
Paraadt Buitensportcentrum 

Verslag van de vergadering van 15 december 2022 (van 19:30 tot 21:30) 

>> In het blauw en voorafgegaan door >> staan de ontvangen reacties op de eerste draft van het verslag 

Aanwezigheden 

Filip Casaer, Georges Danau, Hilde De Bie, Hilde Dumortier, Leen Geth (vanaf 20:15), Freddy 

Hendrickx, Robby Hernalsteens, Inge Jamaels, Guido Jonckers, Peter Luppens, Annick Seghers, Sophie 

Tack, Daniel Theyssens, Kim Van Caudenberg, Lut Vanachter, Bruno Verloy en Jeroen Willems 

 

Voor het lokaal bestuur: Peter Gysemans, Koen Wastiels en Tom Vanhoren 

 

Verontschuldigd: Heidi Feraine, Veronique Meeuwis en Amaury Van Geem.  

 

Niet aanwezig: Nicole Vanderheyden 

 

Agenda 

1. Verwelkoming en korte situatieschets 

2. Voorstellingsrondje 

3. Werktafels 

4. Bespreking van de resultaten van de werktafels 

De deelnemers worden in drie willekeurige groepjes verdeeld – eentje van vijf, twee van zes – en 

brainstormen 45 minuten. Ze buigen zich over een luchtfoto op groot formaat en planten daarop de 

verschillende functies van de buitensportsite in (2 voetbalvelden, 2 multifunctionele trapveldjes, een 

gebouw met kantine, kleedkamers en tribune, een parking voor 200 plaatsen). Met post-its en 

tekenmateriaal brengen ze extra suggesties en pistes aan. De aanwezige ambtenaren schuiven niet 

mee aan maar staan wel ter beschikking voor vragen. 

Na de brainstorm stellen de groepjes hun pistes – tafel per tafel – voor aan alle leden. Ze bespreken 

na wat er voorligt en maken daarbij volgende extra opmerkingen, overwegingen, denkpistes… 

Algemene feedback 

>> “Tijdens de oefening werden slechts stukjes papier met oppervlaktes ter beschikking gesteld, zonder 

hoogtes te vermelden. De hoogte van gebouwen, muren, afsluitingen, buffers zullen een aanzienlijke invloed 

hebben op het landschap. 

Het woord buffer is erg relatief en onbepaald door jullie diensten.  

Over geluidsvervuiling, lichtvervuiling en landschapsverstoring werd (nog?) niet gesproken, terwijl het juist 

die punten zijn die de omwonenden nauw aan het hart liggen. 

Hoe hoog, breed en lang moet een buffer zijn om al de hinder (licht en lawaai) weg te nemen? Kan die 

hoognodige buffer er dan nog tussen? Kan u geen voorbeelden geven van buffers die nodig zijn om de 

omwonenden nog een leefbare omgeving te geven? Vergeet niet dat de omwonenden hier kwamen wonen 

om vogeltjes te horen fluiten en geen scheidsrechters! Deze wijziging heeft de gemeente eenzijdig beslist. 

Een groenbuffer is pas volwassen, na minimum 15 jaar, en dan nog zal de geluidsdemping erg beperkt zijn, 

vooral tijdens de winterperiode (6 maand). 



De inplantingen, uitgewerkt door de 3 werktafels zullen allemaal het landschap aanzienlijk veranderen en 

verstoren. Is het niet vanuit 1 hoek, is het vanuit een andere hoek. 

>> Door deze locatie te kiezen zullen er aan beide kanten, (omwonenden vs. sporters & gemeente bestuur) 

heel wat compromissen moeten worden gemaakt om het evenwicht tussen rentabiliteit van de investering 

en de leefbaarheid van de omwonenden te garanderen. De kosten zullen hierdoor ook veel hoger gaan 

liggen. En ja, we hebben het gevoel dat de sporters en het gemeentebestuur onder 1 hoedje spelen, en dat 

wij als omwonenden er alleen voor staan, niet aanhoort worden, en geen steun krijgen van het gemeente 

bestuur.” 

 

>> “Ik wil (net als tijdens de vergadering) toch nog eens aanvullen dat het een gemiste kans zou zijn moest de 

'buitensportsite' herleid zou worden tot een 'omheind voetbalcomplex'. 

