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ALTERNATIEF VOOR 'WONEN IN MEERVOUD' te Rotselaar.
WAAROM IS EEN ALTERNATIEF NODIG?
DE CIJFERS
Men wil de bevolkingsaangroei opvangen zonder nog meer gronden in te palmen, dat is
een goede doelstelling.
Maar...
Is de bevolkingsaangroei juist ingeschat?
Is de aangroei op de juiste wijze ruimtelijk vertaald?
Bestaande toestand van de bewoning te Rotselaar:
o aantal inwoners: 16.395
o aantal gezinnen: 6.305
o gezinsgrootte: 2,6
o gemiddelde gezinsgrootte in Vlaanderen: 2,3
Bron: structuurplan en cijfers gemeente
Vaststelling:
De gezinsgrootte is een van de grootste in Vlaanderen omdat Rotselaar een
toevluchtoord is voor de stadsvluchters uit Leuven: gezinnen met kinderen en verkiezen
een huis met tuin (grondgebonden woningen zoals academici dat noemen)
De voornaamste oorzaak van de stadvlucht is de kindonvriendelijke stad, dat is
algemeen geweten.
In een latere fase zal gezinsverdunning doorwegen in de vraag naar meer woningen,
samen met de vergrijzing, dit vergroot de behoefte aan kleine woningen.
Prognose bevolkingsgroei tegen 2050:
De huidige gemiddelde aangroei voor de ganse gemeente is ongeveer 200 mensen per
jaar.
Als men deze tendens zou doortrekken en men aanvaardt kritiekloos de huidige
suburbane ontwikkelingen en de stadsvlucht uit Leuven, dan bekomt men een aangroei
van de bevolking tegen 2050 van 200 x 33= 6.600 inwoners.
In 2050 zal Rotselaar dan 16.395 + 6.600 = 22.995 inwoners tellen.
De behoefte aan nieuwe woningen op basis van deze prognose:
Met een gezinsgrootte van gemiddeld 2,5 bekomt men een behoefte aan 6.600/2,5 =
2.640 nieuwe woningen tegen 2050.
Het aanbod van het verdichtingsplan 'Wonen in meervoud':
Type 1 met drie extra woonlagen: 1464 appartementen.
Type 2 met twee extra woonlagen: 1914 appartementen.
Totaal: 3.378 extra woongelegenheden.
Conclusie: het verdichtingsplan
creëert een zeer groot
overaanbod.
Maar er zijn ook nog de
onbebouwde goedgekeurde kavels,
goed voor 1.166 nieuwe woningen
met tuin. (bron: structuurplan)
Het totale aanbod is dus 4.544
nieuwe woningen.
Dit is bijna het dubbele van de
vraag tegen 2050 waarbij men de
stadsvlucht uit Leuven mee rekent.
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DE NADELEN VAN DIT VERDICHTINGSPLAN
De voornaamste kritiek is het verstedelijken van de landelijke gemeente via een
gigantisch overaanbod aan bouwmogelijkheden, op basis van foute uitgangspunten. Het
'suburbaan aanzuigeffect' is niet te onderschatten omdat wonen in Rotselaar nu
eenmaal goedkoper zal zijn dan in de stad. De aanschaf van een auto zal men er wel bij
nemen.
Is 'meer woningen' op zich een politiek doel, ongeacht de vernietigende effecten op de
landelijke woongemeenschap?
Met dit plan zal het dorp is snel tempo veranderen in een stadsdorp zonder perspectief
op een beter woon- en leefmilieu voor de huidige bewoners.
Het leefmilieu zal integendeel verslechteren.
Bijkomende nadelen:
1.De toename van de verkeersdrukte
De toename van het woonwerk verkeer is onvermijdelijk met meer verkeersoverlast in de
woonkern van Rotselaar. Het rustige dorp verdwijnt voorgoed.
Immers; het spoorstation ligt te ver van de woonkern. de files zullen zich verplaatsen
naar de 'verstedelijkte dorpskernen'. We zien dat nu al in gemeenten zoals bijvoorbeeld
Merchtem, files in de dorpskern en dat vanwege een doorgedreven appartementisering.
Het dorp wordt hierdoor onleefbaar voor gezinnen met kinderen met dorpsvlucht tot
gevolg; een helse kringloop die niet eindigt.
Men voorziet 1,5 tot zelfs 2 parkeerplaatsen per appartement en bij 6 appartementen
moet een ondergrondse parking voorzien worden. De helling mag max. 4 % ( 4 cm/m)
bedragen. Dit geeft een lengte van 75 m., zelfs bij een helling van 10% heb je al een
oprit van 30 m lengte. Op een degelijke oppervlakte kan je al 5 auto's parkeren.
