeft een 
belangrijke investeringskost maar speculeert dat de kantoren of 
gebouwen na renovatie aan een hogere huur (bijvoorbeeld €130 
per m2) kunnen verhuurd worden.  Deze uitgangspunten geven nog 
steeds geen rendabele business-case. Met onderstaande parameters 
geeft dit een situatie waarbij het ‘aftakelingsproces’ nog een tijdje zal 
doorwerken. 

INVOEGEN TABEL 2

Door, op een gecoördineerde wijze, een aantal incentives in 
te brengen - betere bereikbaarheid, hogere dichtheid, grotere 
bouwvolumes, meer mogelijkheden qua programma… - mikken 
we op een herontwikkeling van het kantorenpark die grotendeels 
door de vastgoedmarkt dient te worden opgepikt. De voorgestelde 
scenario’s verschillen vooral in de schaalgrootte van de ingreep.
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Kleinschalige reorganisatie

Dit scenario is de herontwikkeling van iets grotere gehelen dan het 
individuele gebouw. In dit scenario worden ? op beperkte schaal 
samengevoegd, gebouwen geheel of gedeeltelijk afgebroken en 
vervangen door nieuwbouw. Bovendien wordt een hogere densiteit 
gestimuleerd door toe te laten hoger te bouwen. De V/T evolueert van 
1,00 tot 1,75. Omgekeerd wordt het maaiveld gedeeltelijk vrijgemaakt 
zodat tussen de gebouwen kwalitatieve ruimte vrijkomt. Parkeren 
wordt dus gedeeltelijk ondergronds gebracht. Vooral dit laatste 
weegt door op de business-case.

INVOEGEN TABEL 3

De combinatie van hogere dichtheden en hogere huurwaarde, maar 
ook hogere ontwikkelingskosten, maakt dat een herontwikkeling in 
deze richting in het vizier komt.  Verdere optimalisatie – bijvoorbeeld 
een verdubbeling van de densiteit – kan het rendement op een 
marktconform niveau brengen.
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Ontpitten

Het laatste, meest verregaande, voorstel is een reorganisatie op 
een veel groter gebied en bovendien met het inbrengen van nieuwe 
complementaire functies zoals hotel, expat wonen, ... 

Dit biedt verschillende ruimtelijke voordelen en ook optimalisaties 
in de business-case, bijvoorbeeld een optimalisatie van de 
bereikbaarheid en het parkeergebeuren.  Parkings kunnen binnen 
een langer tijdsvenster en (dus) ‘gemutualiseerd’  gebruikt worden. 
De kost kan over meer gebruikers gespreid worden of kan worden 
betaald door de meest rendabele functies. 

Dit effect treedt het meest duidelijk op bij het georganiseerd 
parkeren, maar gelijkaardige kostenbesparende of waarde-
verhogende effecten zijn ook denkbaar door het samenspel tussen 
verschillende programma-elementen, op voorwaarde dat ze goed 
gedoseerd worden en door de markt worden ingevuld. Het voordeel 
van een grootschalige ontwikkeling is alvast dat dit ingecalculeerd en 
geoptimaliseerd kan worden.
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Conclusie

De opgave voor Keiberg bestaat erin om binnen het segment 
‘kantorenpark’ te updaten: van de versie jaren ’80 tot een actuele 
versie. Deze opgave moet voor een gebied als de Keiberg duidelijk 
ook vanuit financieel en vastgoed oogpunt worden bekeken. Het is 
immers een gebied waar grote professionele vastgoedspelers actief 
zijn en waarbij de opbrengstwaarde van de panden doorslaggevend 
is. Uit de preliminaire berekeningen die gemaakt zijn, blijkt dat dit een 
financieel haalbare kaart is. Door naast kantoren ook andere functies 
gedoseerd in te brengen, zoals wonen en horeca, wordt het risico 
kleiner. 

