
Ruimte voor tekst of afbeelding (bij weinig tekst) 

BELEIDSPLAN OPENRUIMTE ZEMST

De gemeente Zemst streeft een duurzame 
ontwikkeling van haar open ruimte na. De 
gemeente nam in haar bestuursakkoord 
sterke beleidsdoelstellingen op rond (o.a.) 
verbreding in de landbouw, bosuitbreiding 
en vermijden van ruimtelijke 
verrommeling. Met de opmaak van dit 
open ruimte beleidsplan wil ze meer grip 
krijgen op de algemene en gebiedsgerichte 
uitdagingen in de open ruimte en de 
verschillende uitdagingen en kansen 
geïntegreerd aanpakken. De ambitielat 
ligt hoog en dat kan enkel toegejuicht 
worden. Alleen met een doortastende 
aanpak en een integraal open ruimte 
kader kunnen we de kostbare open 
ruimte behouden en kan de gemeente, 
samen met haar inwoners, verenigingen 
en bedrijven, inzetten op een gezonde 
leefomgeving in al zijn aspecten. Zemst is 

een kwaliteitsvolle open ruimte gemeente 
en wil dit ook blijven.

Een ambitieus beleidsplan open ruimte 
baseert zich op een doorgedreven 
analyse van de open ruimte. Ze biedt een 
heldere visie die de stip aan de horizon 
- de gewenste streefdoelen - concreet 
verbeeldt en verwoordt. Via de Agenda 
en Management wordt het pad van 
theorie naar realisatie geduid. De visie 
mag immers niet verlammen maar moet 
net aanzetten om aan de slag te gaan. 
Het beleidsplan Open Ruimte moet zo de 
leidraad worden voor de gemeente bij het 
voeren van haar open ruimte beleid.

Team: Voorland, Plusoffice, Trizone en Forest 
Opdrachtgever: gemeente Zemst 

Contactpersoon: Pieter Foré
Omvang: gemeente Zemst

Budget: ca. € 99.680 
Jaar: 2020 - 2021

Sinds 2021 is Forest onderdeel van Atelier Romain. 
Met de inkanteling van Forest, voegen we daar de 
expertise landschapsontwerp, groen en inrichting van 
de publieke ruimte aan toe. 

Open ruimte maakt je echter als gemeente 
niet alleen, daarom moet dit open 
ruimtebeleidsplan ook de Zemstenaar 
aanwakkeren en enthousiasmeren voor 
haar open ruimte. Het verder versterken 
van de band van bewoners en gebruikers 
met het landschap en met elkaar loopt 
als een rode draad doorheen de opmaak 
en uitrol van beleidsplan. Landschappen 
hebben een verleden vol verhalen. Welnu 
het vormgeven van een toekomst voor 
die landschappen vraagt daarom ook om 
verhalen die voor het nodige draagvlak 
zorgen.Vandaar dat we ook de krijtlijnen 
uitzetten voor Zemst.

Het beleidsplan is opgebouwd uit 5 
thematische visiekaarten, waaronder 
de visiekaart voor “Zemst (is) vol van 
biodiversiteit”.

Per thema worden er een aantal principes 
verduidelijkt die de basis vormen van 
de visie. Zoals deze twee principes - 
waterbergend vermogen van de rivier- en 
beekvalleien & Beleefbare oevers - 
behorende bij de thematische visie “Zemst 
aan de Zenne”.

Visiekaart - toekomstinrichting op lange termijn
het beleidsplan is opgebouwd uit 5 thematische visiekaarten, waaronder 
de visiekaart voor “Zemst (is) vol van biodiversiteit”.
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Per thema worden er een aantal principes verduidelijkt die de basis 
vormen van de visie. Zoals deze twee principes - Waterbergend vermogen 
van rivier- en beekvalleien & Beleefbare oevers - behorende bij de 
thematische visie “Zemst aan de Zenne”. 
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Per thema worden er een aantal principes verduidelijkt die de basis 
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Gecombineerde visiekaart.
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Binnen het recreatieve netwerk 

van Zemst lezen we de Weerdse 

vijver als een lokale pool. Om dit 

statuut verder te versterken, biedt 

een fysieke verbinding met de kern 

van Weerde potentieel. Als een 

dorpsbalkon aan de rand van de 

vallei vormt de oever een plek voor 

ontmoeting op de grens tussen dorp 

en open ruimte. 

Een beleefbaar dorpsbalkon, met 

plaats voor speelnatuur en een 

vlotte connectie met het trage 

wegen netwerk. De valleiflank is 

natuurvriendelijk ingericht, het vee 

van een lokale landbouwers staat in 

voor het natuurbeheer. 

waterbergend vermogen van beek- en riviervallei versterken

functionele agrarische biodiversiteit

productief openbaar domein

speelnatuur

dorpsbalkon aan de rand van de vallei

kwaliteit van de open ruimte tot in de kernen brengen
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Gecombineerde visiekaart

In drie deellandschappen werd 
ontwerpend onderzoek samen met 
betrokken actoren gevoerd om de visie 
af te toetsen. Dit is het ontwerpend 
onderzoek van Vriezenbroek. 
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De Zenne kruist 2 maal met de E19. 