In elk geval zijn ondergrondse parkeerplaatsen een typisch stedelijke oplossing en niet
passend in een landelijke gemeente . Tevens zijn dit grote kosten die het autogebruik
stimuleren.
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2. Vastgoed-nevenefecten: speculatie ten koste van het algemeen belang.
De gemeente Rotselaar is nu de enige landelijke gemeente waar men op grote schaal
vier woonlagen kan bouwen, dit is zeer winstgevend en de druk op de bewoners om hun
huis te verkopen zal stijgen. De grondprijs stijgt bij hoogbouw, maar de waarde van het
huis daalt vanwege de privacyproblemen, inkijk in de woning enz..
De oorspronkelijke landelijke bewoners zullen dus weggedrongen worden om plaats te
maken voor stedelingen. Men zal zijn huis verkopen voor afbraak.
Het is een proces dat nu nog kan gestopt worden, maar op den duur zal men dit niet
meer kunnen terugdraaien,zonder planschade voor de promotors.
3. Satelietstad Rotselaar.
De definitieve vernietiging van het landelijke dorpskarakter: andere bewoners
en een andere architectuur
Het eenzijdig verhogen tot vier woonlagen is een zeer drastische ingreep, het stimuleert
dat men de bestaande gebouwen afbreekt en vervangt door neo-moderistische
appartementsblokken.
In de verantwoordingsnota suggereert men de gewenste architectuur.
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4. De belangen van de huidige bewoners worden geschaad.

Vier woonlagen kan je niet zo maar overal toepassen, dat moet geval per geval bekeken
worden.
De privacy moet gerespecteerd worden.
Volgens statistisch onderzoek is aangetoond dat het afnemen van de privacy een
waardeverlies betekent van minstens 30 % van de woning. Je zou voor minder
panikeren.
BIJ VIER WOONLAGEN HEB JE EEN TOTAAL ANDER CONCEPT NODIG:
De appartementsblokken moeten uitgeven op een gemeenschappelijke tuin en de privacy
moet op de individuele terrassen gerealiseerd worden. De privacy van de omliggende
woningen moet ook gerespecteerd worden.
5. Sociale conflicten stimulerend
Het opdringen van een dergelijk verdichtingsplan, zonder draagvlak bij de bewoners, is
nefast voor de sociale verhoudingen. Het is een ingreep die de mensen tegen mekaar
opzet zonder gemeenschappelijk ideaal voor de toekomst.
We stellen vast dat de bewoners oproepen tot het massaal produceren van
bezwaarschriften bij elke bouwaanvraag, hier uit kan men afleiden is er iets grondigs fout
is in het ruimtelijk beleid.
Geen nimby syndroom: als men vecht voor het algemeen belang tegen het prive belang
is het ongepast om van het nimby syndroom te spreken.
6. Appartementisering is een remedie die erger is dan de kwaal.
Appartementen zijn de uitdrukking van 'apartheids-archtectuur'. Contact met buur en
natuur zijn er verbroken. In de inkomhall, de lift en langs de wegen naar de eigen
voordeur zijn er 'gedwongen contacten'. Die architectuur is er niet bevorderlijk voor
spontaan menselijk contact. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 60 % van de
appartementsblokken er sociale spanningen en zelfs ruzie zijn.
7. Niet duurzaam en onleefbaar
Voor de bewoners van het dorp zal er meer verkeer zijn in de spiekuren. men moet bij de
planning van woongebieden meer de nadruk leggen op 'walk to work' en slaapsteden
vermijden.
Afbraak is ecologisch misdaad, daarom moet de aandacht meer gaan naar herbruik van
het bestaande. De verhoging naar 4 woonlagen maakt het behoud van het bestaande
onmogelijk.
De bouwvoorschriften zijn niet geïnspireerd op duurzaamheid. Er is geen aandacht voor
energievoorziening en groendaken. Eveneens te weinig aandacht voor volkstuinen.
Het verkeer blijft door het centrum rijden en dat zal toenemen bij de geplande
verdichting.
Er is geen perspectief voor een meer leefbaar dorpscentrum; integendeel.
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ALTERNATIEF VOOR VERDICHTING ROTSELAAR DORP
IS NIETS DOEN EEN OPLOSSING VOOR DE WOONVRAAG?
Gedeeltelijk wel.
Niets doen is een mogelijke 'tijdelijke' oplossing omdat de plaatselijke bewoners zelf naar
oplossingen zullen zoeken.
Ze zullen bijvoorbeeld hun woningen opdelen in tweewoonsten.