Wat ik een beetje miste op de participatieavond is een debat rond 'WAT' of 'WELKE FUNCTIES' er moeten 

komen. 

Ik vind in Huldenberg momenteel een groot tekort aan (recreatieve) ontmoetingsruimtes als je dat vergelijkt 

met de omliggende gemeentes. Ik denk dat de aanwezigheid van onderstaande functies een grote 

meerwaarde zou betekenen: 

1) Finse piste 600m a 1000m (volgverlichting) > gebruik door particuliere sporters en afdeling ZATeam 

2) Mooie speeltuin met paadje er rond voor fietsende/steppende/loopfietsende kinderen (cfr 

speeltuin Warandepoort Tervuren) 

3) 3 x 3 basketveldje (niet verlichten om overlast te vermijden) 

4) Minimaal 1 publiek toegankelijk trapveldje aan kant Van Bever (verlichting alleen bedienbaar door 

club om overlast te beperken) 

5) Enkele outdoor fitness toestellen cfr Atletiekpark Overijse (ook meerwaarde voor voetbal) 

6) Misschien buiten budget... maar een pumptrack is ook geweldig leuk voor vele doelgroepen 

7) Site niet volledig omheinen... 

Ik snap dat het debat zich nu situeert rond de angst voor overlast voor buurtbewoners. Maar het zou toch 

een geweldige gemiste kans zijn om deze de overhand te laten nemen! Er bestaan voldoende voorbeelden in 

steden en gemeenten rondom ons die bewijzen dat dergelijke site (mits goede afspraken) perfect 

geïntegreerd kan worden in een woonbuurt en zelfs eerder een lust is dan een last. Ik denk dat daar eens 

moet gekeken worden om deze kritiek te counteren.” 

 

>> twee specifieke infobronnen met vergelijkbare cases uit Nederland: 

- “Afwateringssyteem via synthetisch veld: 

https://www.fieldmanager.nl/upload/artikelen/fm420alsjehetgoedwiltdoen.pdf 

- Mooie nota met info over: 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0228.BP2012OTTO0002-

0301/b_NL.IMRO.0228.BP2012OTTO0002-0301_004.pdf” 

  

https://www.fieldmanager.nl/upload/artikelen/fm420alsjehetgoedwiltdoen.pdf
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0228.BP2012OTTO0002-0301/b_NL.IMRO.0228.BP2012OTTO0002-0301_004.pdf
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0228.BP2012OTTO0002-0301/b_NL.IMRO.0228.BP2012OTTO0002-0301_004.pdf


Werktafel 1 (rood) 

 

Basisprincipes 

- Alles zo veel mogelijk centraliseren zodat de bufferzones zo breed mogelijk kunnen worden 

gehouden; site georiënteerd naar bouwbedrijf Van Bever (waar minder (geluids)buffer nodig 

is). 

- Inrijden naar de site via de Zavelstraat, uitrijden via Nijvelsebaan/Stroobantsstraat (maar 

Zavelstraat wel tweerichting houden voor laden en lossen bij het bouwbedrijf). 
>> “De Zavelstraat is wel maar 1 auto breed. Twee voertuigen kunnen elkaar niet kruisen, en 

voetgangers en fietsen lopen en rijden op deze zelfde smalle weg zonder straat verlichting > 

Levensgevaarlijk.” 

- Verkeersstromen richting Nijvelsebaan/Breembos ontraden. 

- Finse piste in de bufferzone aanleggen. 

- Belangrijk: de site moet worden afgesloten om hangjongeren en extra lawaai te vermijden, 

inclusief de parking. 

 

Nabespreking: 

 

o Suggestie: een appartement voorzien voor een wachter/conciërge 

o Suggestie: buurtinformatienetwerk (BIN) oprichten 

o Discussiepunt: moet de infrastructuur die buiten de voetbalinfrastructuur valt binnen 

de omheining of niet? Als je het vrij toegankelijk maakt, creëer je misschien een plek 

waar mensen bij elkaar komen. Sociale controle kan in dat geval deel van de 

oplossing zijn. 