Zowel in functie van een gezond 

waterprofiel als een biodivers 

landschap verzachten ecologische 

doorgangen en bypassen de 

harde barrièrewerking. Op 

strategische locaties vormen die 

onderdoorgangen een belangrijke 

schakel in een verbonden trage 

opheffen barrërewerking van de infrastructuur

opheffen barrërewerking van de infrastructuur

performant fietsnetwerk uitbouwen

Vriezenbroek wordt een stuk natter 

in de toekomst. De Barebeekvallei 

staat voor een uitdagende toekomst. 

Het waterbufferend vermogen 

van de vallei moet omhoog om 

aan de voorspelde extreme 

weersomstandigheden van de 

toekomst te voldoen. 

Ook de aanwezige natuur en 

landbouwgronden moeten zich 

hiertegen wapenen, maar dit hoeft 

niet nefast te zijn. Het belang van 

natte natuur voor een veerkrachtige 

landbouw en het potentieel van 

KLE's en agroforestry zijn een feit. Ze 

verdienen enkel meer erkenning. 

De zoektocht naar alternatieve, 

rendabele (natte) teelten in de 

Barebeekvallei stimuleren kan 

waterbergend vermogen van beek- en riviervallei versterken

functionele agrarische biodiversiteit

productief openbaar domein

ieder dorp zijn ommetje

belevingswaarde langs (belangrijkste) trage wegen routen 
versterken

vernatuurlijken private tuinen

dorpsrand afwerken naar open ruimte

De grens tussen de dorpsrand en 

de open ruimte is vaak hard. Het 

landschap van Zemst verdient 

beter dan zicht op rommelige 

achterkanten. Door de dorpsrand 

naar de open ruimte af te werken 

met groene, landschappelijke 

bouwstenen, verzacht de grens 

tussen beide. Eigenaren van private 

tuinen zijn hier een belangrijke 

partner. Enkel zo kunnen natuurlijke 
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Beleidsplan Open Ruimte Zemst

Opdrachtgever:  gemeente Zemst
I.s.m.:   Voorland, Plusoffice, Trizone
Locatie:   Zemst, België
Datum:   2020 - 2021
Status:   Lopende

De gemeente Zemst streeft een duurzame ontwikkeling van haar 
open ruimte na. De gemeente nam in haar bestuursakkoord sterke 
beleidsdoelstellingen op rond (o.a.) verbreding in de landbouw, 
bosuitbreiding en vermijden van ruimtelijke verrommeling. Met de 
opmaak van dit open ruimte beleidsplan wil ze meer grip krijgen op 
de algemene en gebiedsgerichte uitdagingen in de open ruimte en 
de verschillende uitdagingen en kansen geïntegreerd aanpakken. 
De ambitielat ligt hoog en dat kan enkel toegejuicht worden. 
Alleen met een doortastende aanpak en een integraal open ruimte 
kader kunnen we de kostbare open ruimte behouden en kan de 
gemeente, samen met haar inwoners, verenigingen en bedrijven, 
inzetten op een gezondere leefomgeving in al zijn aspecten. Zemst 
is een kwaliteitsvolle open ruimte gemeente en wil dit ook blijven.

Een ambitieus beleidsplan open ruimte baseert zich op een 
doorgedreven analyse van de open ruimte. Ze biedt een heldere 
visie die de stip aan de horizon  — de gewenste streefdoelen — 
concreet verbeeldt en verwoordt. Via de Agenda en Management 
wordt het pad van theorie naar realisatie geduid. De visie mag 

Deellandschappen binnen Zemst

immers niet verlammen maar moet net aanzetten om aan de slag 
te gaan. Het beleidsplan Open Ruimte moet zo de leidraad worden 
voor de gemeente bij het voeren van haar open ruimte beleid.

Open ruimte maakt je echter als gemeente niet alleen, daarom 
moet dit open ruimtebeleidsplan ook de Zemstenaar aanwakkeren 
en enthousiasmeren voor haar open ruimte. Het verder versterken 
van de band van bewoners en gebruikers met het landschap en met 
elkaar loopt als een rode draad doorheen de opmaak en uitrol van 
dit beleidsplan. Landschappen hebben een verleden vol verhalen. 
Welnu het vormgeven van een toekomst voor die landschappen 
vraagt daarom ook om verhalen die voor het nodige draagvlak 
zorgen. 

Vandaar dat we ook de krijtlijnen uitzetten voor een open 
ruimteplatform voor Zemst.
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