De inwijking zal beperkt worden door een gebrek aan aanbod.
Dorpskernherwaardering: kwaliteiten toevoegen met inbreiding
Een bloeiende middenstand is van belang om de minimale dienstverlening op loopafstand
te kunnen garanderen. Dit is mogelijk via kernversterking.
De openbare ruimte moet autoluw aangelegd worden en rond de kerktoren moet men
een goed uitgekiend verdichtingsplan uitdenken, samen met de bewoners.
De straal van 400 m rond het centrum verdient bijzondere aandacht omdat dit een
aanvaardbare loopafstand is naar de voorzieningen.
Binnen die cirkel van 800 m diameter is een dichtheid van 50 woningen per ha te
realiseren met TWEE woonlagen.
De loopafstand: 400 m
De basisvoorzieningen zoals de lagere school en
de primaire winkels op loopafstand moet steeds
het basisprincipe zijn. Een cirkel met een straal
van 400 m bevat een oppervlakte van 50 ha.
Met ontdubbelde rijwoningen (twee woonlagen)
bekom je 50 woningen/ha. en op 50 ha geeft dat
2.500 woningen x 2,5 = 6.250 inwoners.
(De hoofdstraat en de omgeving ervan kan tot 3
woonlagen verhoogd worden) Dit geeft een
volwaardige woonbuurt waarin alle belangrijke
voorzieningen op loopafstand te organiseren zijn.
De behoefte aan nieuwe woningen tegen 2050
bedraagt maximaal: 2.640. (incl. immigratie)

Conclusie en advies:
beperk de verdichting in landelijke kernen tot de cirkel van 800 m. diameter.
DE DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN
1. Leefbaar en kindvriendelijk dorscentrum dankzij
autoluwe aanleg
Men moet de bewoners een aantrekkelijke toekomstvisie
aanreiken zodat ze enthousiast kunnen uitkijken naar de
toekomst. Een autoluw centrum is hierbij heel belangrijk. Dit
zal de mensen meer bijeen brengen.
Het aanpassen van de wegeninfrastructuur naar kleine
elektrisch eenpersoonsvoertuigen is een volgende stap.
2. Plaatselijke woonbehoeften contra suburbaan wonen
Het komt er aan dat de steden hun leefomgeving
kindvriendelijk maken, dan pas valt de druk van suburbaan
wonen weg op de landelijke gemeenten. De plaatselijke
woonbehoefte zijn dan vooral terug te brengen tot de
gezinsverdunning en dat is goed op te vangen via het
opsplitsen van de bestaande woningen.
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3. Plaatselijke architectuur met maximale integratie van het bestaande
De identiteit van elk dorp is van groot belang. Men moet zich kunnen thuis voelen in
zijn eigen dorp en straat.
4. Participatie
Zonder het betrekken van de bewoners kan er geen draagvlak ontstaat voor geen
enkel plan. Het komt er op aan dat men de bewoners ernstig neemt en hen vraagt
naar hun behoeften.
Dan pas kan de ontwerper aan de slag.
5. Gemeenschappelijk verdichtingsproject
Verdichten kan pas slagen in het kader van een goed gedragen totaalplan dat een
weerspiegeling is van de verlangens van de bewoners. Niet alleen de woondichtheid,
ook de kwaliteit van het wonen verdient de
nodige aandacht
6. Verbindende architectuur
In plaats van appartementen kan men beter
verbindende architectuur voorzien.
Elk huis heeft zijn eigen voordeur op de straat
en elk huis geeft uit op een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte die groot genoeg is voor
spontane contacten
De verhoogde straat is een goed voorbeeld.
7. Groene architectuur
De verdichting mag geen contactbreuk betekenen
tussen mens en natuur; daarom zijn groene
dakterrassen zeer belangrijk. De architectuur als
drager van de natuur.
8. Het inbreidingsplan
Verdichten doet men niet enkel in de hoogte:
men moet vooral de ruimte die er is optimaal
benutten, vooral de goed gelegen onbebouwde
percelen zijn van belang.
De optimale woondichtheid in landelijke dorpen:
De ontdubbelde rijwoning geeft de optimale woondichtheid omdat hiermee de
bestaande woondichtheid wordt verdubbeld. De woningen worden zodoende
aangepast aan de vergrijzing, hiermee komt men tegemoet aan de toenemende
eenzaamheid, vooral bij de bejaarden. De sanering van de rijwoning kan samen
gebeuren met de isolatie naar het niveau van de lage energiewoning.
De impact op de privacy van de omwonenden is minimaal.