>> “Vermits de gekozen locatie in een rustige landelijk gebied ligt, zonder straatverlichting 

zal de sociale controle noodzakelijk zijn, maar voorlopig onbestaand. Wie zal daar dan wel 

voor zorgen?” 

o Opmerking: de parking kan een uitvalsbasis worden om vandaaruit te wandelen, 

fietsen/mountainbiken, de bus te nemen, de Finse piste te gebruiken 

o Bedenking: een parking helemaal afsluiten is nogal ingrijpend en niet zo frequent 

o Suggesties: kan er een speeltuintje mee geïntegreerd worden, speeltoestellen in de 

groene bufferzone, een fit-o-meter… Er bestaan ook mogelijkheden om de 

(led)verlichting daarop af te stemmen (met detectors bijvoorbeeld). 

o Aandachtspunt: er moet goed nagedacht worden over het gebruik door 

ongeorganiseerde sporters (niet in clubverband, recreatief) 

o Aandachtspunten: er moet ook plek voorzien worden voor fietsenstallingen al dan 

niet binnen de omheining/parking en best zo dicht mogelijk bij de sportinfrastructuur  



Werktafel 2 (groen) 

 

Basisprincipes 

- De focus van de verkeersbewegingen van en naar de site komt op het kruispunt 

Zavelstraat/Holstheide te liggen. 

- De Nijvelsebaan blijft tweerichtingsverkeer, maar wel uitzonderlijk plaatselijk verkeer. 

- Op de laagste punten van de zone worden wateroppervlakken voorzien waar het 

hemelwater gerecupereerd wordt. 

- De twee voetbalvelden liggen op hetzelfde hoogteniveau. 

- De buffer aan de kant van de Zavelstraat is verhoogd. (Natuurlijke) niveauverschillen kunnen 

ook voor andere buffers helpen om geluidsimpact op te vangen. 

- Aan de parking is er een speeltuintje. 

- Er komt een afrastering rond de voetbalinfrastructuur, niet rond de parking en het 

speeltuintje. 

- Er is een toegang voor leveranciers van de kantine aan de kant van bouwbedrijf Van Bever. 

Nabespreking: 

o Opmerking: brandweertoegang niet vergeten! 

o Rekening houden met de zoninval (zones die sneller opwarmen, zones met hinder 

voor zichtbaarheid door de zon bij het sporten…) 

o Discussiepunt: de multifunctionele trapveldjes omheinen of niet? Als het vrij 

toegankelijk is, is dat een meerwaarde voor kinderen die er willen gaan spelen. 

o Suggestie: trapveldjes eerder situeren aan de kant van bouwbedrijf Van Bever 

o Opmerking: door de site te omheinen, kan je ze beter controleren op zwerfvuil, 

hangjongeren… Dat maakt het voor sommigen ook leefbaarder. 



o Opmerking: met zo’n investering van overheids-/belastinggeld is het zaak om zo veel 

mogelijk mensen te laten genieten van de aangeboden infrastructuur. 

o Opmerking: geluidsmeting en goede afspraken (zoals bij jeugdhuis De Schup 

bijvoorbeeld) zijn aan de orde, daarbij is het goed om één aanspreekpunt voor de 

site te hebben. 
>> “Het aanspreekpunt in het kader van de “goede afspraken” zou dan wel 24x7 

beschikbaar moeten zijn om eventuele opstoten, snel de kop in te drukken. Wie zal deze rol 

op zich nemen? Ik denk niet dat een buurtwacht dit zal doen.” 

o Opmerking: de samenwerkingsovereenkomst tussen voetbalclub OHR en het lokaal 

bestuur is sowieso aan de orde. Die moet worden aangepast aan de nieuwe 

infrastructuur en kan ook strikte bepaling bevatten over het gebruik door derden. 

o Denkpiste: er kan nagedacht worden over een toegangssysteem met badges, QR-

codes… 

o Suggestie: permanent cameratoezicht (zoals op de Zuidflank in Overijse) kan een 

piste zijn. 

  



Werktafel 3 (geel) 

 

 

Basisprincipes 

- De inrichting probeert de zone richting woonwijk Neesveld zo veel mogelijk te onlasten. 

- Het in- en uitrijden verkeer loopt via de Zavelstraat/Holstheide (waar idealiter een rondpunt 

komt). 

- Er is een speeltuin en een 3x3-basketzone geïntegreerd in zone voor bouwbedrijf Van Bever. 

- De tribune is ook georiënteerd naar het bouwbedrijf met als doel om ook het geluid in die 

richting te sturen 

- Er komt een verkeersknip aan bouwbedrijf Van Bever. 