De versnipperde eigendomsstructuur is meer dan waarschijnlijk een 
rem op zeer grootschalige herontwikkelingen. Verdere analyse en 
overleg dienen uit te wijzen of dit een haalbare kaart is.

Er blijven echter minstens 3 kritische aandachtspunten over:
1. Naast het verbeteren van de mobiliteit moet het parkeren in een 
gemeenschappelijk en kosten-geoptimaliseerd verhaal gebracht 
worden. 

2. De markt voor andere programma’s zoals expat wonen, hotel, 
horeca, ... zijn zeer volatiel en kennen veel concurrentie van andere 
ontwikkelingsprojecten binnen de zeer dynamische omgeving van 
Zaventem en de ruime luchthavenregio. 

3. Het overkoepelend management  van de herontwikkeling 
(parkeren, programmamix,… ) zal niet worden opgenomen door de 
private spelers op het terrein. Hierin zal de overheid het initiatief 
moeten nemen.  Dit neemt niet weg dat participatie van de eigenaars 
een noodzakelijke voorwaarde is.
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Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB.07.03.1977) is het 
gebied gelegen in een zone voor luchthaven gerelateerde kantoren 
en bedrijven. Dit betekent dat kantoren en andere bedrijven, die 
een duidelijke link kunnen aantonen met de luchthaven, er een plek 
kunnen krijgen. We stellen vast dat dit begrip relatief ruim wordt 
geïnterpreteerd en dat hotels en apparthotels ook onder die definitie 
gerekend worden. 

De vraag stelt zich dan ook of het noodzakelijk is om de bestaande 
bestemming via een RUP procedure te wijzigen, of dat een ruimere 
interpretatie van het voorschrift kan volstaan. Dit kan bij wijze 
van spreken bij de beoordeling van de specifieke aanvraag of kan 
eventueel geregeld worden met een omzendbrief waarin de Vlaamse 
Administratie aangeeft hoe het begrip luchthavengerelateerdheid 
geïnterpreteerd moet worden. 

Anderzijds lijkt het nuttig om in het voorschrift voor luchthaven-
gerelateerde kantoren meteen een standaard V/T verhouding 
vast te leggen en een systeem van uitwisselbare rechten in te 
schrijven. Immers, de voorschriften van het gewestplan leggen geen 
bepalingen vast op vlak van hoogte of densiteit maar vallen op dat 
stuk terug op een appreciatie van de goede ruimtelijke ordening en 
die kan verschillen van project tot project. Door te werken met een 
eenduidige V/T verhouding is er op dat vlak al een gelijke basis. 

We stellen daarbij voor om de huidige V/T verhouding als basis 
te hanteren. Maar tegelijkertijd via het systeem van uitwisselbare 
rechten ontwikkelaars de kansen te geven hoger te bouwen (dus een 
hogere V/T te realiseren) op voorwaarde dat ze deze hogere densiteit 
gedeeltelijk compenseren op een andere plaats binnen het gebied. 
De ontwikkelaar moet daarbij  investeren in een kwaliteitsvolle 
private publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een 
groengebied of een grote waterbuffer. Dit kan ofwel gebeuren binnen 
de eigen percelen of mits onderlinge akkoorden ook over meerdere 
eigenaars gespreid. 

Anderzijds is het wel nodig dat hier een sterke aansturing gebeurt 
vanuit het beleid waarbij een soort parkmanagement op het gebied 
gevoerd wordt zodat een patchwork van losstaande initiatieven 
vermeden wordt en gewerkt kan worden naar een coherent geheel. 

RUIMTELIJK INSTRUMENTARIUM
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In sommige gevallen zal het nodig zijn dat de overheid mee investeert 
in dit parkmanagement, bijvoorbeeld om de kosten voor de aanleg 
van de waterbuffer of het onderhoud van het voet- en fietspaden 
netwerk op zich te nemen. Maar daarover kunnen vanuit het 
parkmanagement concrete afspraken worden vastgelegd met elke 
ontwikkelaar of eigenaar van het gebouw.