De dichtheid van de ontdubbelde rijwoning (twee woonlagen) is theoretisch 50
woningen/ha.
Voor 50 ha binnen de cirkel van 400 meter straal geeft dat : 50 X 50 ha = 2500
woningen x 2,5 = 6.250 inwoners.
De Provinciebaan en omgeving kan echter tot drie woonlagen worden verdicht omdat
het een centrumstraat is.
We kunnen dus in principe met één dorpskern, nl. deze van Rotselaar, het grootste
deel van de woonbehoeften opvangen van de ganse gemeente.
Indien de vereiste dichtheid niet kan gehaald worden, dan kan men op termijn de ook
andere kernen verdichten.
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OPTIES VAN HET INVBREIDINGSPLAN

1.. Gedeeltelijk aansnijden van het woonuitbreidingsgebied
voor sociale woningen, co-housing en een ambachtelijke zone. Dit uitbreidingsgebied
is volledig ingesloten en ligt vlak tegen het dorpscentrum.
De ambachtelijke zone is van belang om te vermijden dat Rotselaar en slaapdorp
wordt van Leuven. Tevens kan men te voet en per fiets naar het werk.
2.. Een ontsluiting met een parallelweg is aan te raden om deze nieuwe
woonuitbreiding en de ambachtelijk zone te ontsluiten, tevens kan men de
Torenstraat verkeersluw maken zodat de kinderen veiliger naar de school (vrije
basisschool De Klinker) kunnen. Deze school is net aan de rand van het dorp gelegen.
3..Bebouwen van de onbebouwde percelen binnen de cirkel , eventueel via een
belasting op de onbebouwde percelen.
4.. Ontdubbeling van de bestaande woningen binnen de cirkel.
5.. Verdichten in het centrum tot 3 bouwlagen: twee woonlagen en diensten op het
gelijkvloers (rode kleur).
6.. Verkeersluwe aanleg (zone 30) binnen de cirkel met voorrang voor voetgangers
en de fietsers. Vooral de veilige routes naar de basisscholen zijn van belang.
7.. De nieuwe woningen in het inbreidingsgebied zijn ingeplant rond autovrije
binnenkoeren waar de kinderen veilig kunnen spelen in een aangenaam microklimaat.
Dichtheid ; 3 à 4 woonlagen
Compensatie van het zonevreemde bos.
Het woonuitbreidingsgebied is reeds aangesneden, maar te ver van het
dorpscentrum.
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In de restanten van het
uitbreidingsgebied bevinden
zich ook het kerkhof en twee
zonevreemde bossen.
Een deel van dit gebied
bevindt zich binnen de
interessante 400 m gebied
rond het dorpscentrum.
Door het zonevreemd bos te
verplaatsen kan men een
inbreiding realseren binnen de
voetgangerszone rond het
centrum.

Referentie: project Sarens te Steenhuffel.
Alle daken zijn maximaal
benut voor zonnepanelen en
elke woning heeft beschikking
over een groot terras.
De bovenste woningen zijn
'gestapelde villa's' en hebben
een daktuin.
De woonkwaliteiten van de
villa in het groen zijn
gerealiseerd in stapelbouw
zoals
de serre, de veranda, de
ambachtelijke ruimte op het
gelijkvloers, de privé tuin, de
serre, het overdekt terras,
enz.
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8.. Inbreiding in het landbouwgebied
Het gewestplan (jaren '60/'70) had de bedoeling om
de bestemmingen vast te leggen van de bodem vast
te leggen, met de nadruk op het aflijnen van de
woongebieden.
De dorpskernherwaardering met voorzieningen op
loopafstand was toen geen uitgangspunt. Vandaag is
het dat wel, samen met kwalitatieve verdichting.
Gezien het dorpscentrum rond de kerk en het
gemeentehuis zeer excentrisch gelegen zijn, is het
evident dat dit moet gecorrigeerd worden om de
voorzieningen op loopafstand te kunnen organiseren.
Ter compensatie voor dit aansnijden
kan men
ofwel en ander woongebied ruilen
voor dit beter gelegen deel
ofwel kan men opteren voor groene
architectuur waarbij de biomassa en
de biodiversiteit toenemen na de
bouw.(C2C)
Voordelen:
1..De mogelijkheid voor een ringwg
zodat een deel doorgaand verkeer uit
het dorpskern kan vermeden worden,
wat het autoluw maken mogelijk
maakt.
2.. De mogelijkheid van hoge
woondichtheden te realiseren met
hoge woonkwaliteit op loopafstand
van de voorzieningen. Dichtheid: 3 à
4 woonlagen.