- Ontsluiting via de Stroobantsstraat richting Huldenberg-centrum wordt zo veel mogelijk 

ontraden, prioriteit ligt op ontsluiten via kruispunt Zavelstraat/Holstheide 
>> “er wordt zoveel mogelijk gecentraliseerd op het beschikbare terrein zodat er maximaal gebruik 

kan worden gemaakt van de brede rand voor beplanting en (geïntegreerde) geluids- en 

lichtschermen” 

- De parking is open, niet omheind, en ligt bewust helemaal aan de rand. Op die manier is er 

geen ‘trafiek’ op de site zelf wat het veiliger maakt voor spelende en rondlopende kinderen. 

- Er is voldoende buffer voorzien. 
>> “Dat is verkeerd. Er is ten opzichte van bepaalde omwonenden ruimte voorzien om buffer aan te 

leggen. Maar zeker niet ringrond. Heeft u er reeds over nagedacht hoe de eventuele buffers het 

huidige landschap kapot maken? Ook het “landschappelijk beschermd gebied” dat langs de 

Zavelstraat ligt zal door het complex vernietigd worden.” 

  



Nabespreking: 

o Aandachtspunten: de oriëntatie is vooral ingegeven met het oog op de 

geluidsimpact. Als er andere oplossingen zijn (geluidsschermen bijvoorbeeld) dan 

moet dat zeker extra uitgezocht worden. 

o Aandachtspunt: ook aan de toegankelijkheid voor mindervaliden moet gedacht 

worden.  

o Suggestie: het kantinegebouw is half verzonken in de grond. 

o Voorstel: zoeken naar topoplossingen om de bufferzones aan te leggen en in te 

richten. 

o Voorstel: een zone 30 rond de site, lokale snelheidscontroles… 

 

  



>> ‘Werktafel 4’ (op basis van handgeschreven notities van een niet-aanwezige deelnemer) 

 

“De vraag blijft, heeft Huldenberg echt zo een enorm sportcomplex nodig? 

1. Garanderen dat voetgangers en ruiters veilig van de woning naar hun bestemming kunnen gaan. 

Hoe indien er overal auto’s in alle straten mogen + als er geen trage wegen zijn? 

2. Garanderen dat groene zones HOOGSTAMMEN + struiken ONMIDDELLIJK licht en geluid dempen. 

3. Park voorzien met hondenloopweides 

4. Overal lokaal verkeer maken met regelmatige controles. Bloembakken of andere snelheidsdempers. 

Voor de veiligheid en leefbaarheid van de omwonenden. 

5. Mogelijkheid afhuren van oefenterreinen voor andere sportbeoefenaars. Waarom geen open 

manege met deel voor evenementen met paarden?? 



6. Geluidsbarrières achter cafetaria wand + netten in plaats van ‘Bekaerts’ om ballen op te vangen. 

7. Verlichting met “natuurlijk licht” 

8. Ecologische mat 

BUFFER > 2 soorten struiken + hoogstammen 

9. Lokaal verkeer = voetgangers met en zonder hond, ruiters, inwoners, zwaar vervoer dat tijdelijk in 

de straten moet zijn. Het is geen goed idee om doodlopende straten te maken en alles via 

Nijvelsebaan te laten gaan! Is gevaarlijk tijdens oogsten, ophaling melk of ophaling hooi/stro. Teveel 

volk tegelijk = accidents waiting to happen 

10. Natuurlijke slaap van mens en dier respecteren. Geen derby’s en kampioenschappen waarbij hele 

straten afgesloten worden en lokale bevolking gegijzeld wordt. Zeker niet samen met lokale 

wielerwedstrijden. 

11. Voetpaden overal aanleggen, vooral oversteek Stroobants-Neesveld en Stroobants-Nijvelsebaan zijn 

levensgevaarlijk tijdens drukke verkeer. Lichten met zebrapad voorzien? 

12. Aansluitingen voor alle weggebruikers zonder constant op straat te moeten. Trage wegen, open 

voor iedereen ver weg van het gevaar van de parking. 

13. Aansluiting openbaar vervoer. 

14. 1 IN/UIT parking ver van complex! 

MAAR waarom worden er geen afspraken gemaakt met Bierbeek? WAAROM moet natuur wijken voor sport 

dat enkel selecte groep met veel poen zal dienen en omgeving/leefbaarheid verstoren??” 