Bovenvermelde opties kunnen geregeld worden zonder te hoeven 
beschikken over een RUP. We pleiten daarbij vooral voor de 
opmaak van een duidelijk kader, in de vorm van een masterplan of 
een gedetailleerder inrichtingsplan dat samen met de betrokken 
eigenaars/ontwikkelaars wordt opgebouwd en waarbij de 
krachtlijnen van de ontwikkeling in een charter of principieel akkoord 
worden vastgelegd.  

Indien op dat moment blijkt dat een aantal opties die in het 
masterplan genomen worden, niet gerealiseerd kunnen worden 
zonder de juridische bestemming te verfijnen of te wijzigen, is de 
opmaak van een RUP aangewezen. We pleiten ervoor dat het RUP 
dat dan wordt opgemaakt eerder een perimeter RUP is waarbinnen 
met projectzones gewerkt wordt, dan een klassiek gedetailleerd 
bestemmingsplan met duidelijk afgebakende zones. Dit om de nodige 
flexibiliteit in de toekomst mogelijk te maken. Een te gedetailleerd 
RUP heeft het nadeel dat bij de verdere uitwerking van het masterplan 
in concrete bouwplannen de vastgelegde grenzen door nieuwe 
inzichten toch overschreden moeten worden, waardoor het plan in 
herziening gesteld moet worden. Door te werken met projectzones 
en te verwijzen naar de opmaak van een gedetailleerder masterplan/
inrichtingsplan kan dit knelpunt vermeden worden. 
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CONCLUSIE

De ontwikkeling van de Keiberg is van recente datum. Toch moeten we 
vaststellen dat na +/- 25 jaar  een belangrijk deel van de kantoorzone 
leeg is komen te staan. Daar zijn allerlei redenen voor, niet alleen een 
stagnerende economie. 

Om daaraan te werken, stellen we voor om de zone meer  
multifunctioneel te maken en andere activiteiten, zoals kwalitatief 
expat wonen en allerlei ondersteunende voorzieningen (horeca, 
fitness, wellness, superette, ... ) in de zone op te nemen. Op deze 
manier wordt de aantrekkelijkheid van het gebied als een nieuwe 
werk-woon campus opgewaardeerd. Dit betekent ook: sterk 
investeren in een verdere kwalitatieve multimodale ontsluiting van de 
projectzone en het versterken van de relatie met de open ruimte en 
deze mogelijk letterlijk in te laten dringen in de zone. 

We hebben in dit onderzoek verschillende strategieën voorgesteld 
die illustreren op welke manier ingrepen in de ruimtelijke structuur 
mogelijk zijn om deze upgrading bestaanbaar te maken. Deze zijn 
exemplarisch en willen vooral inspirerend werken om beleidsmakers 
en ontwikkelaars te stimuleren om op een pro-actieve manier met 
deze zone (en gelijkaardige zones) om te gaan. De problematiek 
van verouderende kantoorzones is immers niet enkel op deze 
plaats merkbaar, maar speelt op verschillende plaatsen in binnen- 
en buitenland mee. De kantoormarkt is zeer volatiel en huurders 
verhuizen heel snel in functie van wisselende ruimtebehoeftes maar 
ook omwille van betere randvoorwaarden (bv. ontsluiting, imago, 
voorzieningen, ...). 

In plaats van steeds meer greenfields voor deze activiteiten aan te 
snijden, pleiten we er sterk voor om in te zetten op een "retrofitting" 
van deze zones zodat ze opnieuw een plek van betekenis kunnen 
krijgen en verworden tot de nieuwe generatie gemengde werk-woon 
locaties. 

Dit veronderstelt een strategisch pro-actief beleid vanuit de 
overheid, met voldoende stringent maar ruim kader en voldoende 
onderhandelingsruimte voor de vastgoedontwikkelaars. Op die 
manier kunnen win-win situaties ontstaan.