3.. Verdichten is mogelijk zonder de
bestaande bewoners te hinderen op
vlak van schaduw of privacy.
4.. Deze verdichting, heeft geen
enkel nadeel op de verkeerdrukte,
gezien de bereikbaarheid vooral
langs de buitenzijde van het dorp
wordt voorzien.
5.. Dank zij de groene architectuur
wordt de landelijkheid van het dorp
niet geschaad.

11
BIJLAGE
Leuven roept op om meer bouwgronden te creeren in de buurgemeenten
Bevolking groeit sterkst in Rotselaar
Enkel buurgemeente Haacht kent kleine terugval
Het aantal inwoners in onze regio is in 2011 stevig toegenomen. Vooral in Rotselaar,
Kortenberg en Herent kwamen er veel mensen bij. Enkel in Haacht nam de bevolking af.
De aantrekkingskracht van onze regio zit dus nog steeds in de lift, al heeft dat ook een
keerzijde: verschillende gemeenten geven aan hun leefbaarheidslimiet te naderen.
De cijfers (zie tabel) geven de bevolkingsevolutie aan in de eerste elf maanden van
2011, en geven dus een duidelijk beeld van hoe het inwonersaantal toe- of afnam. Vooral
in Rotselaar, Kortenberg en Herent ging het aantal inwoners met grote stappen vooruit.
Enkel Haacht - nochtans een buurgemeente van grootste stijger Rotselaar - ging door
een klein dipje. Al wil burgemeester Armand Van Cappellen (CD&V) daar geen conclusies
uit trekken. "In absolute cijfers zijn we 14 inwoners kwijtgespeeld: dat is een
verwaarloosbaar cijfer. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan enkele bouwpercelen meer of
minder. In 2012 zal de situatie er helemaal anders uitzien, want er staan enkele
bouwprojecten op stapel waarbij er ongeveer 80 percelen bijkomen."
Inwijkelingen
Rotselaar telde vorig jaar 227 extra inwoners, een stijging van 1,44 procent. "Op zeven
jaar zijn er in Rotselaar 1.000 inwoners bijgekomen. Vooral de laatste twee jaar gaat het
stevig vooruit", zegt burgemeester Dirk Claes (CD&V). "Waaraan ligt dat? De voorbije
twee jaar zijn er veel kindjes geboren, maar toch is vooral het aantal inwijkelingen
doorslaggevend. Er kwamen een aantal kavels bij, leegstand werd extra gecontroleerd,
een rusthuis is uitgebreid, en enkele oude gebouwen zijn verbouwd tot woningen." In
Kortenberg kwamen er 238 inwoners bij, of 1,24 procent. "We zitten al jaren met
ongeveer 150 tot 250 extra inwoners per jaar", zegt burgemeester Chris Taes (CD&V).
"Kortenberg blijft nu eenmaal aantrekkelijk: landelijk gelegen en toch goed bereikbaar,
tussen Brussel en Leuven. Er zijn ook een aantal nieuwe verkavelingen, en oude
eengezinswoningen werden opgesplitst in meergezinswoningen. Dat telt door." In Leuven
steeg het inwonersaantal de voorbije jaren gemiddeld met 700, vorig jaar was dat 'maar'
469. "De stijging lag iets lager dan anders, maar Leuven blijft toch aantrekkelijk", zegt
schepen van Bevolking Dirk Vansina (CD&V). "Dat blijkt ook uit de hoge
woningprijzen. De stijging is deels te verklaren door de vele buitenlandse studenten die
zich moeten inschrijven: die trend neemt nog toe." Toch heeft het succes van de
Leuvense regio ook een keerzijde: verschillende gemeenten geven aan dat ze de limiet
op vlak van leefbaarheid bijna bereiken. Kortenberg - nu bijna 20.000 inwoners - zegt
dat de bovengrens op 21 à 22.000 ligt. "Wij willen geen klein Zaventem worden", zegt
burgemeester Taes.
16.000ste inwoner
In Rotselaar, waar op 1 januari de 16.000ste inwoner werd ingeschreven, ligt het
maximum op 17 à 18.000. En in Leuven - nu goed voor bijna 98.000 mensen - kijkt men
al jaren aan tegen de kaap van 100.000 inwoners. "Door middel van inbreiding, het
bouwen binnen reeds bebouwde gebieden, kunnen we daar misschien wel wat boven
gaan", aldus Vansina. "Maar het is niet onze ambitie om zo snel mogelijk de grootste te
worden. Als we onze limiet bereiken, moeten we samenzitten met buurgemeenten: om
de groei op te vangen, zullen zij meer inspanningen moeten doen om bouwgronden vrij
te maken."

